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. الحمد هلل الري وهبىا علما هافعا وعقال ًافعا

. سبحاهه يهب هىزه ملن ٌشاء 

شفي الصدوز  . ويهدي بهداه من ٌشاء فُىير العقىل َو

وشكس هللا عصوجل، فلىال عىهه وقدزته ما أهجصها هرا العمل املتىاضع من خالل ذلك 

ل إلى كل الرًن وقفىا بجاهبي طُلت مسيرتي الدزاسُت  . أتقدم بشكسي الجٍص

وكل أساترة  شاًب دزاع كما أتقدم بشكس إلى صدًقاتي كما أشكس ألاستاذ املؤطس 

الجامعت وكرلك إلى مدًس الشسكت تىشَع وإهتاج مىاد البىاء بمستغاهم وكل عمالها 

. وخاصت زضىان جصاه هللا ألف خير 

. وإلى كل من ساهم في اهجاش هره املركسة 

 

فئن لم تستطع فكن متعلما ، فئن لم تستطع فأحب العلماء فئن لم ...كن عاملا " 

" تستطع فال تبغضهم



  
 

 

 الحمد هلل زب العاملين و الصالة و السالم على خاجم ألاهبياء واملسسلين

:أهدي هرا العمل إلى   

 أمي الغاليت التي ساهدجني بدعائها وصالتها وغمسجني بحبها وحىانها الكبيًرن

 إلى من ألىذ في حبه أبي العصيص

 أمي وأبي

 اللران أوصالوي إلى ما أها عليه آلان أدامهما هللا لي

 إلى من أهداهم لي القدز

 إخىحي وأخىاحي

 إلى كل صدًقاحي دون اسخثىاء

 إلى كل طلبت السىت الثاهيت ماستر جخصص إدازة واقخصاد املؤسساث

  إلى كل من ساهدوي وساعدوي في اهجاش هرا العمل من قسيب أو من بعيد
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:  مقدمة عامة 

   ٌشهد الىطع الساهن جطىزاث هائلت في مخخلف املجالث ، ومن طمنها مجاالث ألاعمال والاكخصاد خُث 

أصبدت جمثل اهخماما هبيرا ملنظماث ألاعمال ومن ابسش هره الخطىزاث ظاهسة العىملت والخدىل هدى اكخصاد 

املعسفت ،هرا الاكخصاد الري لم حعد  فُه ألازض و الُد العاملت زأض املال ، املىازد ألاطاطُت، بل ظهس عنصس 

زابع أصبذ ٌعخبر املىزد ألاهم لالكخصاد و املخمثل في  املعسفت باعخبازها هىع حدًد من عناصس إلاهخاج وزأض 

خطىز باطخمساز  . املال اللائم على املعسفت والخبرة ،وهى زأض املال الفىسي الري ًخجدد ٍو

اجس هرا الخدىل الىبير في املفاهُم الاكخصادًت الىالطُىُت وان البد من ظهىز أطلىب إدازي ًخماش ى مع 

ت  . املعطُاث الجدًدة و ًظمن الاطخغالل ألامثل لهره املىازد املعنٍى

فخعخبر إدازة املعسفت أطلىب إدازي ٌظعى إلى حغطُت النلائص و مىاهبت العصس الجدًد و ما ًظمنه من حغيراث 

عت و مظخمسة وىن أن املعسفت مفهىم أزقى و اشمل من مفهىم املعلىمت ، فنجد أن املعسفت هي الاطخغالل  طَس

ألامثل للمعلىماث ،والخبراث ،واللدزاث ،واملهازاث لفهم ،وإدزان الظىاهس،وألاخداث والحلائم بىطع 

اهبر،وأوطع من هنا بسش مفهىم املعسفت خُث ٌعخبر العلل البشسي ،وألافياز ألاخالكُت ،الابخياز مصدزا زئِظُا 

لترن  للخفىق ،واحظع هطاق هرا املفهىم ٌشمل ول إلامياهُاث املادًت و الثلافُت و الرهنُت املخاخت للمنظمت ،ٍو

سها بغسض خلم معازف حدًدة  هجاح املنظمت بلدزتها على اطخغالل املعسفت التي جمخلىها ،ومداول جطٍى

لخىظُفها في ابخياز طُاطاث ،وأطالُب عمل،ومخسحاث حدًدة جلبي اخخُاحاث وجدلم ألاهداف ،وبما أن 

إدازة املعسفت اعخبرث من املداخل الحدًثت التي حظاعد في جدظين ألاداء املؤطظاث،فئن زبطها بفعالُت 

ت ، خُث ظهسث مداوالث حادة للُاطها ،وجطبُلها في ظل الخغيراث  املؤطظت هى من املىطىعاث الحٍُى

الاكخصادًت ،والاحخماعُت من خالل الترهيز على إلابداع ،وجدلُم امليزة الخنافظُت ،وجدظين ألاداء املؤطظاث 

ومما سبق نطرح إلاشكالية الحالية إلى أي مدى ثؤثر إدارة املعرفة في جسيير املؤسسة الاقحصادًة ؟ ،

 : ألاسئلة الفرعية

نجم على الظؤال السئِس ي ألاطئلت الخالُت  :  ٍو

 ماذا هلصد باملعسفت وإدازة املعسفت؟

 ما هى مظخىي جطبُم إدازة املعسفت ؟

 هُف جؤجس إدازة املعسفت على أداء املنظماث ؟

  .EDIMCOهُف حظاهم إدازة املعسفت في هجاح حظُير املؤطظت الاكخصادًت 
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 : فرضيات الدراسة

 .جمثل إدازة املعسفت جىزة معسفُت حظمذ لها بخدلُم ميزة جنافظُت 

ت و  جىاحه إدازة املعسفت اهبر جدد في بداًت ظهىزها هى صعىبت كُاطها وان وحىد فجىة بين النظٍس

 . الخطبُم 

ا في بناء املنظماث خُث أنها جؤجس وبشيل هبير على أداء املنظمين في  جلعب إدازة املعسفت دوزا خٍُى

 .أبعاد املخخلفت 

  . EDIMCOال ًىحد اهخمام باإلدازة املعسفت داخل املؤطظت الاكخصادًت

 : أهمية الدراسة

 .الخأجير الحُىي إلدازة املعسفت في جدلُم وجنمُت وجطىز املؤطظاث وزفع أداءها

 .أن إدازة املعسفت لها أهمُت متزاًدة في جدلُم هجاح املؤطظت 

 .أن إدازة املعسفت هى املفخاح ألاطاا ي لدًمىمت فاعلُت وهفاءة العمل إلادازي 

 .EDIMCOجلدًم صىزة واكعُت خىل طبُعت العالكت إدازة املعسفت في حظُير املؤطظت 

 : أهداف الدراسة

 .الترهيز على أهم املفاهُم املخعللت باملعسفت ،وإدازة املعسفت

 .إبساش دوز املتزاًد إلدازة املعسفت في جدلُم ،وحعظُم هفاءة ،وفعالُت املؤطظت الحدًثت

 .الخعسف على مدي اطخعداد املؤطظت للدخىل في بسامج إدازة املعسفت 

 . جبُان مظخىي جطبُم إدازة املعسفت في املؤطظت 

: مبررات اخحيار املوضوع 

 .الاهخمام و السغبت الشخصُت باملىطىع 

 .باعخباز مىطىع إدازة املعسفت ٌعد من الخىحهاث الحدًثت 

س أداء املؤطظاث   .الدوز الهام الري جلعبه إدازة املعسفت في جدظين ،وجطٍى

: املنهج املسحخدم في الدراسة 

 EDIMCOاملنهج الىصفي الخدلُلي لىصف وبُان واكع إدازة املعسفت في املؤطظت إلاهخاج وجىشَع مىاد البناء 

خُث كمت بىطع اطخبُان للخعسف واكع املعسفت في املؤطظت وكد طبلت أداة البدث على املؤطظت إلاهخاج 

  وجىشَع مىاد البناء هدزاطت خالت 
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: صعوبات الدراسة 

: وكد وحهخنا مجمىعت من الصعىباث في هره الدزاطت ومن بُنها 

  كلت املساحع. 

  خىافم مع مىطىع البدث ده ،ٍو  .صعىبت الحصىل على ميان التربص الري ًٍس

  صعىبت جنظُم بين املعلىماث املىحىدة بين أًدًنا وجسحمتها في خطت البدث. 

  صعىبت الحصىل على املعلىماث اليافُت في الجاهب الخطبُلي . 

:  ثقسيم البحث 

ان و فصل جطبُلي ول فصل ٌعالج عنصس من عناصس التي هساها مهمت  جم جلظُم البدث إلى فصلين هظٍس

. لخناول املىطىع 

: الفصل ألاول 

إدازة املعسفت هداول في هرا الفصل عطاء صىزة مىحصة عن املعسفت بصفت عامت هما جطسكنا إلى إدازة املعسفت 

. بصفت مىحصة أًظا

:   الفصل الثاني 

دوز إدازة املعسفت في املؤطظت الاكخصادًت جطسكنا في هرا الفصل إلى أهم العناصس و املخمثلت في أطاطُاث 

جطبُم إدازة املعسفت وأًظا العىامل املؤجسة في جطىزها 

:  الفصل الثالث 

جطسكنا من الجاهب الخطبُلي إلى معسفت ومدي جطبُم إدازة املعسفت في بناء املؤطظت ومدي أهمُتها وفعالُتها 

 في زفع أداء العمل في مؤطظت إلاهخاج وجىشَع ملىاد البناء 



 إدارة المعرفة  :األولالفصل 

 

4 
 

: الفصل مقدمت 

   مً ؤَم ملىماث هجاح اإلاىـماث َى كدزتها كلى اللخاق بإخدار اإلاخغيراث و الخفاؾ كلى كدزتها كلى 

اإلاىافظت والبلاء في الظىق في ؿل الثىزة التي ٌشهدَا الاكخصاد في كصس جىىىلىحُا اإلاللىماث ،فلد ؤدي التراهم 

الهائل للمللىماث وطهىلت الخصٌى كليها بلى وحىد خاحت ماطت بلى جىـُم وبدازة َرٍ اإلاللىماث ،وكلُه وحب 

كلى اإلاىـمت ؤو جىؿُف زصُدَا وامال مً الرواء الجماعي لالطخفادة اللصىي منها وجدلُم ألاَداف ؤلاطتراجُجُت 

را باكخماد بدازة ملسفت جلىم بخىفير اإلاللىماث  للمىـمت ، واطخخدامها إلاظاهدة صىاكت اللساز وخل اإلاشىالث ،َو

.  وبجاختها لجمُم اللاملين في اإلاىـمت ، واإلاظخفُدًً مً خازحها 

مىادَا ألاولُت والللل البشسي  ؤن اللالم صاز ًخلامل فلال مم صىاكاث ملسفُت جيىن ألافياز مىخجاتها والبُاهاث

وكلُه ؤصبدذ بدازة اإلالسفت مً . ؤداتها،بلى باجذ اإلالسفت اإلايىن السئِس ي للىـام الاكخصادي و الاحخماعي اإلالاصس 

رٍ ألاَمُت فسطتها مجمىكت هبيرة مً  مىاطُم الظاكت بذ ؤصبذ اللدًد مً الاكخصادًين يهخمىن بهرا اإلاىطىق َو

. اإلاخغيراث هرهس منها زىزة اإلاللىماث وجىىىلىحُا ؤلاكالم ،والاجصاٌ ،اللىإلات 
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مدخل إلى املعرفت  :املبحث ألاول 

تها  بن اطخلؼاب اإلالسفت ؤصبذ الشغل الشاغل للشسواث ،واإلااطظاث بذا ؤزادث اإلادافـت كلى بلائها واطخمساٍز

،بدُث ؤن ول ش يء ٌلخمد كلى اإلالسفت ، فالشسواث جخدٌى هدى اإلالسفت وجىافع مً خالٌ ما لديها مً ملسفت 

لها بلى  س كملُت بوشاء اإلالسفت التي ًخم جدٍى مىخجت هإطاض للخفىق ،ووىهذ لديها بدازة اإلالسفت التي هي حَى

. مىخجاث ،وخدماث ،كملُاث حدًدة في ؿل الخؼىز و الخلدم الخىىىلىجي الخدًث 

 . مفهىم املعرفت: املطلب ألاول 

ا  : حلٍسف اإلالسفت لغٍى

َى ؤلادزان الجصئي ؤو البظُؽ في خين ؤن الللم ًلاٌ لإلدزان الىلي ؤو اإلاسهب وحلسف اإلالسفت ؤًظا مللىماث ؤو 

.  خلائم ًمخلىها الشخص في كلله كً ش يء ما 

 وجخدزج signalesخُث حلسف اإلالسفت كلى ؤنها حشيل اخد اللىاصس ألاطاطُت طمً طلظت مخياملت جبدؤ باإلزشاد 

التي حلد ) wisdom زم بلى الخىمت knowledge زم بلى اإلالسفت informations زم بلى اإلاللىماث dataبلى البُاهاث 

س الخىمت و ؤلابداق و  ( Innovationؤطاض فاكال لالبخياز  خضح ؤن اإلالسفت الفاكلت و الظلُمت و اليافُت هي حَى ٍو

     1الابخياز 

ج مً الخبراث ، واإلاهازاث ،واللدزاث ،واإلاللىماث الظُاكُت اإلاتراهمت لدي  هما حلسف اإلالسفت ؤًظا بإنها مٍص

اللاملين ولدي اإلاىـمت و ًمىً ؤن ولسف اإلالسفت بإنها ملالجت اإلاللىماث و جؼىزاث ذَىُت مً ألافساد ، وجم 

الترهيز في َرا الخلٍسف كلى اللالكت اإلاخبادلت بين اإلاللىماث و اإلالسفت والفلل ،فاإلالسفت هي مللىماث مفهىمت 

كادزة كلى دكم الفلل ، فيها ًيىن الفلل ،و اللمل جؼبُلا لها وكصد باإلالسفت اللدزة كلى جسحمت اإلاللىماث بلى 

رٍ اللدزة ال جيىن بال كىد البشس ذوي الللٌى ،واإلاهازاث  ؤداء لخدلُم مهمت مدددة ؤو بًجاد ش يء مددد َو

ت    2الفىٍس

ولخدلُم صىزة ؤهثر وطىخا و كملا إلافهىم اإلالسفت فاهه البد مً الخمُيز بين اإلالسفت وبين مصؼلح اإلاللىماث ، 

خُث ؤن مصؼلح اإلاللىماث ؿسف مددد ؤو حشخص تهدًدا ما ؤو فسصت مدددة ، و اإلاللىماث هي اإلاخسحاث 

ألاطاطُت للبُاهاث وفلا للمدخل الىـمي ، ؤما اإلالسفت ما هي بال ججمُم للمللىماث ذاث اإلالنى ووطلها في هص 

  3للىصٌى بلى فهم ًمىً الفسد مً الاطخيخاج 

                                  

     . 13 ٌ ص 1434 – 2013 الؼبلت ألاولى، ألازدن، كمان، داز اليشس و الخىشَم ، ،بطتراجُجُت بدازة اإلالسفت وألاَداف الخىـُمُت. لُث كبد هللا اللهُىي  1
  . 32 ، ص  2009داز هىىش اإلالسفت الللمُت لليشس والخىشَم ، الؼبلت ألاولى، ألازدن،  حماٌ ًىطف ًدًس ، اججاَاث خدًثت في بدازة اإلالسفت واإلاللىماث ،2
  . 26 ٌ ص 1433 ، 2012داز اإلاظيرة لليشس والخىشَم  ،الؼبلت الثالثت، كبد الظخاز الللي ، كامس كىدًلُجي ، غظان اللمسي ،اإلادخل بلى بدازة اإلالسفت ، 3
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 أهىاع املعرفت وسماتها  : املطلب الثاوي 

أهىاع املعرفت  : أوال 

: ًمىً ؤن جخظمً اإلالسفت ؤهىاكا وؤشياال كدًدة مً بُنها 

  اإلالسفت الظمىُت غير الـاَسة وهي ملسفت التي جيىن مخظمىت في ؤشخاص مً جخىفس لدًه َرٍ  (1

ه َرٍ الللٌى مً ملازف وؤفياز ال جىفصل كنهم  .اإلالسفت و التي جختزنها كلىلهم ،وما جدخٍى

اإلالسفت الـاَسة التي جخجظد شيل مادي مً خالٌ ججظُد اإلالسفت َرٍ كلى الىزق بشيل هخاب ،ؤو  (2

نها في خاطىب ،ؤو غيٍر مً ؤحهصة  الخىزُم  س ،ؤو بدث ،ؤو دزاطت ،ؤو وشسة ،ؤومً خالٌ جخٍص جلٍس

ً ،واليشس،والاهخلاٌ ،والخىشَم ،وبالخالي ًمىً الاطخفادة  ً ، وبرلً فان اإلالسفت كابلت للخخٍص والخخٍص

 . منها ،وجؼبُم ما جفسشٍ مً خلٌى للمشىالث وملالجاث للخاالث الىاكلُت 

ت وكد جيىن ملسفت كلمُت ،وكملُت في  (3 ت ؤو هـٍس اإلالسفت ًمىً ؤن جيىن ملسفت كلمُت ، ؤي ملسفت فىٍس

 .آن واخد 

 اإلالسفت كد جيىن كامت ، وشاملت لجىاهب ،ومجاالث كدًدة وكد جيىن ملسفت مخخصصت بمجاٌ ؤو (4

 حاهب ملين ،ؤو مجاالث وحىاهب مدددة 

اإلالسفت ًمىً ؤن جيىن فسدًت جخدلم وجسجبؽ بالفسد ، ؤو ماطظت جسجبؽ باإلااطظت ؤو الجهت التي جخىفس لديها َرٍ 

   1اإلالسفت 

                                  

غان ، بدازة اإلالسفت وهـم اإلاللىماث ؤ 1  .  07ٌ ، ص1429- 2009كالم الىخب الخدًثت لليشس و الخىشَم ، ،، الؼبلت ألاولى، خمد الخؼُب ، خالد َز
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سماث املعرفت  : ثاهيا 

:  اإلالسفت جدظم باللدًد مً الظماث 

 . غير مادًت غير ملمىطت (1

 .جخلسض للخغُير اإلاظخمس ؤي غير زابخت وجخغير بخغير اإلاللىماث التي جصل بها  (2

 .اإلالسفت هي بهخاج الللم ،و الخللم ،والخبرة  (3

 .اإلالسفت التراهمُت ، وغير كابلت للىظىب ؤي ؤنها جخجدد وجصداد و جتراهم باإلطافت بليها  (4

 .اإلالسفت الظابلت جمثل ؤطاض لخىلُد اإلالسفت الجدًدة  (5

م الخىاز  (6  . اإلالسفت كدزة بدزاهُت ًمىً ؤن جيىن ملسفت جفاكلُت جخدلم كً ػٍس

 1. اإلالسفت ًمىً ؤن جخىلد هدُجت اللدزة كلى ؤلادزان و الخللم  (7

 

 

 

 

 

 

  

                                  

غان، هفع اإلاسحم الظابم ، ص  1   .08ؤخمد الخؼُب، خالد َز
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أهميت املعرفت وحسييرها  : املطلب الثالث 

أهميت املعرفت  : أوال 

جبرش ؤَمُت اإلالسفت في الىكذ الخاطس ، هدُجت زىزة اإلالسفت اإلاسجبؼت بثىزة اإلاللىماث، والاجصاالث ، اطخخدام 

هخائج وبفساشاث ، وملؼُاث اإلالسفت الللمُت في وافت اإلاجاالث كمل الاكخصاد ، وجؼىز وشاػاجه ، وهمى الري 

:  ًخمثل فُما ًلي 

لت في اطخخدام مظامين اإلالسفت وملؼُاتها ،وبفساشاتها في وافت مجاالث  (1 ادة اإلاظخمسة ، والظَس الٍص

 ألاكماٌ 

 جمثل اإلالسفت الللمُت ألاطاطُت اإلاهم في جدلُم الابخيازاث ،والاهدشافاث ، و الاختراكاث الخىىىلىحُت  (2

ً زؤض اإلااٌ  (3 ادة اإلاظخمسة في الاطدثمازاث ذاث الصلت اإلاباشسة في اإلالسفت ،والتي ًىجم كنها جيٍى الٍص

ادة في بهخاج اإلالسفت  اإلالسفي الري جمثله ألاصٌى غير اإلاادًت ،وغير اإلالمىطت ،وما ًىجم كىه مً ٍش

 .،والللم ، والري ًدظم حجمه باطخمساز 

ادة اإلاظخمسة في اإلااطظاث ،و اإلاشسوكاث التي حلمل في مجاٌ اإلالسفت جىلُدا ،وبهخاحا،واطخخداما  (4 الٍص

 الخ...، والتي جمثلها شسواث اإلاللىماث ،والاجصاالث ،والبرمجُاث ،والبدىر 

ادة اإلاظخمسة في بكداد اللاملين في مجاالث اإلالسفت وفي ألاكماٌ هثُفت الللم  (5  . الٍص

 1.حلخبر اإلالسفت مىزدا اكخصادًا َام وكىصس ؤطاس ي مً كىاصس ؤلاهخاج وذلً هىدُجت ألَمُت التي جخمخم بها 

  

                                  

غان، هفع اإلاسحم الظابم، ص  1   . 09ؤخمد الخؼُب، خالد َز
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 :   حسيير املعرفت: ثاهيا 

را بفلل كملُت خلم اللُمت التي جيخجها اإلالسفت  ا، َو َس      للملسفت دوز َام في صىاكت الىفاءاث وجىمُتها ، وجؼٍى

اث و ميىهاتها ، زؤض اإلااٌ البشسي و ما ًيخج كنها مً كدزاث كلى ؤلابداق و الابخياز و  هدُجت السابؽ بين اإلاظخٍى

. الخدىم في اإلاىازد ؤلاطتراجُجُت مما ٌلصش الترهيز الخىافس ي للماطظت 

وحلد كملُت حظُير اإلالسفت و التي جخمثل في مجمىكت ألاطالُب الخىـُمُت و الخلىُت التي تهخم بلملُت حمم،وجىـُم 

ل اإلالازف التي بدىشة اإلااطظت ،وججظُدَا في ملسفت ممثلت في زؤض ماٌ  ، وخصن ، ووشس ، واطخلماٌ ، وجدٍى

:  فىسي خاص باإلااطظت ن وبالخالي فان كملُت حظُير اإلالسفت تهدف بلى 

  زؤض اإلااٌ الفىسي للماطظت ً ً هـام حظُير لخيٍى  جيٍى

  ت مشترهت بين حمُم ؤفساد اإلااطظت ل اإلالسفت طمىُت بلى ملسفت ؿاٍَس  جدٍى

  خلم فسص لإلبداق ،والابخياز مً خالٌ الخىـُم الجُد و الدظُير الفلاٌ والخظً للملازف التي

 جىظبها اإلااطظت 

  1السفم مً السصُد الفىسي لألفساد بشيل ًدىاطم مم ؤَداف اإلااطظت  

 

 

 

  

                                  

  . 45ص ،  2010 داز الخامد  ، الؼبلت ألاولى، ألازدن، كمان، ػُؼي، بدازة اإلالسفت الخددًاث والخلىُاث والخلٌى ،بطماكُل خظس مصباح 1
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عمىمياث حىل إدارة املعرفت  : املبحث الثاوي 

حظعى بدازة اإلالسفت بلى جلدًم خلٌى بلى كظاًا ومشىالث اطخلؼاب وبهخاج اإلالسفت و اإلاشازهت فيها بين ؤفساد و 

ؤًظا بملنى آخس تهخم بدازة اإلالسفت باطدثماز اإلاىازد اإلالسفُت وبىاء ذاهسة للمىـمت جسجىص كلى . حماكاث و اإلاىـماث 

مىً ممازلت َرا اإلافهىم بدلل بدازة اإلاللىماث فةذا وان مً الىاحب بىاء  الخبادٌ اإلالسفت و اإلاشازهت فيها ، ٍو

س بدازة مىازد اإلاللىماث في اإلاىـمت خصىصا ،واإلاجخمم كمىما ، فةن مً الخُىي في كصس اإلالسفت وطم بيُت  وجؼٍى

جىـُمُت ، وبوظاهُت مخياملت جخىلى بصىزة مىهجُت مىـمت بدازة اإلاىازد اإلالسفُت اإلاخاخت و اإلاخجددة مم الترهيز كلى 

مىزد زؤض اإلااٌ الفىسي وزؤض اإلااٌ اإلالسفي الري ٌلخبر مىزد وؤداة إلهخاج اإلالسفت الجدًدة و ابخياز وطائل النهىض 

. باإلاجخمم والاكخصاد،الخُاة ؤلاوظاهُت

مفهىم إدارة املعرفت  : املطلب ألاول 

وظخؼُم اللٌى ؤهه مً الصلب بًجاد مفهىم واخد إلدازة اإلالسفت فلد جىاٌو الباخثىن مفهىم بدازة اإلالسفت مً 

سحم ذلً بلى طببين  مداخل ومىـىزاث مخخلفت جبلا الخخالف اخخصاصاتهم ، وخلفُاتهم الللمُت واللملُت ٍو

ًخمثل ألاٌو في ؤن مُدان بدازة اإلالسفت واطم حدا ؤما الثاوي َى دًىامُىُت َرا اإلاىطىق بملنى الخبادالث لظسكت 

كلى ؤنها اللمل مً احل حلـُم : في اإلاجاالث التي ٌشملها و اللملُاث التي ٌغؼيها بدُث كسفذ بدازة اإلالسفت 

الىفاءة اطخخدام زؤض اإلااٌ الفىسي في وشاغ ألاكماٌ و هي جخؼلب ازجباغ ألافظل ألادمغت كىد ألافساد كً 

م اإلاشازهت الجماكُت و الخفىير الجماعي     1ػٍس

 كلى ؤنها جخؼُؽ و جىـُم وزكابت و جيظُم وجىلُد اإلالسفت وألاصٌى اإلاسجبؼت بسؤض اإلااٌ الفىسي و wiigهما ٌلسفها 

اللملُاث و اللدزاث و ؤلامياهُاث الشخصُت و الخىـُمُت ، بدُث ًجسي جدلُم ؤهبر ما ًمىً مً الخإزير الاًجابي 

. في هخائج اإلايزة الخىافظُت 

فاث التي حظخخدم في دزاطت بدازة اإلالسفت بال ؤهه ًمىً جصيُفها بلى زالر مداخل  كلى السغم مً حلد الخلٍس

ًخلامل مم بدازة اإلالسفت كلى ؤنها زؤض اإلااٌ الفىسي وكُمت اإلاظافت ، وذلً مً خالٌ الترهيز كلى : ؤطاطُت ألاٌو 

ت غير اإلالمىطت ، والتي ًددد اللُمت الظىكُت للمىـمت  . اإلاىحىداث الفىٍس

نها واطخخدامها  :الثاوي  ًدىاٌو بدازة اإلالسفت مً خُث ػسق وؤطالُب خُاشتها وجىلُدَا وجخٍص

ادة فاكلُت : ؤما الثالث  فيرهص كلى الظماث ألاطاطُت للملسفت التي جازس في كُمتها الاكخصادًت و حظاَم في ٍش

ادة كدزتها الخىافظُت في ؿل اكخصاد اإلالسفت  . اإلاىـمت و ٍش

                                  

 .111ص   ،2007 داز اإلاظيرة لليشس و الخىشَم  ،  الؼبلت ألاولى، كمان، مدمد الؼائي ،وكبد السخُم خظين الللي اكخصادًاث اإلاللىماث ،1
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 ؤن بدازة اإلالسفت هي بدازة اإلاىـمت اإلاظخمسة مً احل جددًد ؤطاض ملسفت الخىـُمُت ، بما  Laurie j Bassiو ًسي 

ًخظمىه ذلً مً خلم للهُاول الخىـُمُت ، وجىفير ما جدخاحه َرٍ الهُاول مً ؤكظاء، باإلطافت بلى جإهُد كلى 

اث اإلاىـمت    1ؤَمُت جىىىلىحُا اإلاللىماث ، وفسق اللمل وجىشَم اإلالسفت في ول اإلاظخٍى

ادة اإلالسفت اإلافُدة باطخخدام كملُاث  هما ًمىً حلٍسف بدازة اإلالسفت كلى ؤنها الجهىد التي جبرلها اإلاىـماث لٍص

دُذ إلفساد جلً اإلاىـماث اللدزة كلى الخللم و  الخىلُد ،الخصن ، واإلاشازهت ، والخؼبُم مما ٌشجم كلى الخىاصل ٍو

 2الخفىير في ؤداء ؤكمالهم

  

                                  

 .  56ص  2002 بزساء لليشس والخىشَم ، ، ألازدن، كمان،اطتراجُجُاث ؤلادازة اإلالسفت في مىـماث ألاكماٌ: خظين عجالن خظً  1
 ، ص 2010الىاصس، كامس كبد السشاق، بدازة اإلالسفت في بػاز هـم ذواء ألاكماٌ، الؼبلت اللسبُت، ألازدن، كمان،  داز الُاشوزي الللمُت لليشس والخىشَم،   2

36. 
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. مىاهج وعىاصر إدارة املعرفت : املطلب الثاوي 

:  مىاهج إدارة املعرفت 

مىً جصيُف مىاهج بدازة اإلالسفت واآلحي : ٍو

  :املىهج الىثائق

ا بلى وزائم  َس  َرا اإلاىهج ًجد في بدازة اإلالسفت ، اطخخالص للملسفت مً ألافساد و جدلُلها ،وحشىُلها ، وجؼٍى

ً كاكدة ملسفُت في اإلاىـمت جداز مً خاللها  خمثل ذلً بخيٍى مؼبىكت ؤو الىتروهُت لِظهل فهمها و جؼبُلها ، ٍو

وبىاطؼتها اإلالسفت ذاتها  

  :املىهج الخقني

ت إلدازة اإلالسفت و جإهُد َرا   وكلى وفم َرا اإلاىهج ًـهس الاهجاش هدى جلىُت اإلاللىماث مم  بغفاٌ للجىاهب الفىٍس

فها وىنها ججظُد لللملُاث الخىـُمُت التي جبدث في جدابير كابلُاث جلىُت اإلاللىماث كلى  الدشخُص بمىحب حلٍس

د الالىترووي و جلىُاث  ملالجت البُاهاث وهرلً كابلُت الابخياز و ؤلابداق الفسدي و بالخالي باث الاهترهخِذ و البًر

.  الخداوز و الخخاػب الالىترووي حلبير كً اللىىاث ووطائل اإلاشازهت باإلالسفت و جإهُد إلاظمىنها الخلني 

  :املىهج الاجخماعي

ا وطائل مدددة جامً  لت للخفاكل بين اللاملين كمىما ، جىفَس  وكلى وفم َرا اإلاىهج جبدو بدازة اإلالسفت ػٍس

.  مشازهت حماكُت في الخبرة و الثلت و اللُم 

 :مىهج قيمت املضافت 

رَب َرا اإلاىهج بلى اكخباز بدازة اإلالسفت مىهجا الطخخالص اللُمت اإلاظافت كىد جؼبُم واطخخدام اإلالسفت   ٍو

. ،وكلى وفله باث ؤلادازة اإلالسفت ميىهاتها اإلاخمثلت باألفساد ،والخلىُت ،واللملُت ،ومً زم ؤلاطتراجُجُت

  : املىهج املالي

ً زؤض اإلااٌ الفىسي بصفخه مىحىدا بال ؤن بمياهُت اطخخدامه ،وجداوله  وكلُه فةدازة اإلالسفت جخظمً مهماث جيٍى

جلله مدظىطا  ٍس ًمىده َُيله ٍو .  ،واإلادافـت كلُه وجؼٍى

  : املىهج املعرفي
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ًخخص َرا اإلاىهج باإلاىـمت اإلالسفُت خُث جمخد جؼبُلاث بدازة اإلالسفت بلى وافت ؤكظامها ، وخُث ؤن اإلاىـمت 

الث كالُت ، بال ؤن  مىخج للملسفت فهي مصدزا لللُمت اإلاظافت الري ًىفٍس صىاق اإلالسفت فيها وىنهم ذو مَا

جدلُم ذلً ًلىم كلى بكامت ؤزبلت ؤزوان زئِظُت ، وهي اإلالخلداث اإلالسفُت ،والالتزام ،والشيل الخىـُمي ،وملسفت 

. هُف فظال مً الدوز الظائد لخلىُت اإلاللىماث – 

  : مىهج العمليت

فا ،بإنها كملُت ججمُم ،وابخياز اإلالسفت ،وبدازة كاكدتها ،وحظهُل اإلاشازهت فيها مً  ًىضح فىسة َرا الىهج حلٍس

. ؤحل جؼبُلها بفاكلُت في اإلاىـمت 

وخُث ؤن الخلٍسف ٌشير بىطىح بلى مفهىم اللملُت ،لرا فان بدازة اإلالسفت حلد كملُت هـامُت جياملُت حظتهدف 

جيظُم فلالُاث اإلاىخـمت بلصد جدلُم ؤَدافها َىا ًـهس البلد الخؼبُلي إلدازة اإلالسفت الري ٌشير بلى جىفير 

ـهس َرا البلد مخجظدا في اإلاسهص الخىافس ي  ألاطالُب و اإلامازطاث ،والىطائل اإلاىاطبت لخىلُد اإلالسفت وجداولها ،ٍو

  1للمىـمت 

: عىاصر إدارة املعرفت 

: جدخىي بدازة اإلالسفت كلى اللىاصس الخالُت 

 :املحخىي 

ت و اإلابيُت كلى اإلالسفت ذاث الدوز البازش في  ى الري ًددد اإلاللىماث التي ًمىً بدزاحها طمً اللىاصس الفىٍس َو

س ؤداء اإلااطظاث  .  كملُت  جؼٍى

 : الخكىىلىجيا 

س كىاصس الخاطب آلالي والبرامج التي حظخلمل كلى بًصاٌ اإلاهام اإلاؼلىبت  .  وجلىم بخؼٍى

  :العملياث 

س للخإهُد مً ؤن بدازة اإلالسفت جخماش ى مم اخخُاحاث  وجلىم بسطم ؤلاحساءاث التي جدخاج بلى الخدًث ،وجؼٍى

اإلاظخخدمين مً خُث الىىكُت ،والىمُت ،ومدي صلتها باإلاىطىق اإلاؼسوح 

 

                                  

اداث ، اججاَاث ملاصسة في بدازة اإلالسفت ، 1  . 58،59 ،ص2008داز صفاء لليشس والخىشَم  ،  ألازدن ، كمان، مدمد كىاداث ،اخمد الٍص
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  :ألافراد 

ً اإلالسفت ،ومشازهتها ،واطخخدامها بظبب كدزتهم كلى السد  ت كلى جيٍى جلىم اإلااطظاث بدشجُم اللىي البشٍس

س اإلاىخجاث الجدًدة ،وطُؼسة كلى الخىىىلىحُاث  م كلى اللمالء ، وخلم ؤطىاق حدًدة ،وطسكت جؼٍى الظَس

م الري اطخخدم ؤلادازة خلم ملسفت حدًدة  . الخدًثت ،والظبب السئِس ي لىجاخهم َى الؼٍس

: ًمىً ؤن هرهس كىاصس ؤخسي إلدازة اإلالسفت هما ًلي 

  دت وواضخت  ؤنها بدازة هـامُت صٍس

  جدخىي كلى ؤوشؼت ،وممازطاث ،وطُاطاث ،وبسامج جسجبؽ باإلالسفت 

  ا اإلاخخلفت م جىلُد و البدث كً مصادَز  بهخاج اإلالسفت كً ػٍس

  بها ،والبدث ،وجصيُفها ،وجىـُمها  .اخخُاز اإلالسفت ،وجىلُدها ،وجسشُدها ،وجبٍى

  اطخخدام اإلالسفت وجىؿُفها بما ًخدم مصلخت اللمل مثل اطخخدامها في الخخؼُؽ ،واجخاذ اللسازاث

 ،وخل اإلاشىالث 

  وشس اإلالسفت كبر وطائل اإلاخاخت. 

  1اطخخدام مخسحاث اإلالسفت بسطم كملُاث الخللم ،وبىاء اإلالسفت ،والخخؼُؽ الاطتراجُجي 

  

                                  

1
  .77داز الىزاق لليشس والخىشَم  ، ص  ألازدن، كمان، بدازة اإلالسفت اإلامازطاث و اإلافاَُم ، ، اإلالياوي ببساَُم الخلىف  
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  مبادئ إدارة املعرفت:املطلب الثالث 

: جخمثل مبادئ إدارة املعرفت فيما يلي 

 (ولىنها لِظذ ذهُت )بدازة اإلالسفت ميلفت  :املبدأ ألاول 

اإلالسفت جمثل ؤصال مً ؤصٌى اإلاىـمت ،وجخؼلب ؤلادازة الفلالت اطدثماز ؤصٌى ؤخسي فهىان كدًد مً ألاوشؼت 

:  اإلاسجبؼت بةدازة اإلالسفت جدخاج بلى اطدثماز  في اللمل ؤو ألامىاٌ حشمل ما ًلي 

  بكداد الىزائم ،وهللها بلى هـم الخاطب آلالي : الخصٌى كلى اإلالسفت. 

  اللُمت اإلاظافت للملسفت خالٌ كملُت الخإلُف ،والخجمُم ،والخىلُذ, 

  س ،وجلظُم اإلالسفت ،وجصيُف اإلاظاَماث الجدًدة للملسفت  .مداخل جؼٍى

  س البيُت ألاطاطُت لخىىىلىحُا اإلاللىماث ،وجؼبُلاث جىشَم اإلالسفت  .جؼٍى

  حللُم اللاملين الخلم ،واإلاشازهت ،والاطخخدام للملسفت. 

ولىً بِىما بدازة اإلالسفت ذاث جيلفت مسجفلت فان اإلاسدود ًخلدي بدازة اإلالسفت فلؽ خُث ما هي جيلفت الجهل 

واللصىز في اإلالسفت ؟ هم جخيلف اإلاىـمت في خالت كدم اللدزة اللاملين كلى ؤلاحابت كً الدظائالث اللمالء ،ؤو 

اجخاذ كسازاث طلُفت اكخمادا كلى الجهل باإلالسفت وبذا زغبىا في جددًد كُمت للملسفت ؤًظا فةهىا وظخؼُم ؤن 

هداٌو كُاض جيلفت كدم جىافس جلً اإلالسفت ،جماما مثل جددًد كُمت الجىدة فان اإلاىـمت جددد جيلفت الافخلاز بلى 

 1الجىدة في اإلاىخجاث ،والخدماث 

:  جخؼلب ؤلادازة الفلالُت للملسفت  : املبدأ الثاوي

خلىال جمصج بين ألافساد ،والخىىىلىحُا كىدما هبدث كً فهم ، وجفظير اإلالسفت في هؼاق خدود بُئُت ،وججمُم ذلً 

مم ؤهىاق ؤخسي مً اإلاللىماث ؤو جإلُفها في ؤشياٌ مخىىكت مً اإلالسفت فان اللىصس البشسي َى ألاداة التي ًىص ي 

.  بها في ذلً 

ج بُئي مً بدازة اإلالسفت باللدزة الري ٌظمذ باطخخدام ألافساد الخىىىلىحُا في  ً مٍص ومً زم فاألمس ًخؼلب جيٍى

. ػسق مىملت لبلظها البلع 

  

                                  

  . 51ٌ ، ص 1427 ،2007داز اإلاىاهج لليشس و الخىشَم ، الؼبلت ألاولى ، ألازدن، كمان،  طلد غالب ًاطين ، بدازة اإلالسفت ، اإلافاَُم الىـم الخلىُاث ، 1
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. جخؼلب ؤلادازة الفلالت للملسفت مدزاء اإلالسفت  : املبدأ الثالث

ت ، فال ًمىً بدازة  ٍس ت لألكماٌ مثل اللمل ،وزؤض اإلااٌ ألاداء الىؿائف الخىـُمُت الجَى جخصص اإلاىازد البشٍس

اإلالسفت بصىزة حُدة بال بلد ؤن جددد بىطىح اإلاظاولُاث ألداء الىؿائف للمجمىكت السئِظُت باإلاىـمت وبين 

َرٍ الىؿائف ،واإلاهام التي ًجب ؤن جاديها بلع َرٍ اإلاجمىكاث َى حمم وجصيُف اإلالسفت وبوشاء بيُت ؤطاطُت 

. جىىىلىحُت مىحهت باإلالسفت ،وبكؼاء الىصائذ ، وؤلازشاداث الطخخدام جلً اإلالسفت 

ً باإلطافت بلى  هما ؤن َدف اإلاىـمت َى مجسد حظهُل كملُت الخلم ،والخىشَم ،واطخخدام اإلالسفت بىاطؼت آلاخٍس

الث  ؤن مدزاء اإلالسفت ًجب بال جدمل ولماتهم ؤو ؤفلالهم ملان طمىُت ؤهثر مً ؤي شخص آخس ذلً ؤن ؤهثر اإلاَا

. ؤَمُت إلادًس اإلالسفت َى ؤن دوزٍ ًيىن بهياز الراث

:  فىائد إدارة املعرفت : املبدأ الرابع 

هي وطم خسائؽ للملسفت ؤهثر منها وطم هماذج للملسفت ،وهرلً هي فىائد في ألاطىاق ؤهثر منها فىائد في الخدزج 

الهسمي للملسفت ، خُث ما ًخم بدازة اإلالسفت باإلاىـمت فةنها جلجإ بلى خلم همىذج َسمي ؤو َُىلي للملسفت ،ولىً 

غالبُت اإلاىـماث جيىن في خاٌ ؤفظل ًدبادلها اإلالسفت اإلاخىافسة في الظىق ،ووطم خسائؽ لهرٍ اإلالسفت باللدز 

ؼت وزبما  الري ًجلل لديها زئٍت لسغباث اإلاظتهلىين ، هما اهه مً الظسوزي جىصُف كملُت وشس اإلالسفت في خٍس

ًيىن ذلً غير مىؼلي ولىىه ًـل ؤهثر فائدة للمظخخدمين مً همىذج للملسفت الفسطُت زغم ؤن ألاخير ؤهثر فهما 

ؼت للملسفت الخىـُمُت َى  الخف ؤن وطم خٍس م اللائمين كلى الؼلم ،ولىً هادزا ما ًخم جؼبُله وامال ،ٍو كً ػٍس

. وشاغ زبما ًيىن فسدي ولىىه ألاهثر اخخماال لخدلُم ؤفظل وصٌى لهرٍ اإلالسفت

: مشاركت واسخخدام املعرفت غالبا ما جكىن غير طبيعيت : املبدأ الخامس 

ًدظاءٌ خاملي اإلالسفت اهه بذا واهذ اإلالسفت اإلاخاخت لدًىا مىزد ذاث كُمت فىُف ؤشازن ؤخدا في جلً اإلالسفت ؟  

ً بدال مني ؟  وبذا واهذ وؿُفتي هي خلم اإلالسفت فلماذا ؤطم وؿُفتي في مخاػسة خُث حظخخدم اإلاىـمت آخٍس

ً ، وختى ًمىً بدخاٌ َرٍ اإلالسفت بلى الىـام وهبدث كً اإلالسفت  فةذا زغبىا في ؤن،وان ًىـسوا بشً بلى آلاخٍس

ً فُجب ؤن جخىافس دافلُت كالُت لدي خاملي اإلالسفت مً خالٌ جلُُم ألاداء و اإلايافأث لهاالء  1. مً آلاخٍس

  

                                  

ت 1 ت ، زطالت ملدمت لىُل اإلااحظخير جخصص كلم اإلاىخباث ، ولُت الللىم ؤلاوظاهُت ، والللىم الخجاٍز  طمساء هجُالث ،جمىين اإلالسفت في اإلاىـمت الجصائٍس

  59 ، ص 2008/2009حاملت مىخىي ، كظىؼُيُت ،
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. إدارة املعرفت حعني جحسين عملياث العمل املعرفي : املبدأ السادس 

مً الظسوزي بميان جىحُه وجدظين كملُت بدازة اإلالسفت كمىما ولىً اإلالسفت ًخم جىلُدَا،واطخخدامها ، 

س اإلاىخج  ومشازهتها بىثافت في بلع كملُاث اللمل اإلالسفي اإلادددة مثل بدىر الظىق ، جصمُم ،وجؼٍى

ت مثل الدظلير ،وبكداد ألاوامس،فةذا خدزذ جدظِىاث  ،واللملُاث ألاخسي التي ٌغلب كليها ػابم اإلالامالث الخجاٍز

خلُلُت في بدازة اإلالسفت فان الخدظِىاث ًجب ؤن جددر في اللملُاث السئِظُت لهرٍ ألاكماٌ ، كمىما فان ؤهثر 

مداخل الخدظين فلالُت هي التي جؼىز الؼبلت الىطؼى بين اللمت ،واللاكدة مدللت اطخغالٌ خاملي اإلالسفت ، 

خؼلب كملُاث جؼبُم اإلالسفت بصىزة  ذلً ؤن اللمل اإلالسفي الخالق ًخؼلب اكل جدخل مً اللمت بلى اللاكدة ،ٍو

. ؤهثر 

:  الىصٌى بلى اإلالسفت ًمثل هلؼت بداًت :املبدأ السابع 

بذا جم الىصٌى بلى اإلالسفت فهرا لِع وافُا ، ذلً ؤن الىصٌى طسوزي ولىً ؤلادازة الىاجخت للملسفت جخؼلب 

ؤًظا الترهيز ،والالتزام ، وذلً ؤن الترهيز ًمثل اهدشاز اللصس اإلاللىماث ، وختى ولسف اإلاظتهلىين حُدا فُجب 

جسهيز اإلالسفت كليهم باللدزة الري ًصبدىن ؤهثر مً مجسد مخللين لخدماجىا ،ومىخجاجىا ،وختى جيىن اإلالسفت ؤهثر 

ً خالٌ اطخخدام جلً اإلالسفت و ؤًظا  س آلاخٍس فلالُت ،وشمىال فُمىً جدلُم مً خالٌ جلخُص ،وهخابت الخلاٍز

خالٌ اطخلباٌ جلً اإلالسفت ، وخالٌ الخفاكل اإلاشترن مم خاملي َرٍ اإلالسفت ،وحغُير ذلً ذاث ؤَمُت بالغت 

 1.خصىصا بذا واهذ اإلالسفت التي هخللاَا ملسفت طمىُت 

: بدازة اإلالسفت كملُت مظخمسة ولِظذ لها نهاًت  : املبدأ الثامن

ل ،ومً زم ال ًىحد وكذ  ت ؤو بدازة الخمٍى حلخبر مهام بدازة اإلالسفت لِظذ لها نهاًت مثلها مثل بدازة اإلاىازد البشٍس

نهائي كىدما ًخم بدازة اإلالسفت بصىزة ولُت ،بظبب واخد َى الري ًجل بدازة اإلالسفت لِع لها نهاًت َى ؤن 

جصيُفاث اإلالسفت اإلاؼلىبت هي التي جخغير دائما ، ذلً ؤن مداخل بدازة الخىىىلىحُا اللظاًا الجدًدة الخىـُمُت ، 

ُاولها الخىـُمُت ،والخإهُد الدائم كلى اإلاىخج  اَخمام اللمُل كادة ما جخغير ،وحغير اإلاىـماث مً اطتراجُجُاتها ، َو

. ،والخدمت ،فاإلادًسون ،و اإلاهىُىن الجدد لديهم خاحاث مخجددة للملسفت 

ا كىصس الىكذ في وطم  م في بِئت ، اإلالسفت ٌلني ؤن اإلاىـماث ًجب ؤن ال جإخر في اكخباَز َرا الخغُير الظَس

الخسائؽ ،وهماذج الخاصت ببِئت اإلالسفت فلىدما ًيخهي الىكذ فان البِئت لم ٌلد لها وحىد ، ومً زم ًجب ؤن 

شمل مداذًس اطخخدام َرٍ البِئت  م َو . ًيىن جىصُف البِئت طَس

                                  

ت حاملت كين شمع 1 ص زفاعي ، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت للملسفت ،ولُت الخجاٍز -www.dr.manduuhrefaiy,com …/est rategiet ممدوح كبد اللٍص

elm3r ,20h :30,15/02/2017.  

http://www.dr.manduuhrefaiy,com/
http://www.dr.manduuhrefaiy,com/
http://www.dr.manduuhrefaiy,com/
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جخؼلب بدازة اإلالسفت حلاكد اإلالسفي  : املبدأ الخاسع 

مً غير الىاضح في ملـم اإلاىـماث و التي لديها اطخخدام صخُذ لللاملين باإلالسفت اهه َل اإلالسفت ًمثلها 

ت لدي اللامل ؟ ما حلسف كً اإلالسفت التي  اللاملىن ؤم ٌظخإحسونها ؟َل ول ملسفت في كلٌى اللاملين ولها ؤولٍى

حشخم مً اطؼىاهت الخاطىب ؟ وماذا كً اإلالسفت التي لدي اإلاظدشازون ؤزىاء ؤدائهم الطدشازاتهم ؟ 

هما ؤن كدًد مً اإلاىـماث جدخفف بملسفت اللاملين لديها ، ذلً ؤن َاالء اللاملىن ًىللىن بظسكت اهبر بلى 

وؿائف حدًدة ،ومىـماث حدًدة ،كلى ؤي ألاخىاٌ َىان بلع اإلاىـماث جادي وؿُفت الاطخخالص للملسفت 

بصىزة حُدة هما جادي كملُت الخىزُم ؤي ملسفت مخاخت لدي اللاملين ، خُث جتراهم َرٍ اإلالازف لدي اإلاىـمت 

ختى بلد جسن َاالء لىؿائفهم ، فةذا ؤصبدذ اإلالسفت مىازد اهبر كُمت في اإلاىـماث فةهىا ًمىً ؤن هخىكم زئٍت 

    1جسهيز اهبر إلاشسوكُت بدازة اإلالسفت 

 

 

 

 

 

  

                                  

ص زفاعي، ممدوح كبد 1  . 18 هفع اإلاسحم الظابم ، ص اللٍص
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أهميت وأهداف إدارة املعرفت واهم أسسها ووظائفها  : املبحث الثالث 

جصداد ؤَمُت بدازة اإلالسفت مم اشدًاد حجم الدوز الري جللبه اإلاللىمت و اإلالازف التي ًمخلىها الفسد داخل اإلااطظت 

هإَم مدخالث في اللملُت ؤلاهخاحُت خاصت في ؿل الاكخصاد اإلالسفت وكد اهدظب بدازة اإلالسفت ؤَمُت متزاًدة في 

ؿل الخددًاث الىبيرة التي جىاحهها اإلااطظاث ،وجصداد في ؿل جصاًد ألاَداف اإلالسفُت التي جسجىص بدازة اإلالسفت كلى 

جدلُلها  

. أهميت إدارة املعرفت : املطلب ألاول 

مىً بحماٌ  اث مخخلفت ٍو جيبم ؤَمُت بدازة اإلالسفت مً جإزيراتها الاًجابُت اللمُلت كلى اإلاىـماث كلى مظخٍى

:  ؤَمُت اإلالسفت هما ًلي

  : اسدثمار رأس املال الفكرر  (1

 Intellectuelجخإزس بشيل هبير بلُمت زؤض مالها الفىسي  (وؤطهمها )بذا ؤصبدذ كُمت اإلاىـماث 

capital  

جيظُم ؤوشؼت اإلاىـمت اإلاخخلفت بغسض جدلُم ؤَدافها اإلاىطىكُت ،وبرلً حلصش مً الالتزام  (2

 . اإلاىـمت بهرٍ ألاوشؼت وألاَداف

ت  (3 ٍس ص اإلالدزاث ،والجدازاث الجَى  .في اإلاىـمت  competenciesحلٍص

جدظين ألاداء الخىـُمي ،بذ حلمل بدازة اإلالسفت كلى جىلُد ملسفت حدًدة ،وجؼبُلها ،مما ًادي بلى  (4

 . الازجلاء بمظخىي ألاداء الخىـُمي ،وجدظِىه 

ا ،وجددًد اإلالسفت  (5 َس بجاخت الفسصت للمىـمت لخددًد ؤصىلها غير اإلالمىطت ،وجىزُلها ،وجؼٍى

 .اإلاؼلىبت ،وطد الفجىة بُنهما 

ً ملسفت  (6 ت لخيٍى جدفيز اإلاىـماث كلى حشجُم ملدزاث الابخياز ،وؤلابداق لدي مىازدَا البشٍس

 .حدًدة ، وججدًد ذاتها ،ومىاحهت الخغيراث البُئُت غير اإلاظخلسة 

د مً ؤلابداكاث اإلاخمثلت في ػسح ؤفياز  (7  بىاء ميزة الخىافظُت مظخدامت للمىـماث مً خالٌ جبني فٍس

 . ،وطلم ،وخدماث حدًدة 

لت ممىىت  (8 ادة فاكلُتها مً خالٌ اللُام بها بإفظل ػٍس جدظين اللملُاث في اإلاىـمت،وذلً بٍص

،واجخاذ اللسازاث اإلاىاطبت ،وشٍادة هفاءتها  مً خالٌ اللُام بها بالظسكت اإلامىىت ،وبإكل الخيالُف 

لت ببداكُت حدًدة   .،وشٍادة دزحت ابخيازيها مً خالٌ اللُام بها بؼٍس

ا ،وبًجاد مىخجاث حدًدة ذاث كُمت مظافت ،ومىخجاث  (9 َس جدظين اإلاىخجاث اإلاىحىدة ،وجؼٍى

ادة جىافظُت اإلاىـمت،  حلخمد كلى اإلالسفت ،مما ٌظاكد في ٍش

 .جخفُع الخيالُف ،وزفم مىحىداث اإلاىـمت الداخلُت لخىلُد ؤلازاداث الجدًدة  (10
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ص اإلالسفت  (11 دكم الجهىد ؤلافادة مً حمُم اإلاىحىداث اإلالمىطت ، وغير اإلالمىطت بخىفير بػاز كمل لخلٍص

 الخىـُمُت 

 .حلـُم كُمت اإلالسفت ذاتها كبر الترهيز كلى اإلادخىي  (12

ظاكدَا  (13 حشجُم الخغُير الخىـُم الهادف ،وبكادة َىدطت ألاكماٌ بما ًدلم ؤَداف اإلاىـمت ،َو

م الخغُير ،والخللب  ادة في بِئت حظَس  1.كلى الخمُيز ،والٍص

 

 

  

                                  

ادة ، ؤ كمس 1 م بلى الخمُيز والٍص   .111  –110ص  ،2013داز الصفاء لليشس و الخىشَم ، الؼبلت ألاولى، كمان، خمد َمشسي ،بدازة اإلالسفت الؼٍس
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 : أهداف إدارة املعرفت: املطلب الثاوي 

: تهدف بدازة اإلالسفت بلى جدلُم اإلالاصد الخالُت و التي جادي في مجملها بلى جمُيز اإلاىـمت وشٍادتها 

جىفير اإلالسفت للمىـمت بشيل دائم جؼبُلها ، وجخؼُؽ حهىد اإلالسفت فيها وجىـُمها بصىزة جادي بلى جدلُم  (1

 .ؤَدافها ؤلاطتراجُجُت ،والدشغُلُت 

الازجلاء بإداء ؤإلاىـمي اإلالخمد كلى الخبرة ،واإلالسفت ،وجدظِىه ، وذلً بدكم اإلامازطاث ألافظل لللمل  (2

 .اإلاخمسهصة خٌى اإلالسفت 

 .الازجلاء بلملُت صىم اللساز في اإلاىـمت ،وجىفُرَا بصىزة ؤفظل  (3

  : مؤسست املعرفت (4

بذ حلمل بدازة اإلالسفت كلى جىفُر بطتراجُجُت حشجم بدازاث اإلاىـمت ،وؤكظامها كلى جىلُد اإلالسفت 

د مً مياهتها جىافظُت  ٍص ا ،بما  ٌلىد باإلاىفلت اللامت كلى اإلاىـمت،ٍو  .،وجؼبُلها،وجبادلها ،ومشازهت بها ووشَس

  : زيادة إلاهخاجيت (5

وذلً مً خالٌ بجاخت الفسصت لللاملين في اإلاىـمت للىصٌى بلى اإلالسفت التي حظاكدَم كلى اللُام بمهامهم 

 .بفلالُت ؤهثر ،وبجلان اهبر 

  :زيادة الىمى  (6

ادة  لصد بالىمى َىا الٍص بذ حظعى اإلاىـماث حمُلها بلى جدلُم الىمى في ؤكمالها ههدف اطتراجُجي زئِس ي ،ٍو

ادة الخاصلت في اللائد مً الاطدثماز ،  اإلاظخدامت في ؤي مً ملاًِع ؤداء اإلالخمد كلى اإلالسفت مثل الٍص

ا   .والخصت الظىكُت وخؼت ؤلاهخاج و الخصٌى كلى ؤطىاق حدًدة وغيَر

بًجاد خلٌى ببداكُت للمشىالث التي جىاحهها اإلاىـمت و ذلً مً خالٌ ابخياز اإلالسفت الجدًدة واطخلؼاب  (7

 .ألافساد الخبراء مً خازج اإلاىـمت 

م كلى اإلاشازهت  (8 ججرًس زلافت الخللم في اإلاىـمت ، وذلً بةًجاد البِئت الخىـُمُت التي حشجم ألافساد وجدفَص

ً  و الخىافع مً خالٌ الرواء البشسي   .باإلالسفت لسفم مظخىي ملسفت  آلاخٍس

 .ججرًس زلافت ؤلابداق ،والابخياز في اإلاىـمت  (9

ت ، وجىمُتها ،وبدازة  (10 بًجاد اللُمت ألاكماٌ مً خالٌ جخؼُؽ لها ،والجىدة اإلاللىماجُت ،وبدازة اإلاىازد البشٍس

 .الصبائً ،وجلُُم ؤلاهخاج 

د اإلاىخجاث ،والخدماث اإلالدمت بليهم  (11  .ازجلاء بدزحت زطا الصبائً ، وذلً مً خالٌ ججٍى

  1.بًجاد كُادة فاكلت كادزة كلى بىاء مدخل بدازة اإلالسفت ،وجؼبُله  (12

                                  

   .113- 112 كمس ؤخمد َمشسي، هفع اإلاسحم الظابم ، ص 1
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أسس إدارة املعرفت ووظائفه: املطلب الثالث   

أسس إدارة املعرفت  : أوال 

: حلخمد بدازة اإلالسفت كلى ألاطع الخالُت 

  حمم ،وجصيُف ،وجسجِب اإلاللىماث لبىاء َُيل ملسفي ،وذلً باالطخلاهت بخلىُاث اإلاللىماث

 .والخاطباث آلالُت 

  جىشَم وجبادٌ اإلالسفت ، خُث ؤن اهدصاز اإلالسفت لدي ألافساد ؤو فئاث مدددة داخال إلااطظت ًفلد

 .بدازة اإلالسفت كُمتها 

  ب ،وجىمُت ألافساد ،واإلالسفت  .زصد ،وبكداد ،وجدٍز

  س كملُاث اإلااطظت واطخخساج ما لديهم مً ملسفت و جىػُنها في اللىاكد اإلاللىماث وبجاختها ليل جؼٍى

 .مً ًدخاحها 

  خم ذلً بةدماج وجىمُت اث ؤكلى مً الىفاءة و ؤلاهخاحُت ،ٍو اطخخدام اإلالسفت للىصٌى بلى مظخٍى

س اإلايافأث واإلاصاًا  م ألاداء ، وجلٍس اإلالسفت و اطخخدامها في ألاداء طمً ججمُم اللملُاث و ملاًير جلٍى

     1.لللاملين بلدز اطخخدامهم للملسفت ومظاَماتهم في جىمُتها 

. وظائف إدارة املعرفت : ثاهيا 

حلخبر وؿائف بدازة اإلالسفت مجمىكت مً اللملُاث بهخاحُت التي جىمل بلظها البلع فيل كملُت حلخمد كلى 

. اللملُت الظابلت لها و حلصش التي جليها 

  جحديد املعرفت: 

 ًظمً َرا اليشاغ اخخُاز البُاهاث مً خالٌ مظخىدكاث اإلالسفت مخىافسة لدي اإلاىـمت ، وحلد َرٍ 

اللملُت مً اإلاهازاث ألاطاطُت في اإلاىـمت للمظاكدة الخاطىب فالهدف مً جددًد اإلالسفت َى بُان 

 .ملداز الفجىة بين اإلالسفت الخالُت و اإلالسفت اإلاؼلىبت مً زم ملالجتها 

لني الترابؽ الخاصل بين اإلاللىماث والترابؽ بين الجهىد التي جلىم بها اإلاىـمت في َُئت  : اكدساب املعرفت َو

ا الخازحُت مىخـمت كملُت الاهدظاب،وحمم البُاهاث  الىزائم ألاشمت فهي جخظمً حلب اإلالسفت مً مصادَز

 . واإلاللىماث و اإلاىحىدة خازج اإلاىـمت ، فهي كملُت مخلاكبت ؤي لِظذ كشىائُت 

                                  

 . 216 ص 2004 مازض 03 مجلت الاكخصاد و اإلاىاحمىذ ، حظُير اإلالازف وجىمُت الىفاءاث اللدد 1
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  املشاركت في املعرفت : 

ؤي اإلاشازهت في اإلاللىماث مثل كىائم البُاهاث ألاشمت لخىفير اإلاىازد ألاولُت ؤو خؼت الخىشَم الؼازئت ؤو 

 .السطائل الالىتروهُت 

  اإلالسفت ً  : جخٍص

ً في الىطؽ البُئي اإلاسهب  وتهدف بلى جىزُم اإلالسفت و اإلادافـت كليها باطخخدام ؤطلىب الخخٍص

اإلادُؽ باإلاىـمت وجلدًم الدظهُالث للُام اإلاىـمت بتزوٍد اإلاىـماث اللائمت ببىاء ،وجىلُد اإلالسفت مً 

 . خالٌ الاطخفادة مً الخبرة و اإلالسفت متراهمت لديها

  ت مً اإلاىـمت مم حظُير كملُت جىصُلها بلى : مشازهت اإلالسفت وحلني كملُت وشس اإلالسفت في ول شاٍو

ا ، فمشازهت اإلالسفت هلُمت  مباشسة جإخر اإلالسفت إلاىدها كبر  حمُم ألاكظاء بلد جددًد مصادَز

ا و  ً َما اإلاظاولُت والفسصت ،الن اإلاللىماث ال ًمىً الاطخفادة منها بال مً خالٌ وشَس بػاٍز

 فسصت جامت ،وجدذ مظاولُت ؤلادازة الللُا مما ؤًتالاطخفادة منها وبالخالي جخدٌى بلى ملسفت مً خالٌ 

     1. مشازهت فلالت ًدلم

  

                                  

1
غظان كاطم داود الالمي ، جىىىلىحُا اإلاللىماث في مىـماث ألاكماٌ الاطخخداماث و الخؼبُلاث ، ألازدن، كمان، ماطظت الىزق لليشس و الخىشَم  ،  

  .184- 181 ، ص2010
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:  الفصل خاجمت 

سي غير اإلالمىض الري جىامي دوزٍ في هجاح  مً خالٌ ما طبم ًـهس لىا ؤن اإلالسفت ؤصبدذ مىحىدة الجَى

اإلااطظاث و الري ؤدي بلى جدٌى بِئت ألاكماٌ مً الاكخصاد الخللُدي بلى الاكخصاد الجدًد اللائم كلى اإلالسفت 

اإلاىحىدة في كلٌى ؤفسادَا مً خالٌ خبراتهم وكدزاتهم واإلاللىماث التي ًمىنهم الخصٌى كليها مً البِئت اإلادُؼت 

بها ألامس الري ًجلل لها الدوز الخاطم في جدلُم اإلايزة الخىافظُت ،لرلً ًخىحب كلى اإلااطظاث جبني هـام بدازة 

اإلالسفت التي حلخبر كملُاتها مفخاح الري ًمىً مً خالله جدلُم اطخفادة و الاطدثماز ألامثل إلالسفت مً خالٌ 

ا وػسق و ألاطالُب التي حظمذ بخىلُد اإلالسفت و  كملُت حشخُص اإلالسفت و التي جمىً مً زصد و جددًد مصادَز

نها للخفاؾ كليها في ذاهستها الخىـُمُت و جىشَلها و جلاطمها زم كملُت جؼبُلها بلى حاهب الدوز الداعي  جخٍص

را لتركُت و جىمُت اإلاىازد اإلالسفُت والىفاءاث للماطظت ، خُث حلد الدوزة الخلُلُت  .  لخىىىلىحُا اإلاللىماث َو
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: الفصل مقدمت 

حِخبر اإلاِسفت مىزد ،وهاكت ،ووظه لالكخـاد الِالمي الري ٌظدىد في ول ؿىاُاجه ،وخدماجه ،وؤوؼوخه 

ُلى هشافتها ، وما يهم بدازة بـفت اطخصىاثُت َى بدازة ،وجلُُم ،وكُاض ذلً الجصء الخُىي مً اإلاِسفت الري 

ًمىً  اطدشماٍز ،وجىمُت كدزاث ،ومِازف ألافساد ؤلابداُُت ،ولهرا وِىد بلى جإهُد اللٌى ؤن دزاطت زؤض اإلااٌ 

ُف اإلاِسفت همـدز خُىي للمحزة  ت التي جخىالَا بدازة اإلاِسفت بغُت جًى ٍس ى في ملدمت اإلاهام الجَى اإلاِسفت ،َو

. الخىافظُت ،وؤلاطتراجُجُت للمىٌمت 

فىجاح اإلااطظاث و الؼسواث ٌِخمد هشحرا ُلى فِالُتها في ظمُّ اإلاِسفت ،واطخغاللها للخاق بإخدار اإلاخغحراث 

،والخفاي ُلى كدزتها اإلاىافظت ،والبلاء في الظىق في ًل الشىزة التي ٌؼهدَا الِـس جىىىلىظُا اإلاِلىماث ، فلد 

م الاطدشماز في  ؤدي التراهم الهاثل للمِلىماث بلى وظىد خاظت ماطت بلى جىٌُم ، وبدازة َرٍ اإلاِلىماث ًُ هٍس

ت الخدًشت التي حظخخدمها اإلااطظاث لخدلُم ؤَدافها  الِـس البؼسي الري ٌِخبر اخد الاطتراجُجُاث ؤلاداٍز

. ؤلاطتراجُجُت 
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أضاضياث جطبيق إدارة املعزفت  : املبحث ألاوى 

ؤن بدازة اإلاِسفت ،ومخخلف الجىاهب ،وألافياز اإلاخِللت ، فاهه ال ًصاٌ وظىد ُىاؿس ظدا ؤطاطُت جسجبى   

را ما ٌؼمل ألاَداف التي حِىع مدي ؤَمُت بدازة اإلاِسفت ،  ازجباها وزُلا بمىكَى بدازة ، اإلاِسفت في اإلاىٌمت ،َو

م جىفحر اإلاِسفت بؼيل داثم ،وجىٌُمها بما ًخدم ألاَداف ،وؤلاطتراجُجُت ، والدؼغُلُت للمىٌمت ، خُض  ًُ هٍس

س الخىمت ،وؤلابداَ . ؤن اإلاِسفت الظلُمت ،واليافُت هي ظَى

 . عملياث إدارة املعزفت: املطلب ألاوى 

ؤن دوز بدازة اإلاِسفت ،والِملُاث التي جخلمنها جلدم اإلافخاح الري ًادي بلى فهم بدازة اإلاِسفت ،وهُف   

خفم اإلافىسون في َرا اإلاجاٌ ُلى ؤن َرٍ الِملُاث ،وان واهذ  هىفر ُلى ؤخظً وظه داخل اإلااطظت ما ،ٍو

جخخلف في ؤَمُتها خظب همى اإلااطظت ، فةنها مّ ذلً خاطمت لىجاح ؤي هٌام مً ؤهٌمت بدازة اإلاِسفت 

فِملُاث بدازة اإلاِسفت جخخلف مً اإلااطظت بلى ؤخسي ،ومً ظهت هٌس باخض آلاخس طجرهص ُلى ؤزبّ ُملُاث 

ت إلدازة اإلاِسفت ٍس  . ظَى

 1العملياث الجوهزيت إلدارة املعزفت :  ( II - 01)الشهل
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َىالً جسادف وظظىز خُت واطِت بحن جىلُد اإلاِسفت ،وؤلابداَ ، وخلم بذ حِد  : جوليد املعزفت (1

ا واُُا  ملُت جىلُدَا ظهدا بؼٍس  .                                                                                                                                         اإلاِسفت ،ُو

ل اإلاِسفت اللمىُت بلى اإلاِسفت  Nonakaوكد ؤػاز هىهاوا   بلى ؤن جىلُد اإلاِسفت ًادي بلى جىطِها مً خالٌ جدٍى

م الدؼازن  ل اإلاِسفت مً اإلاظخىي الفسدي بلى اإلاظخىي الجماعي ًُ هٍس ت ،وجدٍى . ًاٍَس

ىان مً ًاهد ُلى ؤَمُت فسق الِمل في خلم اإلاِسفت مً خالٌ جسظمت الخبرة اإلاتراهمت بلى اإلاِسفت  . َو

اث الخىٌُمُت في اإلاىٌمت ظمُِها  وان ُملُت الخىلُد جخولب زلافت جىٌُمُت ُمُلت ،وخبرة جأشزٍت بحن اإلاظخٍى

ظدىد ذلً بلى الخدفحز ،والدُم ،والترهحز ُلى دًىامُىُت الخِلم التي جددر ابلغ ألازس خالٌ كلاء اإلاىٌمت إلاا  ،َو

مً مِسفت وامىت في ُلٌى الِاملحن لُيىن ذلً جىهئت هدى جوبُم اإلاشمس وبُادة الخوبُم ؤلابداعي  جخلمً

. ،والىؼف اإلاخجدد،والاطخدىاذ 

 :خشن املعزفت  (2

وجىوىي جدذ مٌلتها ُملُاث البدض ،والاخخفاي و الاطترظاَ ،وؤلادامت ،وكد ؤػحر بلى ؤن كُمت اإلاِسفت ال حِخمد 

. ُلى لخٌت جىلُدَا ،وبهما ُلى اللُمت البُِدة للمِسفت لرا ٌظخىظب بدامت مظخىدُاث اإلاِسفت 

ت ،بذا ؤن آلُاث  وجخجظد ؤَمُت زلافت اإلاِلىماث في جدظحن هفاءة ُملُاث خصن اإلاِسفت خـىؿا اإلاِسفت الٌاٍَس

: الخصن جخلمً 

  مخاشن البُاهاث:Data warehou singe   وحظمذ للمىٌماث بجمّ بُاهاتها في كىاُد بُاهاث ضخمت ألظل 

ّ بليها   . الىؿٌى الظَس

  خساثى اإلاِسفت :Data Mapping  وجبحن ميان اإلاِسفت وهُفُت الىؿٌى بليها ،وبزػادَا ؤفساد اإلاىٌمت بلى 

 .مـادز اإلاِسفت داخل اإلاىٌمت 

  اإلاىخباث الالىتروهُت:Electronic Libraries  وهي كىاُد بُاهاث ألهىاَ خاؿت مً اإلاِلىماث إلاظخِملحن 

ا بظهىلت داخل اإلاىٌمت ،وبالخالي ظِل اإلاظخِملحن  َس لت ؤخسي لخصن اإلاِسفت ،وجمٍس خاؿحن ،وحِوى هٍس

ُِدون اطخِمالها مسة ؤخسي   .ٌظخفُدون منها ،َو

ا ، دمج اإلاِسفت اللدًمت مّ  ؤن خصن اإلاِسفت ٌظاُد في زالزت ؤػُاء هي بكافت مِسفت ظدًدة ، جسمحَز

. الجدًدة 

ماٌ ،واإلاهام  ت الخاؿت باأُل سي الباخض ؤن اإلاىٌماث جلجا بلى خصن اإلاِسفت ،و اإلاِلىماث اللسوٍز ٍو

ً ،والصباثً ،وؤوكاَ الظىق ،بالىطاثل اإلاخخلفت اللدًمت اإلاِازف ُليها  ،والخبراء ،و اإلاىافظحن ،واإلاجهٍص

والىخب ،والىطاثل الخلىُت الخدًشت هما في الخىاطِب وألاكساؾ  هما في السجالث الىزكُت والىزاثم،



  المؤسسة االقتصادية يدور إدارة المعرفة ف: الفصل الثاني 

 

28 
 

وؤلافادة في الىكذ  والفالغ زام والسكاكاث اإلامغىوت والظىبس بغُت اطترظاُها، اإلادمجت اللحززٍت،

 .ؤو ألغساق اإلاظخلبلُت  اإلاىاطب،

وان ُملُت هلل اإلاِسفت  والىلل، والخدكُم، واإلاؼازهت،  وجخلمً ُملُاث الخىشَّ،:وشز وجوسيع املعزفت  (3

ت، هما حِخمد ُلى مدي الاطخِداد، لها مً مِسفت كمىُت بلى ًاٍَس ووخدة الهدف هرلً  حظخىظب جدٍى

ب ،والخىاز  جخولب ُملُت اإلاؼازهت الخدٌى مً الِمل الفسدي بلى الِمل الجماعي، فلال ًُ  ؤطالُب الخدٍز

ت  التي جخالءم مّ وؼس اإلاِسفت اللمىُت، ؤما الىزاثم،  .و اليؼساث الداخلُت فةنها جخالءم مّ اإلاِسفت الٌاٍَس

ؤن الخىٌُم الؼبيي اإلاخلدم في اإلاىٌماث واالهترهذ والاهظتراهِذ، ًخم مً خالله الخبادٌ الىاطّ  و الفىزي 

لى ؤوطّ هواق ظغسافي مً كبل ؤهساف الؼبىت ظمُِها،  للمِلىماث و اإلاِسفت وجلاطمها  ؤفلُا و ُمىدًا، ُو

ادة الفاُلُت و زفّ مظخىي الىفاءة  دت، وذلً ما ًمىً مً ٍش ال طُما بِد ججظُد اإلاِسفت اللمىُت بلى ؿٍس

. في ؿىّ اللساز 

  :جطبيق املعزفت (4

جمىً ؤَمُتها اإلاِسفُت في بمياهُت جوبُلها والطُما مً خالٌ الِمل ،فلال ًُ ؤن الخوبُم ذاجه جخيازف فُه 

بذ جيىن مديا ُملُا  والخصن، واليؼس، وهي الخىلُد، الِملُاث الشالزت اإلاىملت ألاخسي في خللتها اإلاغللت،

ب  لظالمت جىظهها ،وجفاُلها الدًىامُيي ،وبالخالي فان الخغرًت الِىظُت حغدو مً اإلااػساث اإلاهمت في جـٍى

مظاز بدازة اإلاِسفت ،واإلاىٌمت هيل ،وجرلُل الِلباث ،والِىاثم التي جىاظهها بؼيل مظخمس ،وجللاجي هٌسا 

فت في بدازة اإلاِسفت ،و التي جلغي ؤو جختٌز ألابِاد  لخفىق الاجـاالث ،وجلىُاث الؼبىت ،و الخاطىبُت اإلاًى

. الجغسافُت والصمىُت 

ظمذ بِملُاث الخِلم الفسدي و الجماعي ، مً خالٌ    بن جوبُم اإلاِسفت ًادي بلى الابخياز مِسفت ظدًدة َو

ب و الخبحر الداخلي مً ؤَم الِىاثم التي جىاظه  ؤطالُب جوبُلُت ُدة منها الفسكُت و مبادزاث الِمل و الخدٍز

ُملُت الخوبُلُت هي كلت الخبرة و ملاومت الخغُحر ،وفلس الشلافت ، وخاظص اللغت ، لرا جوبُم ؤطالُب مىاطبت 

س اإلاِسفت  ادة الخوبُم ، مما ًصود اإلاىٌمت بخغرًت ُىظُت لخوٍى . لخخفُم َرٍ الِىاثم ،وبًجاد دوافّ إُل

ؤن مً اللسوزي بكامت جسابى ظدلي دًىاميي مخماطً بحن جلً الِملُاث اإلاِسفُت ألاطاض إلاىاظهت ُدم   

ا بخى ؤخادي مظخلُم وفلا ألهمىذظها الخللُدي الري ًلض ي بلى حظوُذ َرٍ  جخابّ مساخلها ،وطحَر

اإلاىٌىمت وجدىُى خللاتها وػملها ًُ الخسان و الخوىز و بالخالي ُدم بمياهُت جدلُم ألاَداف ؤلاطتراجُجُت 

 1.  للمىٌمت بؼيل ببداعي خالق 

 

  

                                         

ت ، 1  . 82- 77 ،ؾ 2013لليؼس و الخىشَّ الىزاق  ،الوبِت ألاولى، ؤهسم طالم الجىابي ، بدازة اإلاِسفت في بىاء الىفاًاث الجىٍَس
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أبعاد إدارة املعزفت  : املطلب الثاوي 

خمشل َرٍ  ا ٍو ًمىً الىٌس بلى بدازة اإلاِسفت ُلى ؤنها جخيىن مً ؤبِاد مخِددة خُض ٌِخبر الخغُحر ؤمسا كسوٍز

:  ؤبِاد بدازة اإلاِسفت فُما ًلي 

 : البعد إلادرامي .1

ت مً ألابيُت اإلاخياملت التي ًمىً اطخخدامها إلاىافظت اإلاِسفت الخىٌُمُت ،  خُض ًيبغي ؤن جوىز مجمُى

ت لهرٍ اإلاِسفت ،وفي  ت إلدازة اإلاِسفت مدخال بُاهُا مخِددا ،ومىافظت هٌٍس ت الفىٍس جخولب اللاُدة الىٌٍس

ت ؤلادزان الخىٌُمي  الىاكّ فةهىا ال وظخوُّ  ؤن هخىكّ ؤن ول  فسد داخل الخىٌُم ًـبذ خبحرا في هٌٍس

ت لخخالءم مّ خاظاث الخىٌُم  ت الخىٌُم ،وبرلً البد ؤن  جخىُف الىٌٍس  .،ومِالجت اإلاِني ، ؤو هٌٍس

 : الخغيير  .2

ًسجبى الخغُحر بؼيل كىي باالطخلساز و الشباث ، ولرلً ًجب ؤن جخاهب بدازة اإلاِسفت  ما ًدُى باإلااطظاث 

جب فهم وجلبل َرٍ اإلاِسفت  ،فالخغُحر هفظه ًددر ُىدما جخغحر اإلاِسفت ،وكبل ؤن جخغحر اإلاِسفت الجدًدة ، ٍو

دخاط َُيل بدازة اإلاِسفت بلى ػمٌى اإلافاَُم اإلاخِللت بةدازة الخغُحر وألن الخغُحر غالبا ما ًادي بلى ًهىز  ،ٍو

اإلالاومت ،فان َرٍ اإلالاومت هي مؼيلت إلدازة اإلاِسفت التي جيخج مً اإلاؼىالث الفهم ،و الخىافم ،ولىنها جيبّ ؤًلا 

اث داخل الخىٌُم بذا  مً  مؼىالث جسجبى بةدازة ألاداء ،ومِنى ذلً ؤهىا في ؤمع الخاظت بلى بُادة زىزة في ألاولٍى

خولب ذلً وكّ زئٍت خاؿت جخلمً بِم ظىاهب بدازة اإلاِسفت ،وزمت  ما ؤزدها بدازة اإلاِسفت وممازطتها ،ٍو

س ،وؤلابداَ ؤلادازي ، ولخغلب ُلى َرٍ اإلاؼيلت ،زبما جلّ اإلاىٌمت زئٍت  مؼيلت مؼابهت جىظد ؤًلا للخوٍى

اث  ادة جلُُم ألاولٍى بطتراجُجُت مً خاللها بسامج بدازة اإلاِسفت ،وفي هفع الىكذ ًجب وظىد بِم الِملُاث إُل

س هٌم  ت مً بسامج بدازة اإلاِسفت ،وجوٍى مً الىكذ آلخس ، وفي بسامج بدازة اإلاِسفت ،فمً ألافلل ؤن جبخىس مجمُى

ىدما جدخاط اإلاىٌماث لخغُحر ،فان  بدازة اإلاِسفت الخىٌُمُت ،وكمً َرٍ البرامج ًخم  جىاٌو الخغُحر ُلى خدٍ ، ُو

الىكذ ًمشل الِىـس الخاطم في َرٍ الؼإن ،ولرلً فةدازة اإلاِسفت ؤًلا جدوز خٌى الىكذ الري ًمشل اإلاظخىي 

اث ُلى اإلاىٌمت في ألاوؼوت وؤلاظساءاث الخالُت، فاهه ال  الـغحر و الىبحر ،فليي ًخم جدظحن اإلامازطاث و ألاولٍى

.  ظدوي مً بدازة الاَخماماث ؤو الترهحز ُلى بدازة اإلاِسفت 
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  : قياص املعزفت .3

ت داخل اإلاجاٌ اإلافخىح  ٌِد اللُاض مُياهحزما َاما للخيامل داخل الخىٌُماث التي جىظه ألاوؼوت ؤلاداٍز

ددد ول هٌام لللُاض وظهت الىٌس اإلاخخلفت ،ولرلً فان جـمُم هٌام اللُاض  لخداخالث اإلادخملت ، ٍو

ٌِخبر اخد ألاَداف السثِظُت للخىٌُم ،وهرلً ًمىىىا اللُاض لفهم ومِسفت ما بذا هىا وظحر ُلى الدزب 

 .الصخُذ هدى جدلُم ألاَداف اإلاىظىدة ؤوال 

  :الهيهل الخىظيمي الزضمي ،وغير الزضمي .4

ًيبغي ؤن هىٌس بلى الخىٌُماث ُلى ؤنها الِملُاث اإلاِسفُت ،ومىاكؼت هسق جوبُلها لهُاول الاجـاٌ 

خلمً ذلً جددًد ألادواز  السطمي ،وغحر السطمي التي جدظً مً ُملُت مِالجت اإلاِسفت ،ٍو

،واإلاظاولُاث الجدًدة التي جخولب ؤلادازة الفِالت للمِسفت ،وحؼمل َرٍ ألادواز ُلى طبُل اإلاشاٌ 

ممخليي اإلاِسفت ،وهاػسي اإلاِسفت ،وميظلي اإلاجخمّ ،وفي هشحر مً الخاالث جىظد َرٍ ألادواز في 

الخىٌُماث اإلاخخلفت ،ولىنها غحر ماطظت ،ؤو مدُمت ،ؤما آلان فُخم اهجاش كدز هبحر مً ُمل بدازة 

اإلاِسفت ببظاهت الن ألافساد الِاملحن في الخىٌُماث ًفهمىن اهه مً اإلافُد فِل ذلً ،وغالبا ما ًيىن 

 ,الِمل غحر مسجي و بدال مً حصجُّ بدازتها ،فان الخىٌُماث ججِلها ؤمسا غاًت في الـِىبت

  : محخوى املعزفت .5

فةذا ما هٌسها بلى اإلاِسفت ُلى ؤنها مىخج في ذاجه ، فان اإلاىخج النهاجي ًمىً جـفُخه بوسق مخِددة 

،وليي جخم بدازة مىخجاث ُملُت اإلاِسفت هدخاط بلى فهم الترار الفىسي للخىٌُم ،وكد ًسجبى اإلادخىي 

بمهازاث ألافساد الِاملحن ،وفي خالت بدازة اإلادخىي ، ًخم اطخخدام هٌم بدازة اإلاهازاث و الخساثى 

لى طبُل اإلاشاٌ جـيُف اإلابادت اإلاظخخدمت بىاطوت مدترفي  اإلاِسفُت وهماذط ما وزاء اإلاِسفت ،ُو

 .الخدماث اإلاِلىماجُت 

  :ألادواث .6

 وجخلمً هسق و مىاهج بدازة اإلاِسفت ، وجمشُلها ،وؤًلا البيُت الخدخُت التي ججِل بدازة اإلاِسفت 

مخاخت ، وجخلمً مً َرٍ البيُت جىىىلىظُا اإلاِلىماث و الاجـاالث التي ًخم اطخخدامها لخدُُم 

م  الِملُاث اإلاِسفُت الخىٌُمُت ،وبدازتها ،ُلى اإلاشاٌ ،وزبما ًخم جدُُم بدازة اإلاِسفت ًُ هٍس

 وؤلابداَ، وؤدواث ،الخِاون، وألادواث، وجلُُم ؤلادازة، ودُم الراهسة الخىٌُمُت، وهٌم دُم

  1. اطترظاَ اإلاِلىماث، ؤدواث مِالجت البُاهاث
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 1 ًوضح أبعاد إدارة املعزفت : ( II -02) الشهل

س و الخغُحر     الخوٍى

  ألادواث والوسق  اللُاض 

 

 

 

                       الخىٌُم و ؤلادازة   مدخىي اإلاِسفت 

 

                                                                 

 اإلافاَُم                 

 .195ٌ ، ؾ2015/1436داز ؿفاء لليؼس و الخىشَّ  ، الوبِت الشاهُت، ُمان، زبحي مـوفى ُلُان ، بدازة اإلاِسفت ، : اإلاـدز 

  

                                         

 . 195ؾ ،  زبحي مـوفى ُلُان ، هفع اإلاسظّ الظابم 1

 

 

  إدارة      هيكل 

         المعرفة 
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اضتراجيجياث إدارة املعزفت  :  املطلب الثالث 

: َىان مً ًسي ؤن اطتراجُجُاث بدازة اإلاِسفت ممشلت في الىلان الخالُت 

 .جددًد مفخاح اإلاِسفت الخىٌُمُت مً مهام اإلاىٌمت وؤَداف ،واطتراجُجُاتها  .1

ُفي  .2  جددًد مهمت اإلاِسفت خالٌ ُملُت الخدلُل الًى

 .جددًد دوز اإلاِسفت الفسدًت مً خالٌ الخدلُل للبىاء الخىٌُمي ،والخدلُل لألدواز الفسدًت   .3

 جددًد مؼاول اإلاِسفت وفسكها لالخخُاظاث واإلامخلياث  .4

س اإلالاالث وهماذط البرمجُاث الخاؿت باإلاِسفت  .5  مً خُض الخخـف جوٍى

ا وبًجاد خلٌى إلزكاء ؤَداف بدازة اإلاِسفت  .6 َس  1.جـمُم الاطتراجُجُاث وجوٍى

:   وهي wiigهىاك  من ًزى أن اضتراجيجياث جم قطمها 

 : إضتراجيجيت الىمو الخدريجي في اضخخدام إدارة املعزفت  .1

جُا ،وذلً خُىما جيىن ؤوكاَ اإلاىٌمت مىاطبت ،وخُىما ًيىن ألافساد  مىً اطخخدام َرٍ ؤلاطتراجُجُت جدٍز ٍو

مىً َرٍ ؤلاطتراجُجُت اإلاىٌماث ذاث اإلاىازد اإلاددودة الساغبت  اإلاِىُىن ًخمخِىن بمظخىي ُاٌ مً الاَخمام ، ٍو

. في جوبُم بدازة اإلاِسفت مً بىاء كدزاث بدازة اإلاِسفت 

وحِخمد َرٍ ؤلاطتراججُت ُلى جبني بدازة اإلاِسفت ،بدُوت وخرز،بذا جوبم :إضتراجيجيت التروي الحذر .2

في البداًت ُىدما جيىن ؤوكاَ اإلاىٌمت مالثمت ومىاطبت ،زم ًخم جوبُلها في وكذ الخم ُلى هواق 

ؤوطّ ، ووفم الخاظت ، وجخمحز َرٍ ؤلاطتراجُجُت بإنها جللل مً مخاهس ، وجيخج  للمىٌمت جدلُم 

 مىدظباث جىافظُت 

وحِد َرٍ ؤلاطتراجُجُت ظصء مً مداولت واطِت تهدف بلى  : إضتراجيجيت دعم وجهاث الىظز املخقدمت و الفاعلت

تها مً خالٌ وظىد بدازة ببداُُت فيها ًخِلم باإلاخاهسة ، ُالوة ُلى ؤنها ذاث مسدود ُاٌ  ججدًد اإلاىٌمت و جلٍى

ت  ؤػاز ُدد مً الباخشحن بلى .باليظبت للمىٌماث التي جإخر ُلى هفظها التزام بخدلُم محزة جىافظُت داثمت وبظُس

 :  بِم الاطتراجُجُاث إلدازة اإلاِسفت اإلاخخلفت جبِا لوبُِت ُمل اإلاىٌمت واإلادخل الري جخبىاٍ وهي 

                                         

ٌ ،ؾ 1434 / 2013امد لليؼس و الخىشَّ  ، حداز اٌالوبِت ألاولى، ألازدن، ُمان،  لُض ُبد هللا اللهُىي ، بطتراجُجُت بدازة اإلاِسفت وألاَداف الخىٌُمُت ،1

85.  
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 ت   : codification stratégie إلاضتراجيجيت الترميًز

ً اإلاِسفت كىاُد مخاخت ليل ألافساد ؤن  جخمدىز خٌى الخاطىب ،وجسهحز ُلى جسمحز وجىزُم وجخٍص

دت بىؿفها مِسفت كُاطُت ، زطمُت كابلت للىؿف و  بطتراجُجُت الترمحز حِخمد ُلى اإلاِسفت الـٍس

لها ، بظهىلت بلى كىاُد بُاهاث وكاُدة مِسفت  مىً جدٍى الخددي و اللُاض واهخلل ،والخلاطم ، ٍو

كُاطُت ًمىً مً خالٌ ػبىت الؼسهت حِمُمها ُلى ظمُّ الِاملحن مً اظل الاهاَل ُليها واطدُِابها 

ُفها في ؤُماٌ اإلاىٌمت اإلاخخلفت   .وجًى

 إلاضتراجيجيت الشخصيت personalization strategyM:  

جسجىص ُلى مؼازهت اإلاِسفت ُبر الاجـاالث اإلاباػسة بحن ألافساد وحِخبر الخاطىب ؤداء لدظهُل ُملُت 

ً اإلاِسفت ؤلاطتراجُجُت الصخـُت جسجىص ُلى اإلاِسفت اللمىُت وهي  الاجـاٌ بُنهم ولِظذ وطُلت لخخٍص

ت جفاُلُت في ُالكاث ألافساد وظها لىظه ،  اإلاِسفت غحر كابلت للترمحز اللُاس ي غحر زطمُت ألنها جيىن خىاٍز

غحر كابلت للىؿف ، والىلل ، و الخِلُم ،وبهما كابلت للخِلُم باإلاالخٌت اإلاباػسة و اإلاِاٌؼت اإلاؼترهت 

رٍ ؤلاطتراجُجُت حظمى ؤًلا بىمىذط ػبىت اإلاِسفت ال  م ،والخبرة ،َو ،والدؼازن في الِمل ،والفٍس

جداٌو ؤن جسمص ،ؤو حظخخسط اإلاِسفت مً ألافساد وبدال مً ذلً فان ألافساد اللرًً ًمخليىن اإلاِسفت َم 

ملهم اإلاؼترن  و اإلاُل بلى ؤي مً .ًخلاطمىن اإلاِسفت فُما بُنهم ؤزىاء اجـاالتهم وجفاُالتهم ،ُو

م التي جخدم بها اإلاىٌمت شباثنها ،وألاشخاؾ الري  الاطتراجُجُاث ال جإحي ؿدفت ، بهما ٌِخمد ُلى هٍس

حظخخدمهم ،والىمىذط الاكخـادي الري جدبِه ،واإلاىٌماث ُادة ال حظخخدم بخدي ؤلاطتراجُجُخحن 

،وتهمل ألاخسي ،فإغلب اإلاىٌماث الىاجخت اطخخدمذ ؤلاطتراجُجُخحن مِا ،ولىً بيظب مخفاوجت ، 

 1فظخخدم بطتراجُجُت واخدة مهُمىت وؤخسي داُمت 
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قياص إدارة املعزفت ومعوقاتها  : املبحث الثاوي 

     ؤهبر جدد واظهخه بدازة اإلاِسفت في بداًت ًهىزَا َى ؿِىبت كُاطها ، ختى ؤن بِلهم ؤهىس ػِئا اطمه 

را ؤوظه سغسة بحن  بدازة اإلاِسفت ، وؿِىبت في اللُاض مخإجُت مً ؤهىا هخِامل مّ مىظىداث غحر ملمىطت ، َو

ماٌ ومدي   ت والخوبُم في بدازة اإلاِسفت ،َرا ما ؤدي بلى كسوزة كُاض بدازة اإلاِسفت ملازهت بةطتراجُجُت ألُا الىٌٍس

الخىاثم بُنهما والىؿٌى لألَداف اإلاسظىة ، باإلكافت ؤن كساز جبني اإلاىٌمت إلدازة اإلاِسفت له الِدًد مً اإلاؼاول 

التي جىاظهه فلال ًُ ذلً جىاظه جددًاث جلف ؤمام مبادزة جوبُم بدازة اإلاِسفت ،غحر ؤن ألامس ال ًخىكف ُىد 

ت مً ُىامل الىجاح التي جمشل طبل للخـٌى ُلى هخاثج اًجابُت ؤزس جوبُم  َاجه الخددًاث ،بل جىظه مجمُى

.   بدازة اإلاِسفت في اإلاىٌمت

مشنالث جطبيق إدارة املعزفت  : املطلب ألاوى 

ت مً مِىكاث ؤو اإلاؼىالث التي كد جىاظهها ؤزىاء الخوبُم ؤو كبل الخوبُم ، وهرهس     جىاظه بدازة اإلاِسفت مجمُى

:  منها ما ًلي 

ت و اإلاِسفت اللمىُت بظبب الخداخل بحن  .1 َىان غمىق ق في الخدود الفاؿلت بحن اإلاِسفت الٌاٍَس

 الازىحن بدُض ًجِل مً الـِب الفـل بُنهما 

ا ،ومسدوداتها لم جفدف بِد  .2  ؿِىبت كُاض مدي هجاح بسهامج بدازة اإلاِسفت خُض ؤن ؤزاَز

ل اإلاِسفت التي  .3 ؿِىبت جددًد اإلاِلىماث ،واإلاِازف التي مً اللسوزي وكِها في بسهامج بدازة اإلاِسفت ، َو

ُتها ؟  1وكِذ وافُت ؤم ال وما هي هُى

لُف ؤن َىان بِم اإلاؼىالث التي جىاظه ُملُت جوبُم بدازة اإلاِسفت ومً ؤبسشَا  :  ٍو

  :العشلت .1

فحن مما ٌظبب لهم  م مً اإلاًى  خُض ؤن مىفري هٌام ؤو بسهامج بدازة اإلاِسفت كد ٌِملىن بُِدا ًُ غحَر

ماٌ الدؼغُلُت  س كدزاث ، وبمياهُاث جخالءم  مّ مِخلداث وألُا ُصلت ، ألامس الري كد ًادي بلى بىاء وجوٍى

ُفُت ألافلل التي كد ال جفللها ؤلادازة الِلُا مما ٌِني وظىد اخخالف خٌى اللدزاث، وؤلامياهُاث  ،و الًى

،وؤلاظساءاث بحن مىفري الىٌام ،وؤلادازة الِلُا ،خُض ًادي بدازة هٌام اإلاِسفت بلى ممازطاث كد جيىن 

هي ألافلل مً ظهت هٌس ؤلادازة الِلُا  وفلا لىٌام بدازة اإلاِسفت الري جم وكِه مظبلا باالجفاق مّ 

ؤلادازة الِلُا ، ولخل َرٍ اإلاؼيلت البد مً جىشُف الجهىد الخيظُلُت بحن الوسفحن والاجفاق مً البداًت 

 .ُلى هٌام الِمل ما جلخلُه الخاظت بىاء ُلى اإلاظخجداث

                                         

 . 413 زبحي مـوفى ُلُان ، هفع اإلاسظّ الظابم ، ؾ 1
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ل بالؼيل اليافي لللُام بمهام هٌام بدازة اإلاِسفت  .2 را ٌِني هلف واضح : ُدم جىفحر اليادز البؼسي اإلاَا َو

ُت الهادفت ، ب الىُى  ببرامج الخدٍز

 .مما ٌِني الفؼل الري ًادي بلى اوِياطاث طلبُت ُلى اإلاىٌمت : ُدم جىفحر البيُت الخدخُت الالشمت  .3

خُض ًخىكّ مً هٌام بدازة اإلاِسفت بِد جوبُله ؤن ًدلم اإلاحزة : الفجىة بحن ؤلامياهاث و الومىح  .4

 1.الخىافظُت التي حظعى بليها اإلاىٌمت 
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جحدًاث إدارة املعزفت  : املطلب الثاوي 

ت مً الخددًاث وهي  : ألاخر بمبادزة جوبُم بدازة اإلاِسفت ًـادف مجمُى

  :الثقافت الخىظيميت : الخحدي ألاوى 

    ًخولب جوبُم بدازة اإلاِسفت في ؤي مىٌمت ؤن جيىن اللُم الشلافُت الظاثدة مالثمت ،ومخىافلت مّ مبدؤ 

م  في الِمل ، وجبادٌ  الاطخمساز في الخِلم ، وبدازة اإلاِسفت ، وان جيىن الشلافت الخىٌُمُت مصجِت لسوح الفٍس

لى  ً ، واللدزة واإلاشلى ألُا . ألافياز ،ومظاُدة آلاخٍس

. اللُادة الفِالت التي حِخني باإلاِسفت و الِىامل التي حظاُد  وجدفص ُلى جبني مفهىم بدازة اإلاِسفت 

:  وؤن الشلافت الخىٌُمُت جخلمً زالزت ُىاؿس وهي 

  : valuesالقيم  .1

وحؼحر بلى ما ٌِخلد ؤُلاء اإلاىٌمت اهه ألافلل ، وان مً ػإهه جدلُم هخاثج مسغىبت ، حِسف ًُ همىح 

اإلاىٌمت ، واللُم في ؤخيام ًىخبها الفسد وجددد مجاالث جفىحر وطلىهه ،وكد جيىن اًجابُت هلُمت اخترام 

 .الىكذ ، وكد جيىن طلبُت بذا وان ُىع ذلً 

  :   normesاملعاًير  .2

م بـدد اهجاش ؤُمالهم ، وبِبازة  وهي اإلالاًِع اإلاؼترهت خٌى هُفُت جـسف البؼس داخل اإلاىٌمت َو

ؤخسي هي ألاهمان اإلاخىكِت للظلىن ، وؤلاهاز الري ًسظّ بلُه الفسد مً اظل ؤن ًيىن مسػدا له إلاا ًيبغي 

 .ؤن ًيىن ُلُه طلىهه ، وجـسفه في اإلاىافم اإلاخخلفت 

  :practicesاملمارضاث  .3

لـد بها ما ًخم بجباُه فِال مً بظساءاث زطمُت ؤو غحر زطمُت ُىد اللُام باألوؼوت و اإلاهام اإلاولىبت ،  ٍو

خوىاث ُملُت جىفُر اإلاؼسوُاث ، والاظخماُاث والللاءاث غحر السطمُت ، ليل ػيل مً ؤػياٌ : مشل 

 . اإلامازطاث ، الخىٌُمُت دوزٍ وكىاُدٍ التي جدىم هُفُت اللُام به 

اثف ُلى الىدى الخالي   :                           ومً َىا جيبّ ؤَمُت الشلافت الخىٌُمُت في كُاطها بالِدًد مً الًى

. هي بمشابت دلُل لإلدازة و الِاملحن 

ىٌم ؤُمالهم و ُالكاتهم و اهجاشاتهم  . هي بهاز فىسي ًىظه ؤُلاء اإلاىٌمت الىاخدة ٍو

ه مً  م الفسدي، وبهما في بهاز جىٌُمي واخد لرلً فان الشلافت بما ًدخٍى الِاملىن باإلاىٌماث ال ًادون ؤدواَز

ُفي اإلاخىكّ منهم  .  كُم ، وكىاُد طلىهُت جددد لهاالء الِاملحن الظلىن الًى
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م ًلجئىن بلى ؤلاظساءاث السطمُت ؤو ؿازمت للخإهد ُلى  ت حظهل مهمت ؤلادازة ،وكادة الفٍس الشلافت اللٍى

. الظلىن اإلاولىب 

ت  حِخبر الشلافت اإلاىٌمت ُىـسا مهما ًازس ُلى كابلُت اإلاىٌمت للخغُحر ، وكدزتها ُلى مىاهبت الخوىزاث الجاٍز

. مً خىلها 

ا اليظبي  . جدخاط زلافت اإلاىٌمت بلى مجهىداث واُُت حغريها وجدافٍ ُلى الطخلساَز

 :وجدخىي ُلى : الخحدًاث  الخىظيميت: الخحدي الثاوي 

 : الهيهل الخىظيمي

 ًلِب الهُيل الخىٌُمي دوزا ؤطاطُا في بدازة اإلاِسفت ، فلد ًيىن ُىـسا مِاوها إلدازة اإلاِسفت بُنها اهه كد 

. ًادي بلى هخاثج غحر ملـىدة و ًمشل ُلبت ؤمام الخِاون و جلاطم اإلاِسفت داخل اإلاىٌمت 

: ومً ؤَم جددًاث الهُيل الخىٌُمي 

ؤن ٌصجّ الهُيل الظلىن الفسدي داخل بخدي الىخداث الخىٌُمُت ، وحجم اإلاِسفت ًُ باقي الىخداث ، 

باإلكافت بلى ؤن الهُيل الخىٌُمي التي ًخم بالجهىد ٌِد ُاكا ؤمام بسامج بدازة اإلاِسفت ، واهه ال ًىظد ػيل 

جىٌُمي براجه ًمىً ألاخر به في طبُل بدازة فِالت للمِسفت ، بال ؤن زمت َُاول جىٌُمُت ًترجب ُلى ألاخر بها 

بلغاء الىشحر مً الىفلاث الخاؿت بالبحروكساهُت ، وجدلُم دزظت اهبر مً اإلاسوهت جمىنها مً جىفُر 

. الاطتراجُجُاث ، والخوى الخاؿت بةدازة اإلاِسفت 

  :القيادة 

    جلِب اللُادة دوزا بالغ ألاَمُت في بدازة اإلاِسفت ، فاللاثد َى الىمىذط و اللدوة التي ًدخري بها آلاخسون 

،هما ؤن َىان ؤطلىب للخِلم مً خالٌ الِمل ،فمً اللسوزي جبني ؤطلىب الخِلم مً خالٌ اللدزة ؤًلا 

س  فاللاثد َى اإلاظاوٌ ًُ بىاء واطخمسازا وهجاح مىٌمت بما ؤفساد وظماُاث فسق ُمل ٌظِىن بلى جوٍى

لّ ُلى الِاثد ؤُباء جـمُم اطتراجُجُاث بدازة اإلاِسفت  في اإلاىٌمت  كدزاتهم بؼيل مظخمس ومخىاؿل ،ٍو

ت ُمل َىان داثما الجدًد الري ًمىً حِلمه ،وبكافخه بلى كدزاث  وجددًد الدوز اإلاىىن ليل فسد ؤو مجمُى

اإلاىٌمت ،مً زم فاهه ًخِحن ُلى اللاثد ؤن ًيىن مبخىسا ومبدُا في بًجاد هسق و ؤطالُب ظدًدة مً ػانها 

خباز ،ليي ًلمً وظىد زئٍت  س كاُدة اإلاِسفت لدي اإلاىٌمت ،واػتران الِاملحن واخر ؤزائهم في اُل ادة و جوٍى ٍش

. واخد وحظىد اإلاىٌمت 
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ُلى كىء ذلً ًمىً حٍِسف اللُادة ُلى ؤنها جفاُل بحن شخـُت اللاثد و ؤلاجباَ مً خُض خاظاتهم 

،واججاَاتهم ،ومؼىالتهم ،والجماُت هفظها مً خُض بىاء الِالكاث بحن ؤفسادَا ،وغحر ذلً مً خـاثف 

ً له  الجماُت ،واإلاىاكف التي جىاظهها الجماُت ،ول ذلً في بهاز مً بدزان اللاثد لىفظه وبدزان آلاخٍس

ً للجماُت واإلاىاكف ً ،وؤلادزان اإلاؼترن بحن اللاثد وآلاخٍس . ،وبدزان اللاثد لهاالء آلاخٍس

هما جيبّ ؤَمُت اللُادة الخىٌُمُت مً دوزَا في بوؼاء بهاز جىٌُمي إلدازة اإلاِسفت باإلكافت بلى كدزتها ُلى 

جبظُى ؤلاظساءاث ،والِملُاث ليافت ؤلادازاث باإلاىٌمت وهرلً جادي دوزا مهما ًفي بًجاد زلافت جىٌُمُت 

ً بـفت مظخمسة  . مالثمت جيخج اإلاؼازهت في اإلاِسفت والخِلم مً آلاخٍس

  :الخنىولوجيا : الخحدي الثالث 

ف الخىىىلىظُا بإفلل       ًسي البِم ؤن الخىىىلىظُا هي ؤَم مددد إلدازة اإلاِسفت فاإلاىٌماث التي جًى

ت في ًل اإلاىافظت اإلاىظىدة خالُا في  لت إلدازة اإلاِسفت طخيىن ألاخظً كدزة ُلى البلاء و الاطخمساٍز هٍس

ً ،وجىؿُل  الظىق الخدماث والظلّ ، وحظخخدم جىىىلىظُا اإلاِلىماث في ظمّ ،وجـيُف ،وبُداد ،وجخٍص

. ،وبُداد البُاهاث بحن ألاظهصة ،وألاشخاؾ ،واإلاىخٌماث مً خالٌ وطاثى مخِددة 

ومً ػان اطخخدام جىىىلىظُا اإلاِلىماث في بسامج بدازة اإلاِسفت ٌظخدظً كدزة الِاملحن ُلى الاجـاٌ 

ُفي باإلكافت بلى  ببِلهم لِدم وظىد الخىاظص التي جيىن مىظىدة بظبب اإلايان ،والصمان ،واإلاظخىي الًى

بجاخت مسوهت ؤهثر في الخِامل مِا اإلاِلىماث ،والبُاهاث ،وذلً لىظىد كىاُد بُاهاث ،وبمياهُاث حؼغُلها ًُ 

. بِد ،وفي ؤي ميان 

لى كىء ذلً البد مً جىفحر البيُت ألاطاطُت الخلىُت ،واإلايىهاث اإلاادًت ،وألاظهصة اإلاظخخدمت في بدخاٌ  ُو

وذلً لدُم بدازة اإلاِسفت  software،ومِالجت ،وبخساط البُاهاث ،واإلاِلىماث ومً زم دمجها مّ البرمجُاث 

ت الىؿٌى بلى اإلاِسفت ،والدؼازن فيها باطخخدام وطاثى جىىىلىظُا ة  م خٍس والخِلم الخىٌُمي، ًُ هٍس

د الالىترووي وهٌم دُم اللساز وماجمساث الفُدًى ،والبرمجُاث الخدًشت للىٌم اإلاخلدمت  مخِددة مشل البًر

ً ظغسافُا  خدظً الِمل الجماعي بحن اإلاخخــحن اإلاىدؼٍس    1لدُم اللساز ،ٍو

  

                                         

ت، مـس،  ؿالح الدًً 1   .61 ، ؾ 2005الىبِس ي ، بدازة اإلاِسفت، اإلاىٌمت الِسبُت للخىمُت ؤلاداٍز
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 . عوامل هجاح إدارة املعزفت: املطلب الثالث 

: جىدزط ُىامل هجاح بدازة اإلاِسفت كمً ما ًلي 

 وظىد هٌم للفهم ووؼس الخِلم و اإلاؼازهت  .1

جدفحز الِاملحن هدى الخوىز ، واإلاؼازهت بالسئٍت الجماُُت وجىفحر الفسؾ لألفساد للمؼازهت في الخىاز  .2

 .والبدض و الىلاغ 

م والخإهد ُلى ذلً بـىزة داثمت  .3  الدصجُّ وميافإة زوح الخِاون وحِلم الفٍس

س اللادة الرًً ًدُمىن هماذط الخِلم ُلى مظخىي  .4 م و اإلاىٌمت *جددًد وجوٍى  .الفسد  و الفٍس

 .مظاُدة ألافساد الخددًد دوز و مخولباث و ملامحن و جوبُلاث اإلاِسفت الهجاش ؤُمالهم  .5

نها  .6  .جسهحز الاَخمام ُلى جدفم اإلاِسفت ؤهثر مً جخٍص

الترهحز ُلى الخاالث اإلاخمحزة في اإلاىٌماث ؤزىاء ُملُاث اإلالازهت اإلاسظُِت لِملُاث اإلاىٌمت بلـد اإلالازهت  .7

 .،و الخِلم 

 .وكّ خوت دفّ حِخمد ُلى اإلاهازة هجصء مً الىٌام ألاػمل للخىافص و اإلايافأث  .8

 . الابخياز و الخإهُد ُلى فسؾ الخِلم اإلاظخمس لألفساد  .9

 .جىفحر الفسؾ لألفساد للمؼازهت في الخىاز و البدض و الىلاغ  .10

م، والخإهد ُليهما بـىزة داثمت  .11  .الدصجُّ و اإلايافإة زوح الخِاون ،و حِلم الفٍس

 .جإطِع ؤهٌمت للفهم ووؼس الخِلم و اإلاؼازهت به  .12

س و اإلاؼازهت بالسئٍا الجماُُت  .13  دفّ الِاملحن للخوٍى

م و اإلاىٌمت  .14 دُمىن هماذط الخِلم ُلى مظخىي الفسد و الفٍس س اللادة الرًً ًبىىن ، ٍو  .جددًد و جوٍى

اث مُِىت ؤوال هاإلاا ؤن اإلاسهص الخِلم واطخِماٌ اإلاِسفت ًمىىان َرٍ  .15 س الفهم اإلاؼترن ُلى اإلاظخٍى جوٍى

جُا بِد ذلً ُلى مظخىي اإلاىٌمت هيل  اث بؼيل هبحر ، زم الخدٌى جدٍز  .اإلاظخٍى

جمىحن ألافساد في مىاطباث مخىسزة مً البدء في مىاكؼاث و جداٌو الخىازاث لُخطح لهم ما الري ٌؼيل  .16

 .ؤطاض اإلاِسفت الهجاش ؤُمالهم 

 .مظاُدة ألافساد لخددًد دوز و مخولباث و ملامحن ، وجوبُلاث اإلاِسفت الهجاش ؤُمالهم  .17

نها  .18  .جسهحز الاَخمام ُلى جدفم اإلاِسفت ؤهثر مً جخٍص

ً الترهحز ُلى الخاالث اإلاخمحزة في ماطظاتهم ؤزىاء ملازهتهم اإلاسظُِت لِملُت اإلاىٌمت  .19 ًيبغي ُلى اإلادًٍس

 .بلـد اإلالازهت ، والخِلم 

ابخياز اإلاىٌمت غحر اإلاددودة و التي حِني الظلىن اإلاىفخذ ، ؤي ؤن الخـسف ألافساد بدون الخلُد بالىالء  .20

ُفي ، والبدض ًُ ألافياز في ؤي ميان آخس   الًى
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دف كىي ،  .21 جرهس ؤن في ؤي ببداَ هاجح ؤو حغُحر هاجح ًىظد َىان ُامل مؼترن خاطم َى دافّ كىي َو

 ًمىً ألي شخف فهمه وجبيُه بظهىلت 

جلدًم خوت دفّ مِخمدة ُلى اإلاهازة هجصء مً الىٌام ألاػمل للخىافص واإلايافأث خُض بن مشل َرٍ  .22

س ،و الخفىق في اإلاهازاث الجدًدة اإلاالثمت إلاهازاث اإلاىٌمت  الخوت جدفص الِاملحن بـىزة اهبر للخوٍى

ؤلاطتراجُجُت ، وطاثل مشل َرٍ الخوت ُلى خلم كىة ُاملت مخِددة اإلاهازاث الجدًدة اإلاالثمت إلاهازاث 

اإلاىٌمت ؤلاطتراجُجُت ، وحظاُد مشل َرٍ الخوت ُلى خلم كىة ُاملت مخِددة اإلاهازاث ، وجىلُد الشلافت 

  1.التي جلُم ،ووافئ حِلم ألافساد اإلاظخمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

1
  .120، ص 2009داز هىىش اإلاِسفت  ، ألازدن، ظماٌ ًىطف بدًس ، اججاَاث مِاؿسة في بدازة اإلاِسفت  اإلاِلىماث ،  
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 . فعاليت إدارة املعزفت و العوامل املؤثزة في جطورها: املبحث الثالث 

  ؤن بدازة اإلاِسفت اُخبرث مً اإلاداخل الخدًشت التي حظاُد في جدظحن ؤداء اإلااطظاث ، فان 

ت خُض ًهسث مداوالث ظادة للُاطها و جوبُلها في  اث الخدًشت الخٍُى زبوها بفِالُت اإلااطظت َى مً مىكُى

ًل الخغحراث الاكخـادًت و الاظخماُُت مً خالٌ الترهحز ُلى ؤلابداَ و جدلُم اإلاحزة الخىافظُت ،وجدظحن ألاداء 

اإلااطظاث  

. العوامل املؤثزة في جطور إدارة املعزفت : املطلب ألاوى 

ت مً الِىامل ؤزسث  في جوىز بدازة اإلاِسفت وجىلظم َرٍ الِىامل بلى  :  َىان مجمُى

  : External Factorsالعوامل الخارجيت  .1

رٍ حؼحر بلى الِىاؿس البِئت التي حِمل في ًلها اإلاىٌمت و التي جازس في ؤُمالها ، وال غنى للمىٌمت طىي الخىُف  َو

مّ َرٍ اإلاخغحراث و الِىامل الخازظُت و الاطخجابت إلاخولباتها و ؤَم َرٍ الِىامل ما ًلي  

  العوملت : 

ت ؿغحرة ، ألامس الري ؤدي بلى حؼابً  التي ًهسث طبب جلدم وطاثل الاجـاٌ التي ظِلذ مً الِالم كٍس

هىز الؼسواث اإلاخِدد مً الدٌو ، ألامس الري ؤدي بلى ًهىز اإلاىاكؼت الؼدًدة بحن  اإلاـالح الِاإلاُت ًو

الؼسواث الِاإلاُت الىبري خُض ال  حظخوُّ البلاء طىي الؼسواث ألاهثر فاُلُت ، خُض بسشث َىا ؤَمُت 

بدازة اإلاِسفت اللادزة ُلى جىفحر اإلاِسفت الالشمت للؼسواث الساغبت بالبلاء واإلاىافظت وهظب اإلاحزة الخىافظُت 

. 

 سيادة الخطور و الخعقيد في حاجاث و رغباث املطتهلو:  

وذلً بظبب الخوىزاث التي ٌؼهد الِالم ألامس الري اوِىع ُلى زغباث اإلاظتهلً مما شادَا حِددا 

را ٌِصش مً ؤَمُت بدازة اإلاِسفت إلاىاظهت َرٍ الخاالث  ا مما ٌِني حِلُدَا َو  .وجىُى

 سيادة حدة املىافطت :  

ا باطخمساز  والخدماث الجدًدة، خُض حؼهد اإلاىٌماث جىافظا ػدًدا في هسح اإلاىخجاث، َس وجوٍى

ِت لبىاء خبرة جىافظُت  را ًدخاط بلى بىاء ُملُاث حِلم مظخمسة وطَس ،واطخخدام الخلىُاث الخدًشت َو

 .كادزة ُلى اإلاىاظهت 
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 سيادة مطخوى الخطور والخعقيد في عملياث الخوريد:  

خُض ٌظعى اإلاىزدون بلى مجازاة ُملُاث الخوىز في خاظاث و زغباث اإلاظتهلً ، واإلاىافظت الِاإلاُت ، لرا 

س وجددًض  ُملُاتها وكدزاتها باطخمساز وحظهم في ُملُاث ؤلابداَ ،والابخياز لخلدًم  حظعى داثما بلى جوٍى

د مً ؤَمُت بدازة إلاِسفت و  ؤفلل اإلاىخجاث ،والخدماث، والاػتران اإلاىزدًً في ذلً ، ألامس الري ًٍص

 .كسوزة اإلاؼازهت فيها 

  Internal Factors:  العوامل الداخليت  .2

 :وجخىفس َرٍ الِىامل داخل اإلاىٌمت خُض حظهم في جوىز بدازة اإلاِسفت ومً ؤبسشَا ما ًلي 

 حدوث اخخىاقاث في فاعليت املىظمت :  

خُض ؤن مً كمً الِىامل التي حظهم في فاُلُت اإلاىٌمت جدفم الِمل وحجم اإلاِلىماث ،وحظخوُّ 

اإلاىٌمت الخغلب ُلى الاخخىاكاث باطخخدام الخلىُاث الخدًشت وهاكم ُمل ًخمخّ بمهازاث ُالُت و 

را ال ًخم بال بىظىد بدازة اإلاِسفت لخخيبإ ،وجخوى  مخوىزة وكادزة ُلى جىٌُم الِمل بؼيل ؤفلل َو

 .بؼيل فاُل 

 جشاًد القدراث الخقىيت:  

 خُض  ؤطهمذ ؤلامياهاث الخلىُت مشل الخاطباث ،والبرمجُاث في حِدد مداخل بدازة اإلاِسفت ، ووان 

 .وهٌم بدازة اإلاِلىماث ألازس البالغ في ذلً  (جىىىلىظُا اإلاِلىماث )لخلىُت اإلاِلىماث 

 فهم الوظائف املعزفيت :  

ملُا ألامس الري شاد مً فاُلُت بدازة اإلاِسفت  لىن ُلمُا ُو    1.خُض ًخىلى ذلً ألافساد اإلاَا

  

                                         

 . 192 زبحي مـوفى ُلُان ، هفع اإلاسظّ الظابم ، ؾ 1
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جأثير إدارة املعزفت على أداء املىظماث  : املطلب الثاوي 

  دور إدارة املعزفت في بقاء املىظماث :أوال 

ا في بىاء اإلاىٌماث خُض ؤنها جازس وبؼيل هبحر ُلى ؤداء ؤإلاىٌمي في ألابِاد       جلِب بدازة اإلاِسفت دوزا خٍُى

باإلكافت بلى ألاداء الِام للمىٌمت ،ومً الجدًس ؤلاػازة  (اإلاخسظاث )اإلاخخلفت ،واألفساد والِملُاث واإلاىخجاث 

لخحن ؤطاطِخحن َما  :  َىا بلى اهه حظخوُّ ُملُاث بدازة مً الخإزحر ُلى اإلاىٌماث في َرٍ ألابِاد ألازبِت بوٍس

س وجىلُد اإلاِسفت  :ألاولى  حظخوُّ بدازة اإلاِسفت مً اإلاظاُدة في جوٍى

لخحن اللخحن مً خاللهما : الثاهيت بحن الؼيل َاجحن الوٍس ت لألبِاد ، ٍو جازس بدازة اإلاِسفت في جدظِىاث اللسوٍز

  1.جازس بدازة اإلاِسفت ُلى اإلاىٌمت 

  .ثز إدارة املعزفت على املىظمتأ:  ( II-  03) شهل

  

    

    

حي مـوفى ، بدازة اإلاِسفت والِالكاث الِامت ، : اإلاـدز    .293 ،ؾ 2005بدازة الـفاء الخىشَّ ، ُمان، ٍز

 : اثز إدارة املعزفت على العاملين  .1

   جازس بدازة اإلاِسفت ُلى الِاملحن في اإلاىٌمت بوسق مخخلفت حظخوُّ بدازة اإلاِسفت مً جفـُل ُملُت 

الخِلم لديهم للمىٌمت في الىمى باكوساد وجـبذ ذاث كدزة ُلى الخغُحر اطخجابت إلاخولباث الظىق 

والخىىىلىظُا ،هما حظبب بدازة اإلاِسفت في ظل الِاملحن ؤهثر مسوهت باإلكافت بلى جدُُمها لسكا الِاملحن 

رٍ ألامىز هي  لديهم ؤو  :ُاإلاُا ،َو

  جىطُّ الخبراث لدي الِاملحن 

  ادة زكا الصباثً مً مىخجاث اإلاىٌمت  .دُم ٍش

  ادة السبذ و الِىاثد  . ٍش

                                         

   .293 ، ؾ 2005 داز الـفاء لليؼس و الخىشَّ ، ، ُمان، زبحي مـوفى ، بدازة اإلاِسفت والِالكاث الِامت1

 إدارة

 المعرفة 

 المنظمة  المعرفة 
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 : اثز إدارة املعزفت على حعلم العاملين  .2

وظخوُّ بدازة اإلاِسفت مظاُدة الِاملحن ُلى الخِلم و الاهوالق هدى اإلاِسفت اإلاخجددة في خلىلهم 

خم بوسق مخخلفت بما في ذلً ججظُد اإلاِسفت   ودمج اإلاِسفت  externalization،وجخــاتهم اإلاخخلفت ، ٍو

internalization وظِلهم مخفاُلحن اظخماُُا soialization  ومدؼازهحن في جوبُلاث  

   employeeadoptablillty : اثز إدارة املعزفت على مواءمت العاملين .3

في الىكذ الري حظاُد فُه ُملُت بدازة اإلاِسفت في اإلاىٌمت ُلى حصجُّ الِاملحن ُلى الخِلم 

ىا جيىن بدازة اإلاِسفت كد خللذ  اإلاظخمس الىاخد مً آلاخس ، وؤًلا ججِلهم ؤهثر كبىال لخلً الخغحراث ، َو

 1اإلاىاءمت الىبحرة للِاملحن داخل اإلاىٌمت 

  :اثز إدارة املعزفت على العملياث .4

م   حظاُد بدازة اإلاِسفت ؤًلا ُلى جدظحن الِملُاث ،والفِالُاث اإلاخخلفت داخل اإلاىٌمت مشل الدظٍى

ؤلاهخاط و اإلاداطبت و الهىدطت باإلكافت بلى الِالكاث الِامت ، ظمُّ َرٍ آلازاز ًمىً مؼاَدتها مً خالٌ 

 .الفِالُت ،الىفاءة ،دزظت الابخياز ،وؤلابداَ في الِملُاث : زالزت ؤبِاد زثِظُت هي

  :اثز إدارة املعزفت على لفاءة العملياث .5

:  بدازة اإلاِسفت بـىزة فاُلت ًمىً ؤًلا اإلاىٌمت مً ؤن جيىن مىخجت ؤهثر وهفا مً خالٌ ألاحي 

جللُل اليلفت ذاث الِالكت باالطخيخاظاث و الىؿٌى بلى ألاهمان اإلاخخلفت ,جدفحز ُلى اإلاؼازهت في اإلاِسفت 

 .مً اإلاِسفت اللُمت 

 

 

 

  

                                         

  .278 ٌ ،ؾ 1435 /2014داز السكىان لليؼس والخىشَّ ، ، الوبِت ألاولى، ُمان،َُشم ُلى حجاشي ، اإلاىهجُت اإلاخياملت إلدازة اإلاِسفت في اإلاىٌماث  1
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 أثار إدارة املعزفت على العملياث في املىظمت:  ( II – 04) الشهل

     

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  .297  ،ؾ 2005الخىشَّ ،   لليؼس و الـفاءُمان، داززبحي مـوفى ، بدازة اإلاِسفت والِالكاث الِامت ، : اإلاـدز 

 

جازس بدازة اإلاِسفت ُلى اإلاىخجاث واإلاخسظاث اإلاخخلفت التي جلدمها اإلاىٌمت : ازس بدازة اإلاِسفت ُلى اإلاىخج  .6

 وخاؿت في الظىق اإلاىافظت الخادة ، هما َى مبحن في الؼيل 

 مدى جأثير إدارة املعزفت على املىخجاث:  ( II - 05)الشهل

 

 

 

  .298 ،ؾ 2005الخىشَّ ، لليؼس و  الـفاء داز   ُمان،زبحي مـوفى ، بدازة اإلاِسفت والِالكاث الِامت ،: اإلاـدز 

 

 فاعلية العمليات

 قلة األخطاء 

  مواءمة التغيرات 

 عملية االبتكار 

تحسين العصف 

 الذهني

 األفضلالتطبيق 

 لألفكار المبدعة  

 كفاءة العمليات 

  اإلنتاجيةتحسين 

 توفير في الكلف 

 إدارة المعرفة 

 المعرفة 

 المنتجات ذات القيمة المضافة 

 المنتجات المستندة على المعرفة 
 إدارة المعرفة 

 المعرفة 
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  : اثز إدارة املعزفت على ألاداء الخىظيمي .7

 :جٌهس آلازاز ُلى ألاداء الخىٌُمي الِام للمىٌمت في اججاَحن َما 

  س و ابخياز اإلاىخجاث الجدًدة التي جادي بلى : آلازاز اإلاباػسة جٌهس ُىد اطخخدام اإلاِسفت في جوٍى

ماٌ في اإلاىٌمت ادة الِىاثد ،وألازباح ،وؤًلا ُىدما جخىاءم بطتراجُجُت بدازة اإلاِسفت مّ ألُا  .ٍش

  جيخج ُادة مً فِالُاث غحر اإلاباػسة اإلاسجبوت بلى زئٍت : آلازاز الغحر اإلاباػسة ُلى ألاداء الخىٌُمي

  1.اإلاىٌمت و ؤلاطتراجُجُاث ؤو مّ الِىاثد اليلف 

  : اوعهاضاث إدارة املعزفت على العمل في املىظماث: ثاهيا 

لت ألاظل منها التي جخمشل بإَداف السبذ  ًىِىع ألاداء في كدزة اإلاىٌمت ُلى جدلُم ؤَدافها ، والطُما هٍى

ت بالىفاءة ،والفِالُت الِالُخحن  . والبلاء ،والخىُف باطخخدام اإلاىازد اإلاالُت ، والبؼٍس

  : ألاداء املؤضس ي ملىظماث ألاعماى .1

زهص الِدًد مً الدزاطاث ُلى مفاَُم ألاداء وجلُُمه ،وجىاوله مِومها ألاداء مً مىٌىز ألامىز 

الداخلُت لىً َرا الخلُُم ال ًسهص ُلى همى اإلاىظىداث وال ُلى الابخياز ،وال الخِلم ، وبهما ًسهص ُلى 

ا مً اإلايؼاث ألاخسي ، والتي جيىن مدىز للخلُُم ،وبالخالي  دة التي جمحز اإلايؼاة ًُ غحَر الِىاؿس الفٍس

 .حؼمل اإلااػساث اإلاالُت ،وغحر اإلاالُت وكُاض اإلاىظىداث 

  :  دور إدارة املعزفت في الوصوى إلى مطخوى أداء جيد .2

: ًخمشل ذلً في الىلان الخالُت 

  نها ،وجىشَِها ،وجوبُلها حظهل الِمل داخل اإلاىٌمت  ؤن جىلُد اإلاِسفت الجدًدة واإلافُدة ،وجخٍص

 ، جللُل الخيالُف ؤلاظمالُت للِمل 

  ب ، والخِلم جلىد بدازة اإلاِسفت بلى جدلُم ؤلابداَ ،والابخياز ، وجلدًم ؤػُاء ظدًدة مً خالٌ الخدٍز

 .الخىاز 

  جدظحن ُملُت اجخاذ اللساز. 

  ماٌ ًجب ُليها جدظحن مظخىي هفاءة ألافساد ، والِملُاث ،ومً ذلً ًمىىىا اللٌى ؤن مىٌماث ألُا

ِت لالطدشماز في َرا اإلاجاٌ   1.ؤن ال جخخلف ًُ مىاهبت زهب بدازة اإلاِسفت ، واإلابادزة الظَس

                                         

  .73، ؾ 2010، 2، الِدد26طلُمان الفازض، دوز بدازة اإلاِسفت في زفّ هفاءة اإلاىٌماث، مجلت ظامِت دمؼم للِلىم الاكخـادًت واللاهىن اإلاجلد  1
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فعاليت إدارة املعزفت  : املطلب الثالث 

    ؤن اإلاىٌمت التي جوبم بدازة اإلاِسفت حظعى بلى جدلُم ؤَداف بطتراجُجُت و التي مً ؤَمها جدلُم اإلاحزة 

لُه فمً خالٌ  الخىافظُت ،وشٍادة خـتها الظىكُت التي جىِىع بًجابا ُلى حجم مبُِاتها ،وبالخالي ؤزباخها ،ُو

. دزظت جدلُم ألاَداف اإلاخدللت ًمىً كُاض مدي فِالُت بدازة اإلاِسفت 

اهبر جدد واظهخه بدازة اإلاِسفت في بداًت ًهىزَا َى ؿِىبت كُاطها، ختى ؤن بِلهم ؤهىس ػِئا اطمه بدازة 

والـِىبت في اللُاض مخإجُت مً ؤهىا جخِامل مّ  (ماال ًمىً كُاطه ال ًمىً بدازجه  )اإلاِسفت ،مىوللا مً ؤن 

ت ،والخوبُم في بدازة اإلاِسفت  را ؤوظه فجىة بحن الىٌٍس . مىظىداث غحر ملمىطت ، َو

وكد ظسث مداوالث ظادة للُاض بدازة اإلاِسفت خـل بِلها ُلى هخاثج ظُدة وكبٌى اإلاساهص اإلاسمىكت في َرا 

اإلاجاٌ ًلِع بدازة اإلاِسفت لدًه مً خالٌ فهمه للماطظت هيىنها مىٌىمت حِلُمُت ، وان مُِاز هجاخها َى ؤن 

ا ؤو ًخجاوش مِدٌ الخغُحر في البِئت الخازظُت  اث واإلااطظت ظمُِها مظاٍو . ًيىن مِدٌ حِلم ألافساد واإلاجمُى

لُف البِم اهه ُىدما جسبى مبادزة بدازة اإلاِسفت بهدف مِحن للِمل وجخىافم مّ مفهىم اللُاض الري  ٍو

س ملُاض ألداء ، اإلاِسفت  ا ، وجم جلدًم ؤفياز لخوٍى ًىاطب كُاض ألاداء في اإلااطظت ، فُمىً ُىدثر جلُُم جإزحَر

:  ًخلمً طذ خوىاث هي 
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 خطواث قياص إدارة املعزفت:  ( II -06) الشهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .73، ؾ 2010، 02، الِدد 26طلُمان الفازض ، دوز بدازة اإلاِسفت في زفّ هفاءة اإلاىٌماث ، مجلت ظامِت دمؼم للِلىم الاكخـادًت ، واللاهىن اإلاجلد 

 

مىً كُاض مدي فِالُت بدازة اإلاِسفت مً خالٌ ؤلاظابت ُلى الدظائالث الخالُت  :  ٍو

  َل ؤدث اإلاِسفت بلى جدلُم اإلاحزة الخىافظُت ؟ وما دزظت ذلً ؟ 

 َل ؤطهمذ في جدلُم الفاُلُت والىفاءة ؟ 

 ادة ألازباح والى ؤي مدي ؟  َل ؤطهمذ في ٍش

 ادة اإلابُِاث ؟  َل ؤطهمذ في ٍش

 َل ؤطهمذ في دكت الِمل ؟ 

  وجحرة الِمل ؟ ّ  َل ؤطهمذ في حظَس

 َل ؤطهمذ في جخفُم وظبت الخيالُف ؟ 

 ادة زكا  الِمُل ؟  َل ؤطهمذ في ٍش

 ا اًجابُا ُلى طلىن الِاملحن ؟  َل اوِىظذ ؤزاَز

  إدارة املعرفة خطوات قياس     

            حتديد األهداف 

        اختيار طريقة القياس 

     وحتديد مقاييس أداء خاصة 

           تشكيل عملية

     وضع مستويات أداء زمنية 

          املراجع والتعديل  



  المؤسسة االقتصادية يدور إدارة المعرفة ف: الفصل الثاني 

 

49 
 

 َل ؤدث بلى خلم اإلاِسفت ،وجدلُم ُملُاث الخِلُم ،والخِلم ؟ 

  للمِسفت بلى اإلاىٌمت والخدلُم مً الىؿٌى بلى اإلاِسفت ذاث ّ َل ؤطهمذ في جدلُم الخدفم الظَس

 الـلت ؟

  ال جىظد بدازة خالُت مً اإلاؼاول ، هما َى الخاٌ في باقي ؤلادازاث داخل اإلاىٌمت والتي جىاظه مؼاول

   1ؤزىاء ممازطتها ألوؼوتها ، فةنها هرلً بدازة اإلاِسفت لها مؼاول حُِم ؿحروزة ُملُاتها 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         

1
  .110ؾ ق لليؼس و الخىشَّ ، اداز الىز ألازدن ، ببساَُم الخلىف اإلالياوي ، بدازة اإلاِسفت اإلامازطاث واإلافاَُم ،  
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:  الفصلخاجمت 

     وىن اإلاىٌمت ال حِِؽ في مىإي ًُ بِئت دًىامُىُت ، جخمحز بىجحرة حظاَز ُالُت ، َرا فان ًدخم ُلى اإلاىٌمت 

خماد ُلى اإلاِسفت التي هي مىزد خُىي  م الُا الاهاَل ُلى ول هبحرة وؿغحرة مىظىدة في مُدان وؼاهها ، ًُ هٍس

ومهم ، بذ باث ًمشل اخد ؤَم هلان كىة اإلاىٌمت التي جلمً مً خاللها مياهتها في الظىق ، وحِصش ؤدائها بذ ؤن 

. اإلاىٌمت حِخمد ُلى مـادز مُِىت في ظمُّ اإلاِسفت 

وبالخالي الخـٌى ُلى اإلاِسفت ًيىن ُلى ؤطاض مساخل ممشلت في دوزة خُاة اإلاِسفت ، حظعى اإلاىٌمت مً خاللها بلى 

الاججاٍ هدى طبل جدلُم ؤَدافها ، وفي بِئت مِسفُت ًلمنها جبني بدازة اإلاِسفت كاثمت ُلى ُملُاث ، وؿُاغت 

. اطتراجُجُاث مِسفُت جادي بلى جدـُل وبىاء مىظىداث مِسفُت 

فمً الىاضح ؤن بدازة اإلاِسفت حظخوُّ ؤن حظهم في بزطاٌ ؤطع اإلاجخمّ اإلاِلىماحي مً خالٌ جبادٌ ؤفلل 

س ، والظعي هدى الخِلم  ألافياز مما ًدُذ اطخفادة اهبر مً مىازد الرَىُت اإلاخاخت ،وبمياهُت ؤخظً لالبخياز ،والخوٍى

.   اإلاظخمس ، وجدلُم للمىٌمت محزة اإلاِسفُت و الخِلم 
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: ملدمت الفصل 

ت وللذ جعشكىا اٌحفخبر مإظعت ؤلاهخاج وجىصَق مىاد البىاء  لب الاكخفاد الىظجي حععى للبلاء و الاظخمشاٍس

في بىاء اإلاإظعت و مذي أهمُتها و ففالُتها في ئداسة اإلافشفت سفق مً خالٌ الجاهب الخعبُلي ئلى مفشفت مذي جعبُم 

ت اسجأًىا أن جيىن دساظدىا في مإظعت  سفق أداء الفمل و الخمحز باإلاإظعت و مفشفت واكفها في اإلاإظعاث الجضائٍش

:  بمعخغاهم و جم جلعُم هزا الففل ئلى اإلابدثحن بدُث ًخم الخعشق فُه ئلى " EDIMCO"ئهخاج وجىصَق مىاد البىاء 

هؽشة ـامت ـً اإلاإظعت  :   اإلابدث ألاٌو 

 ."EDIMCO" ة إلاإظعتيدساظت جدلُل: اإلابدث الثاوي 
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 :هظزة عامت عً املؤسست : املبحث ألاول 

"  EDIMCO" الخعزيف باملؤسست: املطلب ألاول 

 ، 1984 ظبخمش 25هي مإظعت أوؽأث في  "EDIMCO" اإلاإظعت الىظىُت إلهخاج و جىصَق مىاد البىاء اإلاخخفشة في

و اإلاخضمً رلً ملشها الشئِس ي بىالًت معخغاهم / م ث /م ؿ  / 5280وان هزا بملخض ى اللشاس الىصاسي سكم 

 20000000بشأظماٌ ًلذس ب  دج 

 ظىت خبرة في مخخلف مجاالث البىاء ، و اظخمشاسها و بلائها ظُلت هزه العىىاث هاجج ـً 29جمخلً اإلاإظعت 

ت و كعاؿ مىاد البىاء ، و هزلً  الىجاح الزي خللخه بخدىمها في مفؽم اليؽاظاث ظىاء واهذ ئهخاحُت أو ججاٍس

هما تهذف اإلاإظعت ئلى بىاء ـالكاث دائمت مق الضبائً و . الىخائج اللُاظُت التي خللتها في الاهجاص و اإلالاولت 

. مخخلف اإلاخفاملحن مفا ، خُث حفمل ـلى جلبُت و ئسضاء خاحُاتهم 

ش ؼبىت الخىصَق للؽشهت بىالًت معخغاهم و هزا خالٌ الفترة اإلامخذة ما بحن   ـً 1990 و 1985و للذ جم جعٍى

م فخذ مىافز جأححر في ـذة مىاظم  ل مإظعت جىصَق مىاد البىاء لخأخز ؼيل ؼشواث راث ألاظهم .ظٍش ، و جم جدٍى

SPA/EPE 1996 / 17/01 و الفادس في 96/30 بملخض ى الفلذ الخىزُم سكم 

وحداث إهخاج و الخوسيع مواد البىاء  : املطلب الثاوي 

للذ جم حفُحن العُذ مذًش لحعً هشئِغ مجلغ ؤلاداسة للمإظعت بملخض ى مدضش اإلاجلغ ؤلاداسي اإلاىفلذ 

خ   و الزي هق في كشاسه بزلً ، جخيىن مإظعت ئهخاج و جىصَق مىاد البىاء ، مً وخذاث 2002 / 04 / 27بخاٍس

:  جخمثل فُما ًلي 

 وخذة الحذًذ و الفلب 

 وخذة الخفبئت و الخغلُف و الخىصَق 

ت   وخذة التركُت الفلاٍس

ت   الىخذة الخجاٍس
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 أهداف مؤسست إهخاج و جوسيع مواد البىاء : املطلب الثالث 

للمإظعت ـذة أهذاف جشغب و حععى ئلى جدلُلها منها ما هي اكخفادًت و أخشي احخماـُت و ًبلى أهم هذف 

.  للمإظعت هى ضمان البلاء و الاظخمشاس

 : ًمىً جلخُفها في الىلاط الخالُت : ألاهذاف الاكخفادًت 

م اظخغالٌ ول العاكاث ؤلاهخاحُت و اإلاهاساث الفىُت  الفمل ـلى جدلُم ـائذ مىاظب ـلى سأط اإلااٌ اإلاعدثمش ـً ظٍش

 للفماٌ 

 .الفمل ـلى جىظُق اليؽاط بغُت الاهضمام و الذخٌى في ألاظىاق الذولُت 

م اهدعاب محزة جىافعُت جخمثل في ئسضاء الفمُل  ادة كذساتها الخىافعُت ـً ظٍش  الفمل ـلى ٍص

م اهجاص وجىفحر ظلبُاتهم في اكل فترة ممىىت   الفمل ـلى جلبُت سغباث الضبائً ـً ظٍش

 .مداسبت الاخخياس و اإلاىافعت في ألاظىاق الىظىُت 

 : جخمثل فُما ًلي : أهذاف الاحخماـُت 

جلبُت اخخُاحاث العىق الىظجي و الاظخغىاء ـً الاظخحراد مً الخاسج خاـت ئرا جم بالفملُت الففبت ، و مً زم 

 جفذًش الفائض الزي ًيىن بذوسه للفملُت الففبت 

نهم ، و سفق معخىاهم اإلانهي  م خلم و جىفحر فشؿ ـمل لهم و جيٍى  سفق اإلاعخىي اإلافِش ي للفماٌ ـً ظٍش

 اإلاعاهمت في جدلُم الخىمُت الىظىُت الؽاملت 

ىت الفامت  ل الخٍض  1اإلاعاهمت في جمٍى

: مهام مإظعت ئهخاج و جىصَق مىاد البىاء 

ليل مإظعت وؼائف ومهام خاـت بيؽاظها و أهذاف مععشة حععى لخدلُلها مً خالٌ ئسضاء وجلبُت سغباث و 

أرواق اإلاعتهلىحن و هزا لضمان بلائها و اظخمشاسها في العىق  

م مىاد البىاء  الاظمىذ ، الحذًذ و الفلب ، اإلاىخجاث الخؽبُت ، البالط و مىخجاث )جخىلى اإلاإظعت مهام حعٍى

:  الخ ورلً في ئظاس اإلاخعغ الىظجي للخىمُت الاكخفادًت و الاحخماـُت ئضافت ئلى ...الخذفئت 

 مهمت اإلاإظعت الشئِعُت هي ؤلاهخاج ، البُق الخىصَق  -

 .ميلفت باإلهخاج و الخىصَق إلاىاد البىاء و في ؼشوف مً الحماًت و بأكل جيلفت  -

 

                                       
  .مفلحت اإلاعخخذمحن ، مإظعت ئهخاج و الخىصَق مىاد البىاء1
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ش هؽام ئهخاج و جىصَق هفء و كادس ـلى جلبُت اخخُاحاث العىق الفالمي  -  وضق ظُاظت لخعٍى

 وضق اللىاهحن و البرامج و ئؼشافها ـلى ول الىخذاث الخابفت لها كاهىهُا  -

:  الهُيل الخىؽُمي للمإظعت 

 : ًمثل أـلى ظلعت في الهشم الخىؽُمي و مً مهامه : اإلاذًش 

 .حعُحر الؽشهت و ؤلاؼشاف ـلُا 

 مخابفت اإلافالح و ألاكعام التي جلق جدذ ظلعخه

ش الىاسدة مً اإلافالح و ألاكعام و اجخار اللشاساث الهامت و اإلاىاظب   .جدلُل الخلاٍس

 .حعُحر و مشاكبت سؤظاء اإلافالح الخابفحن إلداسة الىخذة 

ـلذ احخماـاث و ئدساج العُاظاث و ؤلاحشاءاث الخاـت بيل مفلحت  

 : جلىم هزه ألاخحر باإلاهام الخالُت : ألاماهت 

 معاـذة اإلاذًش في  جذبحر ؼإوهه و جىؽُم أـماله 

ش مً اإلافالح ئلى اإلاذًش  ل الخلاٍس  جدٍى

 ضبغ الاظخلباالث الخاـت باألشخاؿ اإلاخفاملحن مق اإلاذًش و ئبالغه بزلً 

 , الشد ـلى اإلاياإلااث اإلاىحهت للمذًش 

م الخأهذ مً : اإلاشاحق الذاخلي  ًلىم اإلاشاحق الذاخلي بفدق و جلُُم هؽام الشكابت الذاخلُت لخذمت ؤلاداسة ـً ظٍش

أن الىؽام اإلاداظبي هفإ و ًلذم بُاهاث ظلُمت و دكُلت لإلداسة ومً خالٌ مىق ألاخعاء و الغؾ و الاهدشاف ـً 

ُت   ظُاظاث اإلاىضـى

ت في مإظعت جىصَق مىاد البىاء ، : مذًش ؤلاداسة اإلاالُت  هى اإلاعإوٌ ـً اإلافلحت اإلاالُت و حفخبر هزه ألاخحرة مشهٍض

:  خُث جخفشؿ هزه اإلافلحت ئلى 

جلىم بمعاـذة مذًش ؤلاداسة اإلاالُت  : ألاماهت 

حهخم بالجاهب اللاهىوي للمإظعت و ًلىم أًضا بدل ول الجزاـاث اللاهىهُت بحن الفماٌ داخل : كعم الجزاـاث 

 . اإلاإظعت 
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: كعم اإلاداظبت 

ـملُاث  )ًخىلى اإلاداظب مخخلف الدسجُالث اإلاداظبُت للفملُاث التي جلىم بها الؽشهت 

،الخدفُل،الدعذًذ  و ًىلعم ئليها،و هزلً ًبعغ ًىمُاث معاـذة خعب الحاحت  (الخ ...الؽشاء،البُق،الخىاٌص

حن  ىت ، خُث ئن اإلاداظب ألاٌو في اإلاإظعت ًلىم بالفمل : هزا اللعم ئلى فـش فشؿ اإلاداظب الفام و فشؿ الخٍض

ىت  / الزي ًلىم به اإلاداظب الفم  و الفمل الزي ًلىم به فشؿ الخٍض

ت  :  كعم ئداسة اإلاىاسد البؽٍش

:  تهخم بالفىفش البؽشي خُث أجها الجهت اإلاعإوٌ ـً الفاملحن باإلاإظعت و ًخيىن هزا اللعم مً 

 تهخم بالضمان الاحخماعي للفامل و جذسط الخالت الصحُت و هي اإلاخفللت :الاحخماـُتمىخب ؤلاداسة و الفالكاث 

بالفامل مً ًىم بذئه الفمل ئلى غاًت جهاًت حفاكذه  

ت الفعل و الفُاباث و ًدذد ألاحىس الالصمت و اإلادافؽت ـلى : مىخب ألاحىس  ًلىم بذساظت أًام الفمل و مجمـى

ممخلياث الىخذة و مشاكبت خشهت الفماٌ ، اإلاىاد و البضائق  

:  معإوٌ ـلى ممخلياث الىخذة و ًخفشؿ هزا اللعم ئلى :  مذًش جلجي 

ًىحذ به مىخب  جفجي حهخم بالخخعُغ للمؽشوؿ أي همُت اإلاىاد الالصمت للبىاء و هىان مىخب أخش ًلىم : كعم البىاء 

بدىفُز ما كذ خعغ له  

ًىحذ به مىخب ميلف بُق ما جم بىائه ومىخب ًلىم بؽشاء ألاساض ي مً احل البىاء  : كعم البُق 

: ًىحذ به : مذًش ججاسي 

ًلىم بؽشاء وبُق مىاد البىاء داخل اإلاإظعت وهزا ببُفها ئلى اإلاذًش الخلجي وأًضا ًلىم هزا اللعم : كعم الخجاسي 

بالبُق خاسج اإلاإظعت  

خُث ًلىم هزا اللعم باإلهخاج  : كعم ؤلاهخاج 

 2ًخىفل بفُاهت آلاالث و اإلافذاث التي حعخخذم في وؽاط اإلاإظعت : كعم الفُاهت 

: هؽام الفمل في اإلاإظعت ئهخاج وجىصَق البىاء 

:   ـامل ، و هؽام الفمل في اإلاإظعت ًيىن ـلى الىدى الخالي 170جىؼف مإظعت ئهخاج و جىصَق مىاد البىاء 

م ٌفمل مً العاـت   معاءا  14 ـباخا ئلى غاًت 6فٍش

م ٌفمل مً العاـت  لُال  22 معاءا ئلى غاًت 14فٍش

م ٌفمل مً اإلاعاء   ـباخا  6 لُال ئلى غاًت 22فٍش

                                       
 . مشحق ظبم رهشه  2
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و فتراث الشاخت ول جهاًت ألاظبىؿ أًام الجمفت و العبذ باليعبت لبفض الفماٌ و ليل ـامل الحم في اخز سخت 

 إلاذة ؼهش واخذ 
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إهخاج وجوسيع مواد البىاءة ملؤسست يدراست جحليل: املبحث الثاوي   

ش و الخغُحر كبل  بشوص اإلاؽيلت و لِغ بفذ خذوثها ، خُث جلىم  ئن أي مإظعت اكخفادًت جبدث ـً فشؿ الخعٍى

مىهجُت ئداسة اإلافشفت ـلى الخغُحر لِغ في اإلاهماث و اإلاعإولُاث الىؼُفُت فلغ فاإلافشفت هي اإلادىس ولِغ 

ت مً 30ألاشخاؿ وؤلاداساث وإلافشفت مذي اوفياط هزا ـلى اإلاإظعت جم اخز ـُىت   ـامل ميىهت مً مجمـى

 ألاظئلت في ـباساث مخخلفت ملعمت ئلى زالر مداوس 

مكوهاث الاسخبيان  : املطلب ألاول 

باـخباس أن الاظخبُان هى وظُلت معخفملت لجمُق اإلافلىماث و أداة مً أدواث الحفٌى ـلى الحلائم و البُاهاث 

ت ًخم جدضحرها اهعالكا مً أهذاف  م وضق ـباساث و جيىن هزه الفباساث مخىـى فُخم حمق هزه البُاهاث ـً ظٍش

لت الاكخفاد في الىكذ ، الجهذ هما أجها  مفُىت و اهعالكا مً الجاهب  الىؽشي للذساظت و مً بحن مضاًا هزه العٍش

.  وعاهم في الحفٌى ـلى بُاهاث مً ـذة أفشاد في اكل وكذ 

غ بفذ حمق الاظخبُاهاث و هزا بدعاب  وللذ وصـذ الاظخبُان ـلى ألافشاد الفُىت و أـُذ حمفها لخخضق ئلى جفَش

نها في الجذٌو لُخم جدلُل هزه الىخائج  ـذد الخىشاساث وألاحىبت الخاـت بيل ـباسة ًخم جدلُلها و رلً بفذ جذٍو

غ الاظخبُان و هزا ئـعاءجفعحراث لهزه الىخائج   اإلاخدفل ـليها مً خالٌ جفَش

: عيىت الدراست 

لت الخىصَق  والجمق اإلاباؼش و كذ اظخفىا ببفض الفماٌ لخىصَق و  جم جلذًم و اظخالم الاظخبُان باظخخذام ظٍش

حمق الاظخبُان  

: مجاالث البحث 

ت مىؼفحن و اإلالذس ب  : املجال الببزي   مق الفلم  EDIMCO ـامل إلاإظعت 140اؼخمل هزا البدث ـلى مجمـى

خباس ـامل الجيغ أو ألاكذمُت   اهه لم ًأخز بفحن الـا

 و هي مإظعت خاـت باإلهخاج  EDIMCOأكُم البدث بىالًت معخغاهم و بالضبغ في مإظعت  : مجال املكاوي

وجىصَق مىاد البىاء  

خ 30جم جىصَق  : املجال الشماوي حن 20/04/2017 اظخبُان بخاٍس  اظخماسة  في هفغ 28و اظترحاؿ في ؼشف أظبـى

غ البُاهاث اإلادفل ـليها و جدلُلها   الُىم زم بذأث ـملُت جفَش
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: جحليل هخائج الاسخبيان 

جمدىسث أظئلت الاظخبُان خٌى مفلىماث شخفُت ووؼُفُت ـً أفشاد الفُىت و ـالكت اإلافشفت باإلاإظعت  وئداسة 

 اإلافشفت وففالُتها في حعُحر اإلاإظعت الاكخفادًت 

جفزيغ الاسخبيان  : املطلب الثاوي 

بياهاث شخصيت ووظيفيت  : الجشء ألاول 

 الجيس : (III -01)حدول ركم

 ألاسكام

الىىؿ 

اليعبت ٪ ـذد الخىشاس 

٪ 90 26الزهش 

٪ 10 2ألاهثى 

٪ 100 28اإلاجمىؿ 
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى جفَش

٪ ورلً الن اإلاإظعت في مىعلت مفضولت 10٪ أما ؤلاهار 90ًالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن وعبت الزوىس بلغذ 

وأـماٌ ؤلاهخاج والخىصَق مىاد البىاء هي مً جخفق الشحاٌ فإلهار مفؽم أـمالها هي ؤلاداسة والخفمُم أو 

ماٌ  . ؤلاؼشاف ـلى ألـا

الفئت العمزيت  (:III - 02)الجدول 

الخىصَق 

الىىؿ 

اليعبت ـذد الخىشاس 

20 ] -30 ] 13 47 ٪

] 30 – 40 ] 8 29 ٪

] 40 – 50 ] 3 10 ٪

٪ 14 4 [فأهثر  – 50 [

٪ 100 28اإلاجمىؿ 
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش
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ت الؽابت   ٪ الن اإلاإظعت ؤلاهخاج حفخمذ في 76 بلغذ [ 40 – 20 [هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن الفئاث الفمٍش

 ظىت بعب خبرتها 50وؽاظها ـلى الفئاث اليؽُعت بِىما ال جضاٌ جدخفؾ بالفئاث الفمالُت التي  جخجاوص ظنها 

ً وبما هى حذًذ في الفمل ألجهم ظىف ًدالىن ئلى الخلاـذ .  واظخغاللها في جضوٍذ الفماٌ الجذد بالخيٍى

املؤهل العلمي   : (III-03)الجدول ركم 

ألاسكام 

الىىؿ 

اليعبت ـذد الخىشاس 

٪ 33 9دهخىساه 

٪ 14 4ماحِعخاس 

٪ 10 3لِعاوغ 

٪ 43 12مإهل أخش 

٪ 100 28اإلاجمىؿ 
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى جفَش

هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن هزه اإلاإظعت ؤلاهخاج و جىصَق مىاد البىاء مضحذ بحن لِعاوغ واإلاإهل ألاخش خُث 

 ٪ وهزا ٌفجي أن ـملُت ؤلاهخاج بداحت هبحرة للمىسد البؽشي الزي هى مدىس جدلُم هذف اإلاإظعت 76بلغذ 

وهزلً لعبُفت اليؽاظاث التي جلىم بها سبما حفخمذ ـلى ؼهاداث جعبُلُت و مُذاهُت مخفللت بخخفق اإلاإظعت  

سىواث الخبرة   : ( III-04)الجدول ركم 

الخىصَق 

الىىؿ 

اليعبت ـذد الخىشاس 

٪ 29 8 [ظىىاث 0-5[

٪ 35 10 [ ظىىاث 10– 5[

٪ 7 2 [ظىت 15- 10 [

15] -20 ] 2 7 ٪

٪ 22 6 [ فأهثر 20 [

٪ 100 28اإلاجمىؿ 
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش
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٪ هما أن ئظتراجُجُت 71بلغذ  (15 ئلى 0 )ًالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن مخىظغ الخبرة لهزه اإلاإظعت مً 

واضحت في الحفاػ ـلى جشاهم الخبرة و اإلافشفت و لفمالها و هي جداٌو أن حعدثمش فيها باـخمادها ـلى الفئت 

ش وجضوٍذ الجذد مً الفماٌ باإلاهاساث الالصمت للفمل وزلافت اإلاإظعت   الاكذمُت في جمٍش

 املعزفت وإدارة املعزفت : الجشء الثاوي 

عالكت املعزفت باملؤسست  : املحور ألاول 

 تهخم املؤسست إهخاج وجوسيع مواد البىاء بخطبيم املعزفت واسخخدامها  :(III-5)الجدول ركم 

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

18 64 ٪

٪ 29 8مىافم  

مداًذ  

 

2 7 ٪

٪ 0 0غحر مىافم  

 غحر مىافم بؽذة

 

0 0 ٪

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان : اإلافذس مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

٪ وىن 93هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن مفؽم الفاملىن ٌفخبرون أن جعبُم اإلافشفت واظخخذامها باليعبتهم  هى 

وهزا ما ٌعخذعي اهخمام بمفحر  (ألاحش، اإلايافأة ، التركُت، الفعل  )اإلاإظعت جىفش لهم حمُق وظائل الشاخت 

 .اإلاإظعت وهجاخها
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 حسخخدم املعزفت  امللاًيس ومعاًير حسيطز مً خاللها على املهاراث املطبلت: (III-6)الجدول ركم 

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

10 35 ٪

٪ 35 10مىافم  

مداًذ  

 

8 30 ٪

٪ 0 0غحر مىافم  

غحر مىافم بؽذة 

 

0 0 ٪

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان  : اإلافذس مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

ًخطح مً خالٌ الجذٌو أن أغلبُت الفماٌ حغحرث هؽشتهم إلاإظعتهم باـخباسها اإلاالر ألاٌو وألاخحر لهم وهم 

تها  ًداولىن كذس اإلاعخعاؿ بالعُعشة ـلى اإلافشفت واإلاهاساث اإلاعبلت اججاه مإظعتهم مً احل ضمان واظخمشاٍس

. ٪70بيعبت 

ًشداد ارجباطي باملعزفت بهذه املؤسست مع جلدم في العمز وجطور خبرحي   :(III-7)الجدول ركم 

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

20 71 ٪

٪ 28 7مىافم  

مداًذ  

 

1 1 ٪

٪ 0 0غحر مىافم  

غحر مىافم بؽذة 

 

0 0 ٪

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش
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ًدىاسب عملي مع شهادة التي احملها كما حسمح إدارة املباكل العمال ومساعدتهم على :(III-8)الجدول ركم 

حلها  

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

7 32 ٪

٪ 61 17مىافم  

مداًذ  

 

2 7 ٪

٪ 0 0غحر مىافم  

غحر مىافم بؽذة 

 

0 0 ٪

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان  :اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

 اإلاإظعت في جىؼُف خاضفت للعلعاث الحيىمُت فان هادسا أو كلُال ما ًيىن ئظتراجُجُتباـخباس أن 

جىؼُف الفماٌ خاسج ـً اخخُاحاث اإلاإظعت فهي ال جفخذ مىاـب ؼغل أو جىؼُف ـماٌ حذد في وؼائف 

٪ باظخثىاء بفض الىؼائف التي 93ؼاغشة مً دون الىؽش ئلى جخففاتهم أو مإهالتهم الفلمُت مثلما جبحن اليعبت 

الخ  ....ال جدخاج فيها ئلى ؼهادة مفُىت مثل البعخاوي، مىؽف،خاسط 
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واكع إدارة املعزفت في املؤسست  : املحور الثاوي 

 الجودة  :(III-9)الجدول ركم 

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

10 35 ٪

٪ 33 9مىافم  

مداًذ  

 

5 17 ٪

٪ 7 2غحر مىافم  

٪ 7 2غحر مىافم بؽذة 

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

٪ وهزا ما تهذف الُه ئداسة اإلافشفت ئلى جدعحن 68هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن اإلاإظعت تهخم بالجىدة بيعبت 

حىدة الخذماث واإلاىخجاث التي جلذمها لخدىاظب مق اخخُاحاث وسغباث الفمالء بِىما ًشي البفض آلاخش أن 

 اإلاىخجاث اإلاإظعت هي همعُت بخفائق العىق اإلادلي 

:  جخفيض الخكلفت  : (III-10)الجدول ركم 

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

25 89 ٪

٪ 7 2مىافم  

مداًذ  

 

0 0 ٪

٪ 4 1غحر مىافم  

غحر مىافم بؽذة 

 

0 0 ٪

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش
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هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن اإلاإظعت اظخعاـذ جخفُض ولى حضئُا ورلً ساحق ئلى كُامها بالغاء الفملُاث الغحر 

ت والترهحز ـلى الفملُاث راث اللُمت اإلاضافت مثلما جبِىه اليعبت  ٪ 97ضشوٍس

الخفوق على املىافسين  : (III-11)الجدول ركم 

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

2 7 ٪

٪ 89 25مىافم  

مداًذ 

 

0 0 ٪

٪ 4 1غحر مىافم  

غحر مىافم بؽذة 

 

0 0 ٪

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن اإلاإظعت كادسة أن جخفىق ـلى مىافعيها في اـخلاد ـمالها وهزا ئرا جم جعبُم ئداسة 

اإلافشفت ألن هذفها ألاظاس ي هى معاـذة اإلاإظعت في الخفىق ـلى اإلاإظعاث اإلاىافعت مً خالٌ جدلُم محزة 

ادة ؤلاهخاج  ذ ـلى ٍص لي مىافغ للمىخجاث البذًلت اإلاعشوخت في العىق باـخمادها الفٍش ج حعٍى جىافعُت ومٍض

. بخدعحن اظخغالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت وجشؼُذ الفملُاث والبُق بؽشوط أفضل
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إدارة املعزفت لها دور استراجيجي في بىاء املؤسست   : (III -12 )الجدول ركم 

اليعبت  ـذد الخىشاساث  البُاهاث  

مىافم بؽذة 

 

10 36 ٪

٪ 43 12مىافم  

مداًذ  

 

5 18 ٪

٪ 3 1غحر مىافم  

٪ 0 0غحر مىافم بؽذة  

٪ 100 28اإلاجمىؿ  
غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش

الفالكاث ' ًإهذ الجذٌو أـاله أن ئداسة اإلافشفت هي ـملُت مخىاـلت و مخياملت وهى ما جدخاحه ئـادة بىاء اإلاإظعت 

 ختى ناإلاشؤوس يالخاسحُت بؽيل خذًث و ئن هزا ألامش ًخعلب جؽاهش حهىد ول الفئاث الفمالُت مً اإلاعإولحن و 

. ًمىً اللٌى فُما بفذ أن ئداسة اإلافشفت هى الخعىة ؤلاظتراجُجُت التي جبىتها هزه اإلاإظعت

جخحول أعمال املؤسست أو مىاصب مً مهام بسيطت إلى مهام مزكبت  : (III -13)الجدول ركم 

البُاهاث 

 

اليعبت ـذد الخىشاس 

مىافم بؽذة 

 

6 22 ٪

٪ 57 16مىافم 

٪ 11 3مداًذ 

٪ 7 2غحر مىافم 

 ٪ 3 1غحر مىافم بؽذة 

٪ 100 28اإلاجمىؿ 

غ الاظخبُان  : اإلافذس  مً ئـذاد العالبت بىاء ـلى الخفَش
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٪ مً مهام بعُغ ئلى مهام 57هالخؾ مً خالٌ الجذٌو أن أـماٌ مإظعت أو مىاـب في خالت جدٌى بيعبت 

ادة الشوجحن و البغء في الفمل و الاصدواحُت و الخىشاس في خحن أن ـملُت  مشهبت و أالن اإلاهام البعُعت جإدي ئلى ٍص

لض ي ـلى ول  ت مً اإلاهام ًإدي ئلى ئلغاء حفذد الاخخفاؿ ٍو الخدٌى ئلى مىفب واخذ ًلىم ـلى أداء مجمـى

اإلاخاظش جلعُم الفمل و بالخالي الخلق مً ألاخعاء الشوجُيُت و ًإدي هزا ئلى الاظدثماس في الىكذ و جدلُم 

ت في ؤلابذاؿ ، و أن ألامش  ت غحر اإلاباؼشة مما ٌعهل جىصَق اإلاعإولُاث و سكابت آلاساء ومىذ الحٍش الخيالُف ؤلاداٍس

 .اإلاعاـذ في رلً هى سبغ اإلاىذ و الفالواث باإلاشدودًت ، مما ٌؽيل  خافضا لذي الفماٌ  
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أسباب الفبل والحلول امللترحت إلدارة املعزفت : املطلب الثالث 

: أسباب الفبل 

  اظخخذام جلىُت اإلافلىماث في الفملُاث اللائمت مما ًإدي ئلى جشظُخها وجثبُتها 

  ـذم جىخُذ اإلافهىم بؽيل ظلُم وجعبُلُت بؽيل مبخىس مما ًإدي ئخباط اللُادة 

  ؤلاداسة الفلُا وجشاحفها ـً الالتزام والذـم واإلاعاهذة والخدفحز 

 ش البعُغ إلاا هى مىحىد  اظخعجاٌ الىخائج مما ًذفق الفمل ئلى الاهخفاء بالخدعً والخعٍى

  ت واإلافاهُم العائذة  ـذم اللذسة ـلى الخخلق مً اللىاـذ ؤلاداٍس

  البذء بخفىس معبم ومدذد للمؽاول والحلٌى وهُفُت الخعبُم وجىحُه الجهىد الخذمت 

 ألافشاد في الخىكفاث مً ئداسة اإلافشفت وجعبُلها 

  ً ذم مداولت الاظخفادة مً ججاسب آلاخٍش  الاوغالق ـلى الزاث ـو

  ججاهل اللُم واإلافاهُم العائذة في اإلاىؽمت ومذي كبٌى أو ملاومت الخغُحر لذي الفاملحن 
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: الحلول امللترحت إلدارة املعزفت 

أن ؼهىس اإلاؽىالث خالٌ ـملُت جىفُز اإلاؽشوـاث معالت مخىكفت ـلُه ًيبغي الخخعُغ إلاىاحهتها 

: والخذخل لخدعحن ئحشاءاث الخىفُز واجخار اللشاس مً بحن هزه الحلٌى لخلً اإلاؽىالث في

 الابخياس والخأهذ ـلى فشؿ الخفلم اإلاعخمش ألافشاد 

 جىفحر فشؿ ألافشاد للمؽاسهت في الحىاس والبدث والىلاػ 

  نها  الترهحز ـلى جذفم اإلافشفت أهثر مً جخٍض

  جأظِغ أهؽمت للفهم ووؽش والخفلم واإلاؽاسهت به. 

  جُا بفذ رلً ـلى معخىي  اإلاإظعت هيل اث اإلافُىت أوال زم الخدٌى جذٍس ش الفهم اإلاؽترن ـلى معخٍى  جعٍى

  ٌما  .معاـذة ألافشاد لخدذًذ دوس ومخعلباث وجعبُلها اإلافشفت الهجاص ألـا

   جلذًم الحىافض اإلاهاساث وجىلُذ الثلافت التي جلُم وجيافئ حفلم ألافشاد اإلاعخمش
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 : خاجمت الفصل

خه داخل مإظعت ئهخاج وجىصَق مىاد البىاء جم الخفشف ـلى اإلاإظعت، والاظالؿ  مً خالٌ البدث الزي أحٍش

ت، باإلضافت ئلى كذستها ـلى جلذًم مىخجاتها جلبي خاحاث وسغباث  ـلى مخخلف وؽاظاتها وهُاولها ؤلاداٍس

معتهلىيها، بالشغم مً ظبُفت وؽاظها الخىافس ي  

ٌى ئلى أن مإظعت ئهخاج وجىصَق مىاد البىاء  وعخيخج مً الاظخبُان مق ـماٌ ومعئىلي اإلاإظعت بالـى

جشاعي هثحرا اإلافشفت وجداٌو أن حفشف ول ما هى حذًذ وجذمجه ضمً وؽاظاتها في ئظاس جدعحن اإلاعخمش 

وهزا حصجُق ـمالها ـلى اإلافشفت، هما أن هؽام ئداسة اإلافشفت التي جدشؿ اإلاإظعت ـلى أن جلتزم بيل 

ش اإلاإظعت ألظالُب ـملها .   اإلافاًحر واإلاىاـفاث ًمىذ هثحرا مً الىخائج الاًجابُت في سفق معخىي ألاداء وجعٍى
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للد أدرهذ املؤضطاث املػاصزة طبُػت الخدىالث التي غيرث مً واكؼ هظام ألاغمال ،وجأزيرها في حغُير مىاكف 

املؤضطاث ،خاصت في ظل الاكخصاد الجدًد ،اكخصاد املػزفت، أن جطبُم إدارة املؤضطت الاكخصادًت إلدارة 

املػزفت هأضلىب إداري ًخماش ى مؼ املخغيراث واملطخجداث التي جددر في الػالم أصبدذ فُه املػزفت ضمذ 

الىظام الاكخصادي الػالمي الجدًد الزكمي التي ًدورها حطخطُؼ املؤضطت جدلُم الخفىق الخىافس ي ،خُث أن 

جطبُم إدارة املػزفت في املؤضطت  ًخطلب جىفز مجمىغت الدغائم هأهظمت املػلىماث وجكىىلىحُا واملىرد 

البشزي التي حطاغدها في هطب وهلل املػزفت داخل املؤضطت ومددداث وشزوط هجاح مىظىمت اهدطاب 

املػزفت في بىاء رأص املال بشزي مؤهل للُادة غملُت الخىمُت الاكخصادًت والاحخماغُت وفي مىاحهت الخددًاث 

  .إلاضتراجُجُت التي ًفزضها الىظام الاكخصادي الػالمي الجدًد وزىرة املػلىماث والاجصاالث

ت والخطبُلُت الخالُت   وبخصىص دور إدارة املػزفت في املؤضطت جىصلىا إلى الىخائج الىظٍز

 : النتائج 

ت الحدًثت التي بدأث جخجلى بشكل واضح وهذا املفهىم ال ًشال  في  أن إدارة املػزفت هي مً املفاهُم الفكٍز

 مزخلت الخطىر والبىاء لذلك مً ضزوري فهم وإدران أهمُتها في غالم الُىم 

أن مىضىغاث إدارة املػزفت غكطذ خاحت املىظمت املػاصزة الن جدخفظ بلابلُت هبيرة غلى املزوهت التي جمكنها 

 مً الاضخجابت للخطىراث والخغيراث ال ضُما التي جمكً الخيبؤ بها 

 املػزفت أضاضُت لبىاء الخلدم الاكخصادي بصفت غامت وهجاح املىظماث بصفت خاصت 

ز املػزفت لخدلُم الىجاح في املؤضطت وبالخالي جدلم الىضػُت الخىافطُت في EDIMCOحطعى مؤضطت   لخطٍى

 الطىق 

  جخىلى اهخمام هبير بئدارة املػزفت  EDIMCOأن املؤضطت 

 ضزورة اضخخدام وضائل الخكىىلىحُا خدًثت لخىسَؼ وجطبُم املػزفت وحشجُؼ إلادارة غلى هلل ألافكار 

 الطعي الدائم لخىلُد املػزفت ومداولت جطبُلها بشتى الطزق وألاضالُب في مؤضطت إلاهخاج وجىسَؼ مىاد البىاء 

 :التوصيات 

ضزورة الاهخمام بمىضىع إدارة املػزفت والخىضؼ في الدراضاث والبدىر املخػللت بها بما ٌطاهم في حػظُم 

 املىحىداث املادًت 

جأضِظ وخدة جىظُمُت في املىظمت باضم إدارة املػزفت وهدفها جىظُم مدخالث وغملُاث ومخزحاث إدارة 

 املػزفت 

ت  ز مطخىي إهخاحُت املىارد البشٍز إغطاء أهمُت اهبر مً كبل إلاداراث الػلُا في املىظماث إلادارة املػزفت لخطٍى

 لديها ومطخىي أدائها الػام 
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 ضزورة جىفير بيُت جدخُت داغمت لػملُاث إدارة املػزفت 

 جىمُت مهاراث الػمال وحشجُػهم غلى إلابداع  والابخكار 

 ًجب أن ًكىن اخخُار الػمال الجدد وفم مػاًير واخخُار أصحاب الكفاءة والخبرة 

ً غلى أداء أدوارهم املػزفُت   اضخلطاب وحػُين مدًزي مػزفت مؤهلين وكادٍر

ز املىحىد والخفكير بالجدًد   أن ًكىن شػار مىظماث الُىم جطٍى

ش مفهىم املػزفت وإدارتها الكافت الػاملين في املؤضطت    .       وشز وحػٍش
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 العامـّة يان االستب

 : الّسـيـدة احملتـرمـة/ الّسـيـد 

يسعدوي أن أضع بين أيديكم استبيان الدراست التي سوف تكون أداة الدراست امليداهيت في إطار إعداد 

شهادة ماستر بعىوان دور إدارة املعرفت وفعاليتها في تسيير املؤسست الاقتصاديت بما لكم من سعادتكم 

 في مكان املىاسب (x)التكرم بقراءة أسئلت الاستبيان بتمعن وإلاجابت على ما يوافق رأيكم بوضع عالمت 

نرجو منكم اإلجابة عن األسئلة اليت بٌن أيديكم بأكرب قدر من الدقة، علماً أن األسئلة املطروحة يف هذا 
االستبيان تتعلق برأيكم الشخصي يف عملكم اليومي يف مؤسستكم وحتتوي على مواضيع ختصـّكم وتفيدنا يف 

 . إجاباتكم تعىن بسرية تامةإنو حبثنا هذا

بيانات شخصية ووظيفية   : األولالجزء 

:  يف املربع املناسب لإلجابة اليت تنطبق عليك  (X)ضع إشارة  

ذكر أنثى :      اجلنس +

 [40- [30[ 30–  [20 : ةالفئة العمري -1

 [فأكثر  [50[ 50 – 40  [
 ليسانس             ماجستًن                    : املؤهل العلمي  -2

 مؤهل آخردكتوراه 
 

  [ سنوات10 – 5    [ [ سنوات 5  - 0[:عدد سنوات اخلربة يف العـمل  -3
  [ فأكثر20  [ [ 20 – 15  [[ 15- 10      [

 :طبيعة العمل  -4

 إداري                      فين 
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 المعرفة وإدارة المعرفة : الجزء الثاني 

 املعرفة باملؤسسة عالقة :احملور األول 

موافق العبارة  
بشدة 

غًن حمايد موافق 
موافق 

غًن موافق 
بشدة 

      هتتم املؤسسة بتطبيق املعرفة واستخدامها  .1

تستخدم املعرفة مقاييس ومعايًن تسيطر من خالهلا على  .2
 املهارات املطبقة  

     

     تطـّور خربيت ويزداد ارتباطي هبذه املؤسسة مع تقـّدمي يف العمر  .3

 اإلدارة تسمع  كما يتناسب عملي مع الشهادة اليت أمحلها .4
 مشاكل العمال وتساعدهم على حلها

     

 دور إدارة املعرفة يف املؤسسة :  احملور الثاين 

 يتم تطبيقها يف بشكل عملي و سليم اليت من اجلهاإدارة املعرفة  معرفة هدف من إىلجمموعة عبارات هتدف 
 املؤسسة لتحقيق النجاح وتطورها وقدرهتا على املنافسة يف األسواق 

موافق العبارة 
بشدة 

غًن موافق غًن موافق حمايد موافق 
بشدة 

      اجلودة  .1
      ختفيض التكلفة  .2
      التفوق على املنافسٌن  .3

      إدارة املعرفة هلا دور مهم يف بناء املؤسسة  .4
تتحول أعمال املؤسسة أو مناصب من مهام بسيطة  .5

 إىل مهام مركبة 
     

 



 

 

 : ملخص البحث 

 جلعب إدارة املعرفت دور مهم في بقاء وهمو املؤسساث ومحاولت رفع من فعاليتها وأداءها،في ظل التحدياث 

الكبيرة التي جواجهها حيث جبرز أهميت إدارة املعرفت من خالل إضافت قيمت للمؤسست وخلق ميزة جنافسيت 

 لها 

كما أن لها أهميت خاصت في جميع املؤسساث وفي كل القطاعاث كونها من املداخيل التطوريت الحديثت 

 التي جحقق الفعاليت املطلوبت في جميع املستوياث النشاط في املؤسست

 :الكلمات املفتاحية 

 . املعرفت،إدارة املعرفت ، املؤسست 

 Resume : 

la gestion des connaissances a un rôle important dans la survie et la croissance des entreprises 

et essayer l’augmenter leur efficacité et leur rendement a ‘la lumière des grands défis que 

doivent relever pour mettre en évidence l’inportance de la gestion des connaissances par la 

valeur de l’origine de l’entreprise a du ajouter et créer un avantage concurrentiel il a aussi une 

importance particuliére dans toutes les instituions et dans tous les secteurs de revenus moderne 

atteint par l’efficacité de l’évolution requise ataoules niveaux d’activité dans l’organisation  

       Mots –clés : 

- de connaissance 

- la gestion des connaissances  

- fondation   
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