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 مصتخلص:

اإلالغفت كلى ألاصاء اإلااؾس ي بمغهؼ جلىُت هضفذ الضعاؾت بلى الخلغف كلى جإزحر بصاعة 

اإلاللىماث بجاملت حضة، وكض جم اكخماص حمُم كىاصغ كملُاث بصاعة اإلالغفت الخمؿت مً: 

ً، ووكغ وجؼبُم والتي جمثل في مجملها كملُاث بصاعة اإلالغفت  حصخُص، وجىلُض، وجسٍؼ

همخغحر جابم مً زالٌ  همخغحر مؿخلل، فُما جم كُاؽ ألاصاء اإلااؾس ي بىحىص بصاعة اإلالغفت

ذ الضعاؾت   هفاءة اللملُاث الضازلُت. ؤحٍغ
ً
زالزت ؤبلاص: عطا اللاملحن، الخللم والىمى وؤزحرا

( مىؿف ومىؿفت مً ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة 45كلى كُىت مىىهت مً )

دباهت زالٌ اؾوطلً مً  %،80ضعاؾت اإلامثل لل جخمماإلاخُث واهذ وؿبت الاؾخجابت مً 

جم اكخماص زمـ فغطُاث، وطلً هما الالىتروهُت صممذ لغغض جدلُم ؤهضاف الضعاؾت. 

في طىء ما جمسظذ كىه الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ اللالكت بحن كملُاث بصاعة اإلالغفت 

ً، واكخمضث وألاصاء اإلااؾس ي ، والتي ؤقاعث في غالبُتها بلى وحىص كالكت بحن هظًً اإلاخغحًر

ُ  هفغطُت عئِ ل
ُ
م ازخالف آعاء ميؿىبي مغهؼ ؿُت للضعاؾت باإلطافت بلى ؤعبم فغطُاث ؤزغي ج

جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت وألاصاء اإلااؾس ي باإلاغهؼ حلؼي الزخالف 

الجيـ وػبُلت اللمل. هما جمذ صعاؾت اللالكت بحن ول كملُت مً كملُاث بصاعة اإلالغفت 

مجمىكت مً ألاؾالُب ؤما كت ول منها باإلاخغحر الخابم ألاصاء اإلااؾس ي. همخغحراث مؿخللت وكال

 ملامالث الاعجباغاإلاخىؾؽ الخابي اإلاغجر،  التي اؾخسضمذ، واهذ والخالي:ؤلاخصائُت 

اإلاخلضص، وازخباع )ث( للُيخحن الخؼي البؿُؽ و الاهدضاع  ي، وملاملبحرؾىن وؾبحرمان

 بلى: الىخائجؤقاعث كض ألاخاصي، و مؿخللخحن وازخباع جدلُل الخباًً 

ػغصًت طاث صاللت بخصائُت بحن بصاعة اإلالغفت وألاصاء اإلااؾس ي زاصت  وحىص كالكت .1

 لملُت جؼبُم اللغفت.ل

كضم وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث  .2

 لجيـ.بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ وألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف ا

كضم وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث  .3

 بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ وألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل.

اصة الجهىص كلى صكم زلافت  وفي طىء هخائج الضعاؾت واهذ ؤهم الخىصُاث، ٍػ

نها واللمل اإلالغفت زاصت الخلىُت بحن ميؿىبي اإلاغهؼ  غ هـم مللىماجُت لخسٍؼ وجؼٍى

اصة ؤؾالُب هلل اإلالغفت وجؼبُلها.  كلى ٍػ
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 املكدمة:

مىاهبت لللالم الخىافس ي الخاعجي جدؿاعق الخغحراث الضازلُت في ماؾؿاث ألاكماٌ         

 اإلااؾؿتبؿغكت اهدكاع اإلاللىماث، وجخلاػم ملها ألاكماٌ وجصغفاث اللاملحن في 

لخمض اإلااؾؿاث كلى حخُث  .اإلااؾؿتومىاكف اللُاصاث الللُا ججاه جدؿحن ؤصاء 

اللضًض مً ألاصواث اإلابخىغة ألحل الخدؿحن اإلاؿخمغ في بهجاػاتها ومسغحاتها، وحلض 

صعهذ ؤهمُتها في ت اصًاإلاغحر اإلالغفت مً ألاصواث  بصاعة
ُ
عفم ماقغاث الىجاح التي ؤ

م ُوالتي جمىنها مً جدلُم اؾتراجُجُاث غحر جللُضًت لخدل اإلااؾؿت،الغئِؿُت لضي 

ت هي ب، فةصاعة اإلالغفت اإلاتزاًضة الؿبم في مىاحهت الخدضًاث خضي الخؼىعاث الفىٍغ

غ والخغُحر اإلاؿخمغ باإلالاصغة التي جمىً اإلااؾؿاث مً  باججاه خضار الخؼٍى

 اإلااصًت واإلاىاعص غحر اإلاىحـىصاث فـي جىمً الخضًثت اإلاىـماث كُمتو  .الخىافؿُت والابخياع

ت، ٌ  في اإلاىخجزة اإلالغفـت بـةصاعة الاهخمام زالٌ مً البكٍغ  بلى وصىال اإلاىاعص هظه كلى

 جدغػ  لم اإلاخلضمت فاإلاجخملاث اإلالغفُت، اإلاىـماث جيكـضه الـظي وؤلابـضاق الابخياع

ً كلـى اكخماصهـا بفظل بال جلضمها ٌ  وؤصخاب واإلابضكحن اإلافىٍغ  اإلاىخجت، الللى

ٌ  كىة وؤصبدذ  اإلاجخملاث وجلضم واإلالغفت، الللم هاصُت امخالهها مضي كلى حلخمض الضو

هبحرا  جلضما اإلاجخملاث بلع فدللذ  لضيها، الىاجج وؤلابضاعي اإلالغفي بالتراهم

ت مىاعصها وكضعاث ػاكاث مً باؾخفاصتها  هضف ؤلابضاق وباث الخالكت، البكٍغ

 مخمُـؼة ؤؾالُب بدبجي اإلالغفت، وكـغ كلى حلمل التي اإلاىـماث ألغلب اإلاخمحزة اليكاػاث

ـً ت مىاعصها كضعاث وجدفُـؼ لخدٍغ  .   ؤلابضاكُت البكٍغ

 مً ؤهمُت بصاعة اإلالغفت وصوعها الىبحر في جدؿحن ألاصاء      
ً
 اإلااؾس ي، وخُثاهؼالكا

ؤن جمحز ألاصاء اإلااؾس ي ًىلىـ مً زالٌ عطا اللاملحن في اإلااؾؿت ومضي حللمهم 

وحىصة اإلاسغحاث وػٍاصة ملضٌ الابضاق والابخياع ، وبالخالي هفاءة ألاكماٌ ، وهمىهم 

اإلااؾؿت للملُاث  خغصذ الضعاؾت كلى الىكف كً مضي اؾخسضامللماؾؿت، 

وصعاؾت ؤزغها  ،اللاملحنوكغ زلافت اإلالغفت وجفلُلها بحن ي بصاعة اإلالغفت والتي حؿاهم ف

مً واكم ما هى مؼبم فللُا  كلى عطاهم وهمىهم الللمي وهفاءة ألاكماٌ واإلاسغحاث،

وطلً إلاا للمغهؼ مً ؤهمُت وصوع ؤؾاس ي في ؛ في مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجامله حضة 
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 اؾتراجُجُاث جدلُم لىب حضة بجاملت اإلاللىماث جلىُت مغهؼ ًصبىخُث  .اإلاىـمت ألام

ٌ  اإلاملىت عئٍت بلىعة في حؿاهم والتي اإلاؿخلبل حاملت  بىاء زالٌ مً الىػجي للخدى

يكغها اإلالغفت ًىلض ملغفي مجخمم كلغ ٍو ؿدثمغها َو  هىكُت جدؿحن في باإلاؿاولُت َو

 .الىػً لنهظت واؾخضامتها الخُاة

 مشهلة الدراشة:

ت هجاخها     جدىافـ اإلاىـماث في وافت اإلاجاالث للبدث كً ؤفظل ؤؾالُب اؾخمغاٍع

م، وكض حغفل كً   في اإلاىخجزة اإلالغفـت بـةصاعة الاهخمامومىاهبتها عهب الخؼىع الؿَغ

ت جيكـضه هملُاؽ مً  الـظي وؤلابـضاق الابخياع ؤؾاؽ والتي هي ،كلٌى مىاعصها البكٍغ

ىـماث جضعن ؤهمُت بصاعة اإلالغفت وتهخم بيكغ هما ؤن بلع اإلا ملاًِـ الىجاح.

جفخلغ  ، مما ًجللهاكُاؽ مضي جفلُل كملُاث اصاعتهازلافتها بحن ؤفغاصها صون 

ؤن ألازغ اإلاغحى جدلُله في مسغحاث ألاصاء للمىفلت اإلاغحىة مً بصاعة اإلالغفت. هما 

بىحىص بصاعة  مً عطا اللاملحن وهمىهم وحللمهم وهفاءة ؤصاء ؤكمالهم اإلااؾس ي

ألحل  بصاعة اإلالغفت في اإلااؾؿت.جلىحن جؼبُم كملُاث  مكض ًخإزغ في خاٌ كض اإلالغفت

لملُاث بصاعة اإلالغفت في بًجابي لؤزغ  وحىصللضعاؾت  ذ الفغطُت الغئِؿُتطلً واه

 .جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي

 :أيمية الدراشة  

بصاعة اإلالغفت مً واكم ما هى  كملُاث م ؤهمُت الضعاؾت مً هىنها جدىاٌو كُاؽجيب     

، وكُاؽ مؼبم في ماؾؿت جلىُت جخؼلب مىاهبت الدؿاعق الخىافس ي في اإلاجاٌ الخلجي

جفلل ؤلابضاق والابخياع في  اإلااؾس ي والتيؤزغ طلً الخؼبُم كلى ؤهم كىاصغ ألاصاء 

فبالغغم مً وفغة الضعاؾاث كً مفهىم بصاعة اإلالغفت، وكً ؤزغ هـم  .اإلااؾؿت

ت في كملُاث بصاعة اإلالغفت، الا اإلاللى  ؤغلب الضعاؾاث لم جغهؼ كلى  ؤنماث ؤلاصاٍع

الخلىُت. ، زاصت في اللؼاكاث مً الجاهب الخؼبُلي كُاؽ بصاعة اإلالغفت في اإلاىـماث

 ًمىً جؼبُله في صعاؾاث للؼاكاث  حؿخدضر خُث
ً
ا  هـٍغ

ً
هظه الضعاؾت همىطحا

ي والخؼبُلي ؤؾاؾا لبدىر مؿخلبلُت مسخلفت، مما ًجلل الضعاؾت في حاهبها الىـغ 
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إلاا جخظمىه مً كىاصغ اصاعة اإلالغفت وملاًِؿها، وؤزغها كلى كىاصغ ؤؾاؾُت مً 

 صوع فلاٌ في عفم عجلت الابضاق والابخياع للماؾؿت.لها كىاصغ ألاصاء اإلااؾس ي والتي 

اصة بصعان اإلااؾؿاث ألهمُت مفهىم بصاعة  هما حؿاكض هخائج هظه الضعاؾت الى ٍػ

 في جدؿحن وجمحز ؤصائها. 
ً
 مدىعٍا

ً
حىص عغبت هبحرة لضي هما ؤن و اإلالغفت هىنها جللب صوعا

ت فياللُاصاث  ًدلم الىخائج اإلاغحىة للماؾؿت ًثري  اإلالغفت بكيلجؼبُم بصاعة  ؤلاصاٍع

 ؤهمُت هظه الضعاؾت.

 يداف الدراشة:أ

( حضةمغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت ) جلىُت؛في ماؾؿت  كملُاث بصاعة اإلالغفت جلُُم .1

 ؤ
ً
 .همىطحا

 .لماؾؿت الخلىُت )مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة(لألاصاء اإلااؾس ي  كُاؽ .2

غهؼ ؤزغ بصاعة اإلالغفت في جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي للماؾؿت الخلىُت )م الخلغف كلى .3

.جلىُت 
ً
 اإلاللىماث بجاملت حضة( ؤهمىطحا

 فرضيات الدراشة:

 الفغطُت ألاولى: 

 كلى ألاصاء اإلااؾس ي في 
ً
 طو صاللت  مغهؼ جلىُتجازغ بصاعة اإلالغفت اًجابُا

ً
اإلاللىماث جإزحرا

، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت α  ≤0.05بخصائُت كىض مؿخىي صاللت ملىىي 

 اإلاللىماث بجاملت حضة.

  الثاهُت:الفغطُت   

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث بصاعة 

طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت ملىىي  ،اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ

α  ≤0.05.مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة ،      
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 الثالثت:الفغطُت 

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ 

، مً α  ≤0.05حلؼي الزخالف الجيـ، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت ملىىي 

 وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.   

 الفغطُت الغابلت: 

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث بصاعة 

اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت 

 ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.     α  ≤0.05ملىىي 

 الفغطُت الخامؿت:

ء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ وحىص ازخالف بحن آعا

≥  α، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت ملىىي ملحلؼي الزخالف ػبُلت الل

 ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.     0.05

 منوذج الدراشة:أ
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 اإلطار الهظري 

 أواًل: إدارة املعرفة

 إدارة املعرفةمفًوم  -أ 

مً ؤهم مفاهُم ؤلاصاعة اإلالاصغة والتي حلض مً ؤهم الؿماث بصاعة اإلالغفت            

ت لؤلوكؼت اإلاازغة كلى هىكُت وحىصة ألاكماٌ.  ؤهمُتها بحن وكض اػصهغث الخٍُى

ت،  اإلاىـماث  إلاا خللخه مً ؤزغ بًجابي واضر زاصت في اإلاىـماث اإلابضكت الخٍُى
ً
وفلا

واإلابخىغة والتي جغجفم لضيها الفغص الخىافؿُت في ؾىق اللمل وبحن مثُالتها مً 

التي جازغ بكيل هبحر كلى ماقغاث اإلالغفت حلض مً ؤهم الىؾائل اللؼاكاث. فةصاعة 

  (.2009، خؼُب وػَغانغئِؿُت )الهجاح اإلااؾؿت ال
ً
 ؤؾاؾُا

ً
هما مثلذ اإلالغفت صوعا

ؼ ؤصاء مىـماث  لت لبِئت ألاكماٌ، فهي حؿاهم بكيل هبحر في حلٍؼ في الخغحراث الؿَغ

ألاكماٌ. هما ؤن اإلالغفت الظمىُت مهمت ولها كالكت بًجابُت بإصاء اإلاىـماث لخدلُم 

 .(Pathirage, et al., 2007)اإلاحزة الخىافؿُت 

  إلصاعةوبؿبب الؼبُلت الللمُت اإلاخىىكت           
ً
فاث لها وفلا اإلالغفت، جىىكذ الخلٍغ

ت  ما وانللمىـىع. فمنها  مً مىـىع هـم اإلاللىماث، ومنها مً مىـىع اإلاىاعص البكٍغ

ف بصاعة اإلال ألاصاء  غفت مً مىـىع وؤلاصاعة الاؾتراجُجُت، ويهمىا في هظه الضعاؾت حلٍغ

ف بصاعة اإلالغفت كلى ؤنها مضزل إلطافت كلُه  (،2012اإلااؾس ي )الُاؾغي،  ًمىً حلٍغ

ؤو بوكاء اللُمت مً زالٌ اإلاؼج بحن كىاصغ اإلالغفت مً ؤحل بًجاص جىلُفاث ملغفُت 

وهي   (.2017)بى الكلىع، ؤفظل مما هي كلُه هبُاهاث ؤو مللىماث ؤو ملاعف مىفغصة

 غغؽ زلافت الخللم باحخماق ؤكظاء 
ً
لخلاؾم اإلالغفت مم بلظهم  اإلاىـمت صوعٍا

وهي ؤي وكاغ مىـم  (.Robbins & coulter,2009البلع لخدلُم ؤفظل ؤصاء )

لت جلىي بلائها وهجاخها  ًدؿً مً كضعة اإلاىـمت كلى اهدؿاب وجلاؾم اإلالغفت بؼٍغ

(McShane & Glinow,2007) هما كغفها .(Schermerhorn, 2010)  بإنها مجمىكت

غ  مً اللملُاث التي حؿخسضم مً زاللها اإلاىـماث جىىىلىحُا اإلاللىماث للخؼٍى

وبالغغم مً هىنها ؤخض مىاعص اإلاحزة  والخىـُم ومكاعهت اإلالغفت لخدلُم ألاصاء الىاجر.

الخىافؿُت للمىـمت لىً ؤصبُاث بصاعة اإلالغفت جبلىعث مً زالٌ اللىاكض الخؼبُلُت 
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دت باؾخسضام جىىىلىحُا  ل اإلالغفت الظمىُت الى ملغفت صٍغ وكىه الخإهُض كلى جدٍى

ف الاحغائي إلصاعة اإلالغفت مً هظه  .(Saito, et al.,2007)اإلاللىماث  كلُه فان الخلٍغ

 مً غغؽ 
َ
دت بضءا ل اإلالغفت الظمىُت لؤلفغاص الى ملغفت صٍغ الضعاؾت: هي كملُت جدٍى

بحن ؤكظاء اإلاىـمت الى جىزُم هظه اإلالغفت بإؾالُب زلافت الخللم واإلاكاعهت 

 جىىىلىحُا اإلاللىماث اإلاسخلفت وجؼبُلها في ألاكماٌ لخدلُم ؤصاء ؤفظل للمىـمت.

 عمليات إدارة املعرفة -ب 

حلض اإلالغفت الخام واإلاخمثلت في اإلاىحىصاث واإلاضزالث هدللت مفغغت لِـ لها           

خخدٌى الى ملغفت جسلم الابضاق والابخياع البض مً بضاًت مدضصة وال نهاًت مدضصة، ول

ل الى مسغحاث ملغفُت جدلم ألاهضاف اإلاغحىة منها في جدؿحن ؤصاء ملالجتها ختى هص

بالخالي فان كملُاث بصاعة اإلالغفت حؿاهم في ملالجت  (.2018اإلااؾؿت )الخؼاعي، 

ؿاكضها في عصض حنها ختى جدكيل لضي اإلااؾؿت عئٍت واضخت وجلىاإلاضزالث اإلالغفُت 

مً زبراث،  ؤفغاصهالضي  لضيها مً بمياهُاث وما فُماملغفتها الضازلُت اإلاخمثلت 

وهظلً جىؾم آفاق الغئٍت للمصاصع الخاعحُت في البِئت اإلادُؼت باإلااؾؿت، والتي 

 (Ress, 2010غي )جو  ًجب عصضها ألحل طمان جياملها باللالم الخىافس ي مً خىلها.

الغغض ألاؾاس ي مً بصاعة اإلالغفت هى جىفحر اإلالغفت اإلاىاؾبت للصخص اإلاىاؾب في  ؤن

اصة هفاءة وفاكلُت اللغاعاث اإلاخسظة، وألحل جدلُم طلً  اإلايان اإلاىاؾب، بالخالي ٍػ

نها وهللها  ًخؼلب مجمىكت مً اللملُاث اإلاخظمىت ؤؾغ اإلالغفت ومً زم جسٍؼ

( الى ؤن كملُاث بصاعة اإلالغفت واإلاخمثلت في King, 2009هما ٌكحر )   للمؿخفُضًً منها.

ى بكاصة اؾخسضام( جاصي الو مكاعهت، و هلل، و زؼن، و جىلُت، و اهدؿاب، و ، زلم

وصىم  والخللم الجماعي، والخللم الفغصي، لئلبضاقجدؿحن كملُاث ألاكماٌ اإلاخظمىت: 

فان ؾبم مما و  ، بالخالي جاصي الى جدؿحن ألاصاء الاؾتراجُجي للماؾؿت.اللغاع

بضءا مً  مً اللملُاث ؾلؿلت مخخابلتالخلٍغف الاحغائي للملُاث بصاعة اإلالغفت هى: 

ووكغها الى جؼبُلها، ختى حؿاهم في  وجىزُلها وجىـُمهاحصخُصها والخصٌى كليها 

 الىجاح الخلُلي للماؾؿت بفلالُت وهفاءة ملخىؿت.
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   (Knowledge Identification)حصخُص اإلالغفت .1

الخؼىة ألاولى إلصاعة اإلالغفت هي حصخُصها مً زالٌ حلٍغف اإلالغفت صازل 

 كً اللمالء والبِئت الخاعحُت، وطلً مً زالٌ صعاؾت مضي جىاحضها 
ً
اإلاىـمت بلُضا

في الىـم اإلاللىماجُت للماؾؿت ؤو مً زالٌ  وؤبحن زبراث اللاملحن في اإلااؾؿت 

ضي )الؼكبي اللملُت لؤلكماٌ ؤلاحغاءاث بلض طلً، ًخم جدضًض حجم (.2012،والٍؼ

وهىكُت اإلالغفت اإلاخاخت وملاعهتها بذجم وهىكُت اإلاىحىصاث اإلالغفُت اإلاؼلىبت ختى ًخم 

جدضًض الجهض الظي جدخاحه اإلاىـمت لالؾخمغاع في كملُت الاؾدثماع اإلالغفي الجضًض، 

ض اللُمت اإلاىخجت باإلالغفت اإلادضصة  هما ًخم بلضها ازخُاع مصاصع اإلالغفت التي جٍؼ

(. 2008اإلاؼلىبت، ومً زم جىـُمها وجمىحن اللاملحن مً اؾخسضامها وهللها )خؿً، 

ؤو (، اما بهُئت كىاكض بُاهاث، 2005جمثُل اإلالغفت بلضة ػغق هما ًغاها )الىبِس ي، ًخم

ؤؾلىب الضاللت الغؾمُت ؤو  ( ،Semantic. Netsالكبياث الضاللُت )مً زالٌ 

(Formal Semantics.))  

: ُه فان حصخُص اإلالغفتكل
ً
ًخم بخدضًض هىكُت اإلالغفت التي جخؼلبها اإلاىـمت  احغائُا

 لخدلُم اللُمت اإلاظافت اإلايكىصة، وجدضًض ػغق الخصٌى كليها.

 (Knowledge Generation)اإلالغفت جىلُض  .2

خم جىلُض ًخظمً جىلُض اإلالغفت حمُم ألاوكؼت اإلاخلللت باهدكاف اإلالغفت  الجضًضة، ٍو

 صازل اإلااؾؿت 
ً
مً زالٌ مكاعهت فغق اللمل الضاكمت لخىلُض اإلالغفت اإلالغفت صازلُا

في اإلاماعؾاث الجضًضة والتي حؿاهم في خل اإلاكىالث، وابخياع الخلٌى الجضًضة بصىعة 

مما ٌلؼػ ؤهمُت اصاعة مؿخمغة، مما ًؼوص اإلاىـمت اللضعة كلى الخفىق في ؤلاهجاػ، 

 إلالغفت حضًضة هما وضر )خؿً،اإلالغ 
ً
ؤما  (.2008فت في الابخياع، والابخياع مصضعا

 (، مً زالٌ:2001عصضها هما ؤقاع )بغوؾتي،  الخاعحُت فُخماإلالغفت 

الكبىت كً بلض مىـمت بللاءاث  باإلااجمغاث كبر مغاهؼ الاؾخماق: وهي قبيهت  -

صوعٍت كبر الكبىت بحن مضًغي اإلاىـماث ومضعاء وزبراء مىـماث ؤزغي طاث كالكت 

 لبدث خلٌى للمكاول التي بىفـ الؼبُلت اإلاكترهت.
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البدث الظهُت كلى الاهترهذ: وهي بغاج مسصصت للبدث في مصاصع بغامج  -

لها جدضًض ما ًفُض اإلاىـمت اإلاللىماث كلى مىاكم الاهترهذ، والتي ًمىً مً زال

 مً مللىماث.

: فخىلُض اإلالغفت
َ
هي كملُت الخصٌى كلى ملاعف حضًضة، والاؾخفاصة مً  احغائُا

غ في ؤلاحغاءاث الخىـُمُت صازل اإلااؾؿت مما  يخج كنها جؼٍى جغاهم الخبراث اللملُت، ٍو

 ًجللها مخمىىت مً اهخاج زضماث مبخىغة.

ً اإلالغفت .3   Storage)(Knowledge جسٍؼ

ً اإلالغفت هي كملُاث الاخخفاؾ والاصامت والبدث والىصٌى والاؾترحاق  كملُت جسٍؼ

ً في مؿخىصكاث البُاهاث )الىبِس ي،  ( بإن 2004هما ؤقاع )الصاوي،   (.2005والخسٍؼ

ً اإلالغفت لها كضة ػغق، ؤهمها:  جسٍؼ

ملحن حسجُل الفغص لؤلخضار واإلاللىماث الجضًضة التي اهدؿبها في ميان  -

 للمكاعهت.

نها بضكت لُخم اؾخفاصة حمُم  - وحىص شخص مؿاوٌ كً حمم اإلاللىماث وجسٍؼ

 ميؿىبي اللؼاق مىه.

جلضًم ألافغاص للملغفت اإلاىحىصة لضيهم مً زالٌ بصاعة مؿاولت جلىم بالخدلُل  -

نها كلى ؤفظل صىعة، لُىم جضاولها بؿهىلت.  وجىلُت اإلالغفت وجسٍؼ

 ً ، اإلالغفتلظلً ًمىً حلٍغف جسٍؼ
َ
كملُت الاخخفاؾ باإلالغفت في بإنها:  احغائُا

ً هلىاكض البُاهاث، والىـم الخبحرة، ومً زالٌ الىزائم اإلاىخىبت  وؾائؽ الخسٍؼ

 واللملُاث الخىـُمُت اإلاىزلت وبحغاءاث الخىزُم. 

  (Knowledge Distribution)وكغ اإلالغفت .4

ىها وجضفلها )الىبِس ي،          (. 2005هي كملُت هلل وجىػَم اإلالغفت ومكاعهتها وجدٍغ

 مً 
ً
بإن اإلاىـمت حؿخؼُم مكاعهت (McShane & Glinow, 2000),  هما ًاهض هال

ب. آلالُاث والؼغق الغؾمُت الى ( 2018هما ؤقاعث )الخؼاعي،  اإلالغفت مً زالٌ الخضٍع

غ واإلاياجباث غؾمُت لىلل اإلالغفت، خُث جخمثل الغحر و  الؼغق الغؾمُت في الخلاٍع

واإلااجمغاث والىضواث والاحخماكاث الضوعٍت للماؾؿت إلاىاككت مؿخجضاث ألاكماٌ 



 صوع بصاعة اإلالغفت في آلاصاء اإلااؾس ي                      ؤ. زلىص مىصىعي و ص. ؾاعة ككلغي 

 

 
ت لللىم اإلاللىماث  ل ، 1، ق7مج              233          اإلاجلت اإلاصٍغ  م2020ابٍغ

ت.وػغح آلاعاء وألافياع  حغُحر غؾمُت فلض جىىن مً زالٌ الغحر ؤما الؼغق  الخؼىٍٍغ

صازل اإلاىـمت ؤو زاعحها، ؤو مً زالٌ اللالكاث الصخصُت التي جغبؽ  الىؿُفت

  اللاملحن في اللؼاق.
ً
بإن وكغ اإلالغفت   ( Paliszkiewicz, et al., 2017) لضعاؾتووفلا

ٌلخمض كلى ؾلىن اللاملحن في اإلااؾؿت بمضي جلاؾمهم للملغفت اإلاىدؿبت واإلاهاعاث 

ً في اإلااؾؿت.  مم آلازٍغ

: هـــــى جلاؾـــــم اإلالغفـــــت اإلاىاؾـــــبت مـــــم الصـــــخص اإلاىاؾـــــب فـــــي فيكـــــغ اإلالغفـــــت 
ً
احغائُـــــا

ـــم ألاصواث الالىتروهُـــت اإلاىاؾـــبت  الىكـــذ اإلاىاؾـــب ب كـــً ػٍغ بلـــضة ػـــغق، ؤهمهـــا الخـــضٍع

 والاحخماكاث الضوعٍت واحخماكاث اللصف الظهجي. 

  tion)Applica(Knowledge جؼبُم اإلالغفت .5

ت الىصٌى اليها، هى مجمىكت مً كملُاث جىـُم اإلالغفت  واؾترحاكها وحاهٍؼ

نها وجىػَلها واإلادافـت كليها كاعهإلا (. 2018إلكاصة اؾخسضامها )الخؼاعي، تها وجسٍؼ

ل فهي جيبم مً اللمل  جؼبُم اإلالغفت الهضف ألاؾاس ي مً كملُت بصاعة اإلالغفت ضَو

ً، فهي جخؼلب الخللم والكغح، والخللم ال ًإحي الا مً زالٌ  وهُفُت حللُمها لآلزٍغ

لملها )كلُان،  ب والخؼبُم مما ًدؿً مً مؿخىي اإلالغفت َو هما  (.2008الخجٍغ

مفُضة  ال حلضؤن حمُم اللملُاث الؿابلت  (McShane & Glinow, 2000)ًاهضان 

زلافت لضكم الخللم والخغُحر مً كبل  وهي جخؼلب، بكيل فاكلحؿخسضم اإلالغفت  مالم

: هي  ميؿىبي اللؼاق بمسخلف اصواعهم ومىاصبهم.
ً
فلملُت جؼبُم اإلالغفت احغائُا

اللملُت الخىـُمُت لظمان الاؾخفاصة مً اإلالاعف اإلاتراهمت لضي ألافغاص طوي الخبرة 

غ ؤصاء اإلااؾؿت وجدؿحن م  ىخجاتها وزضماتها.وطوي اإلاهاعاث اإلامحزة لخؼٍى

 (Performance Institutional) األداء املؤشصيثانيًا: 

ؾحر ألاكماٌ في اإلااؾؿاث، والظي ًخمدىع مً  مغآةٌلض ألاصاء اإلااؾس ي  

كلى ؤهه  (2010)الضاوي، هما ًىـغ بلُه  للماؾؿت،زالله مفهىم الىجاح الجىهغي 

ت، واؾخغاللها بىفاءة  "اولياؽ لىُفُت اؾخسضام اإلااؾؿت إلاىاعصها اإلااصًت والبكٍغ

فةن ألاصاء هى خاصل  لظلًوفلالُت بصىعة ججللها كاصعة كلى جدلُم ؤهضافها، 

لصض بظلً  لت في اؾخلماٌ مىاعص اإلااؾؿت ٍو ً ؤؾاؾُحن هما: الؼٍغ جفاكل كىصٍغ
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غي  ."لجي بظلً كامل الفلالُتَو  الاؾخسضام .طلًالىفاءة والىخائج اإلادللت مً  ٍو

ـ) ؤن ألاصاء هى "اإلاسغحاث ؤو ألاهضاف التي ٌؿعى الىـام  (2007 ،الغالبي واصَع

لخدلُلها، وهى مفهىم ٌلىـ هال مً ألاهضاف والىؾائل الالػمت لخدلُلها"، ؤي ؤهه 

هما  دلُلها.مفهىم ًغبؽ بحن ؤوحه اليكاغ وبحن ألاهضاف التي حؿعى اإلااؾؿت بلى ج

 الىاكم ٌلىـ الظي ألاصاء طلً "هى:بإهه الجامعي ألاصاء 2014) وؾمدان، غىاًم، (كغف

 اإلاىاػت واإلاهام ألاكماٌ خُث مً والضعاؾت البدث مىطم) اليلُت)للجاملت  الفللي

 اإلاجخمم وزضمت ومصاصعه والخللم الخللُم وكملُاث واللاملحن الخضَعـ هُئت بإكظاء

وألاصاء اإلااؾس ي هى اإلاىـىمت  ."الخالُت بإكمالهم اللُام في هجاخهم ومضي وجىمُت

اإلاخياملت لىخاج ؤكماٌ اإلاىـمت في طىء جفاكلها مم كىاصغ بِئتها الضازلُت والخاعحُت 

 .)2007)الضوعي، 

  
ً
فان الخلٍغف الاحغائي لؤلصاء اإلااؾس ي مً كلى ما جلضم مً مفاهُم،  وبىاءا

كً مؿخىي ملحن مً ألاهضاف اإلادللت ؾىاء  حلبحر  هى زالٌ هظه الضعاؾت: 

مً زالٌ طمان عطا اللاملحن وطمان حللمهم وهمىهم  الاؾتراجُجُت ؤو الدكغُلُت

   وهفاءة ؤكمالهم، بما ًدلم الخىافؿُت والخمحز والابخياع والاؾخضامت للماؾؿت.

  (Balance Score Card) التوازىلتخكيل  عهاصر األداء املؤشصي

 ملُاهىان كىاصغ عئِؿُت في ألاصاء اإلااؾس ي حلض   
ً
ولضي  ،اإلااؾؿت جىاػن لظمان  ؾا

 & Kaplan) همىطج بؼاكت ألاصاء اإلاخىاػن ؤًفظل اؾخسضام  كُاؽ مؿخىي ألاصاء

Norton, 2004) :والتي حغؼي ؤهم اهضاف اإلااؾؿت مً ؤعبلت مىاؿحر        

لىـ ألاهضاف اإلاالُت واللائض  :اإلاالي والغبدُت اإلاىـىع  -1 خؼغق هظه ج الغبحي، ولًَو

 لهظا اإلاىـىع خُث ؤن الضعاؾت جؼبُلُت كلى ماؾؿت غحر عبدُت. الضعاؾت

لىـ ؤصاء اليكاػاث الدكغُلُت واللضعة كلى  مىـىع اللملُاث الضازلُت:  -2 َو

 الؿُؼغة كليها.

اخخُاحاث اللمالء الضازلُحن وعغباتهم وكضعة  اللمالء: ٌلىـعطا  مىـىع  -3

    اإلاىـمت كلى جدلُم عطاهم.
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ت -4 لىـ مضي كضعة اإلاىـمت كلى جىمُت اللضعاث الفىٍغ  مىـىع الخللم والىمى: َو

غ هُيلتها وزلافتها، واخضار الابضاق الخىـُمي.   لللاملحن، ومضي جمىنها مً جؼٍى

اكخماصه  جمطي ـوطج الـىمألاوهو  اإلاىـمتحلىـ هظه اإلاىاؿحر ألاعبلت مؿخىي ؤصاء 

لكمولُخه  اإلااؾس ي،  بصاعة الملعفت واألصاء بحناللالكاث  لخدضًض  هظه الضعاؾتفي 

 مجمىكت مً اإلالاًِـ وألاهضاف التي حكحر الى مؿخىي ألاصاء الخىـُمي ىـكل والخخىائه

 (.2010)الفاعؽ، 

 الدراشات الصابكة

 العربية: الدراشات

ت الخضًثت إلخضار حلض       بصاعة اإلالغفت مً ؤهم الاؾتراجُجُاث وألاؾالُب ؤلاصاٍع

غ اإلاؿخمغ  حضواها بمىـماث  ذبدوالخغُحر بلى ألاخؿً، وزاصت بلض ؤن ؤز الخؼٍى

ألاكماٌ وواهذ مالطها إلاىاحهت ؤػماث واصث ؤن جاصي بها بلى خافت الانهُاع فؿاكضتها 

هخاحُتها وػٍاصة ؤعباخها وجدلُم الخفىق كلى النهىض مً حضًض ومىىتها مً جدؿحن ب

 كُاس ي. والخمحز كلى مثُالتها بىكذ 

( بلىىان بصاعة اإلالغفت وؤزغها كلى جمحز ألاصاء والتي 2011ففي صعاؾت )الؼػمت،     

جىاولذ صعاؾت صوع بصاعة اإلالغفت وكالكتها بخمحز ألاصاء باليلُاث واإلالاهض الخلىُت 

ؼة بفلؿؼحن، خُث جم جؼبُم الضعاؾت كلى كُىت مً اإلاخىؾؼت اللاملت في كؼاق غ

ـ وعئؾاء 279) ( فغص مً اللاملحن باليلُاث واإلالاهض الخلىُت مً ؤكظاء هُئت جضَع

ؤكؿام. وجم جلُُم الاخخُاحاث اإلالغفُت مً البُاهاث واإلاللىماث، اإلالغفت الظمىُت، 

دت البيُت الخدخُت والخىىىلىحُت، عؤؽ اإلااٌ الب كغي، الىعي اإلالغفي اإلالغفت الصٍغ

)الخسؼُؽ والخىفُظ، ؤمً اإلاللىماث، الاقتران بلىاكض البُاهاث(، كملُاث بصاعة 

ً اإلالغفت، جىػَم اإلالغفت، جؼبُم  اإلالغفت )حصخُص اإلالغفت، جىلُض اإلالغفت، جسٍؼ

بخصائُت بحن مخؼلباث بصاعة  صاللت طو كالكت اإلالغفت(. وكض ؤؾفغث هخائجها كً وحىص

بخصائُت بحن  صاللت طو كالكت جمحز ألاصاء اإلااؾس ي، هما ؤؾفغث كً وحىصاإلالغفت مم 

 مدكابهت في ؤهضافها الغئِؿُت 
ً
كملُاث بصاعة اإلالغفت مم جمحز ألاصاء اإلااؾس ي. وهي حضا

 مم الضعاؾت الخالُت، هما ؤنها كُمذ كملُاث بصاعة اإلالغفت هما في الضعاؾت الخالُت.
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( والتي صعؾذ ؤزغ كملُاث بصاعة اإلالغفت في 2012 ن،وآزغو  ؤما صعاؾت )الُاؾغي      

ألاصاء الاؾتراجُجي، فلض ازخلفذ كً الضعاؾت الخالُت في مخغحرها الخابم )ألاصاء 

اإلااؾس ي(، الا ؤهه اكخمض ؤعبم كملُاث إلصاعة اإلالغفت والتي اكخمضتها الضعاؾت الخالُت، 

اؾغي كً وحىص جإزحر فُما كضا كملُت الدصخُص. وكض ؤؾفغث هخائج صعاؾت الُ

بًجابي للملُاث بصاعة اإلالغفت في ألاصاء الاؾتراجُجي، هما ؤؿهغ كالكاث اعجباغ ول 

 كملُت مً كملُاث اإلالغفت بةصاعة اإلالغفت.

( بلىىان "ؤزغ بصاعة اإلالغفت كلى ألاصاء 2015وكض جىصلذ صعاؾت )الخلُفت،      

غ وجفلُل اإلااؾس ي في اإلايكإة الخضمُت"، والتي صعؾذ ؤزغ ب صاعة اإلالغفت كلى جؼٍى

وجدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي في اإلايؿلُت اللامت للخضمت الىػىُت بالخغػىم كلى كُىت 

( مً اللاملحن في اإلايؿلُت اللامت للخضمت الىػىُت بالخغػىم، مً زالٌ جلُُم 492)

. بصاعة اإلالغفت، جىفغ البُاهاث، هفاءة اللملُاث، خىؾبت البُاهاث وقبىت اإلاللىماث

وهظلً جلُم ألاصاء اإلااؾس ي للميكإة مً خُث :وطىح ألاهضاف، والخيؿُم بحن 

ت اإلااهلت، وؾهىلت ؤلاحغاءاث، وجىافغ البِئت اإلااصًت  الىخضاث، وجىفغ اإلاىاعص البكٍغ

 طو اإلاىاؾبت، وجؼبُم ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت، وكض واهذ الىخائج حكحر الى وحىص كالكت

عة اإلالغفت، جىفغ البُاهاث، هفاءة اللملُاث، خىؾبت بخصائُت لىال مً: بصا صاللت

البُاهاث وقبىت اإلاللىماث مم ألاصاء اإلااؾس ي. خُث حكابهذ مم الضعاؾت الخالُت في 

صعاؾت اللالكت بحن بصاعة اإلالغفت وألاصاء اإلااؾس ي، الا انها ازخلفذ في كىاصغ جلُُم 

 غ جىفغ اإلالغفت في اإلااؾؿت.ألاصاء اإلااؾس ي، وكاؾذ بصاعة اإلالغفت كامت هإخض كىاص

للىكىف كلى الفىائض التي ؾخدللها الجاملت ( 2017)قاعف،صعاؾت هضفذ و     

ت ؤكؿام كلم اإلاىخباث مً جؼبُلها لهظا ألاؾلىب ؤلاصاعي الخضًث وبكيل  الجؼائٍغ

ـ بها، وهظا مً  زاص في بػاع جدؿحن حىصة ؤلاهخاحُت اإلالغفُت ألكظاء هُئت الخضَع

ـ بملاهض وؤكؿام كلم اإلاىخباث بالجاملاث  زالٌ اؾخؼالق آعاء ؤكظاء الخضَع

غ وجدؿحن ؤلاهخاحُت اإلالغفُت  ت خٌى زالزت ؤبلاص حؿاهم بكيل فاكل في جؼٍى الجؼائٍغ

 يؿبت للخسصص كلى وحه الخدضًض وهي: كظى الللمُت للمجخمم ألاواصًمي كامت وبال

ـ،  األزغ ب باإلااؾؿت الجاملُت جىىىلىحُا اإلاللىماث والبِئت اإلادُؼتو هُئت الخضَع
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الظي جدضزه بصاعة اإلالغفت كلى جلً ألابلاص لخخمىً مً مىاحهت الخدضًاث اإلافغوطت 

كليها وجدلُم الخلضم والخؼىع والخمحز في حمُم مهامها وبكيل زاص وؿُفت بهخاحها 

وكض حكابهذ هظه الضعاؾت مم الضعاؾت الخالُت في صعاؾت ألازغ الظي جدضزه  فت.للملغ 

ؤبلاص مهمت في بِئت حاملُت للخمىً مً مىاحهت الخدضًاث وجدلُم اعة اإلالغفت كلى بص

 الخمحز في ألاصاء.

صوع بصاعة اإلالغفت وكالكتها بخمحز ألاصاء التي جىاولذ  ( ،2018وفي صعاؾت )الخؼاعي،      

جلُُم مخؼلباث بصاعة اإلالغفت في مجالي مً زالٌ  لللاملحن في ماؾؿاث بصاعة ألاكماٌ

 :و جلُُم ألاصاء الىؿُفي مً زالٌالاخخُاحاث اإلالغفُت لضي مصغف الغاححي، 

اصة اإلاحزاهُت، و فغص الاعجلاء، و لىفاءة، ا اءة هفو جدؿحن حىصة اللضعة الخللُمُت ٍػ

عث فلض ؤقا .الاؾخجابت للمخغحراثوبؿُؽ الخضماث، اللملُاث ومؿاهضة الابخياع، وج

 بخصائُت بحن مخؼلباث بصاعة اإلالغفت و جمحز ألاصاء الىؿُفي صاللت طو كالكت وحىصالى 

ت اإلااهلت، وطىح مً زالٌ:  ألاهضاف، الخيؿُم بحن الىخضاث، جىفغ اإلاىاعص البكٍغ

وكض ؾهىلت ؤلاحغاءاث، جىافغ البِئت اإلااصًت اإلاىاؾبت، جؼبُم ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت. 

لخالُت في هضفها الغئِس ي وهى صعاؾت ؤزغ بصاعة اإلالغفت كلى حكابهذ مم الضعاؾت ا

ؤصاء اللاملحن طمً جلُُم  الٌ ؤصاء اللاملحن ولىنها اكخبرثألاصاء اإلااؾس ي مً ز

 ألاصاء الىؿُفي.

 :لدراشات األجهبيةا

ؤن هلل اإلالغفت"، الى  بلىىان "قغاواث (Cleaver et al.,2013) ؤقاعث صعاؾت    

( للجاملاث جمىً مً اللمل بكيل حلاووي مم الكغواث KTPsاإلالغفت )قغاواث هلل 

( لها فىائض مخباصلت لىال KTPsقغاواث هلل اإلالغفت )ؤن وغحرها مً اإلاىـماث. خُث 

ت ؤما إلااؾؿاث ألاكماٌ /  اصة بمياهاتها الخجاٍع اإلاىـمخحن، وجمىً الجاملت لٍؼ

اصة كضعتها للىمى والخىمُت و الاؾخضامت. وفي الضعاؾت الخالُت جم الخضماث حلمل كلى ٍػ

طهغ هلل اإلالغفت الخاعحُت وكض كضصث الىؾائل اإلامىىت ولىنها لم جظهغ وؾُلت هلل 

 اإلالغفت مً زالٌ الكغاواث، مما ؤطاف للضعاؾت فىغة حضًضة لىلل اإلالغفت.
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مفاهُم اإلاىـماث التي اهخمذ ب والتي (Vakharia et al.,2017) صعاؾتهما ؤقاعث      

لفهم مضي اعجباغ اإلاماعؾاث  جغهؼ كلى اإلالغفت في كؼاق الفىىن ألاصائُت هىؾُلت

اؾخىكافُت  الضعاؾت همُتوكض واهذ  .مالُت وحكغُلُتؤصاء الخىـُمُت اإلادضصة بخضابحر 

 بالىالًاثمىـمت للفىىن اإلاؿغخُت الصغحرة واإلاخىؾؼت الدجم غحر الغبدُت  )368مً)

ىُت، و  مماعؾاث جىـُمُت وبُاهاث  (36م البُاهاث ألاولُت كلى )باؾخسضااإلاخدضة ألامٍغ

ت كلى  ً للبُاهاث بكيل  (21)زاهٍى ملاًِـ ؤصاء. وكض ؤقاع جدلُل هظًً اإلاصضٍع

ألاصاء. وكض جم جدضًض  وملاًِـمؿخلل بلى وحىص فجىة بحن مماعؾاث اإلاىـماث 

لغفت. هظه الىخائج اإلالاًِـ التي جغجبؽ بكيل بًجابي مم اإلاماعؾاث التي جغهؼ كلى اإلا

اؾخضامت اإلاىـماث وكملها  نًمىً ؤن جىىن بمثابت ألاؾاؽ لالؾخضالٌ كلى جمىح

صوع  إلزباث، وهى الهضف مً الضعاؾت الخالُت بفلالُت في مجخمم كائم كلى اإلالغفت

 بصاعة اإلالغفت في جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي.

 جدضًض جإزحر جيامل الخللمهضفذ الى  والتي) (Nasih et al.,2018ؤما صعاؾت     

له جإزحر  ؤن جياملهمااإلالغفت كلى ألاصاء الفغصي. والتي ؤؿهغث بصاعة مم  الخىـُمي

ت اإلااهلت ؾُىفغ ؤفاصث بإن  بًجابي كلى ألاصاء الفغصي، هما اؾخسضام اإلاىاعص البكٍغ

لتفىائض للماؾؿت، وؤن  ت اإلااهلت  هىان ػٍغ اصةواخضة لخلم اإلاىاعص البكٍغ  وهي ٍػ

ت لخدؿحن ألاصاء  لظلً،ملاعفهم مً زالٌ الخللم الخىـُمي.  فةن بصاعة اإلالغفت طغوٍع

الخىـُمي فهي حؿاكض اإلااؾؿت لخدؿحن ؤصاء ألافغاص. وهى ال ًلخصغ فلؽ كلى جىفُظ 

بصاعة اإلالغفت ولىً ؤًًظا كلى اخخُاحاث اإلاىىهاث ألازغي التي ًمىً ؤن جىمل ملغفت 

الخىـُمي. ومً اإلاخىكم ؤن ًاصي صمج الخللم الخىـُمي  ألافغاص بهضف جدؿحن ألاصاء

ؼ اإلالغفت الفغصًت في ألاكماٌ الخالُت بغغض جدؿحن ألاصاء  وبصاعة اإلالغفت بلى حلٍؼ

ومً زالٌ هظه الضعاؾت والتي عهؼث كلى ؤهمُت الخللم الخىـُمي مم بصاعة الفغصي. 

كىصغ الخللم والىمى لؤلفغاص اإلالغفت لخدؿحن ؤصاء الفغص، ؤطافذ للضعاؾت الخالُت في 

 بةصاعة اإلالغفت للخدؿحن ألاصاء الفغصي بكيل 
ً
كلى ؤهمُت الخللم الخىـُمي ملترها

 فلاٌ.
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 مهًجية الدراشة

في الضعاؾت، خُث جم حمم اإلاللىماث  الىميجم اجباق اإلاىهج الىصفي الخدلُلي 

م جم جىػَله تالىتروهُ اؾدباهت اإلاخلللت بهظا البدث مً زالٌ ض ا كً ػٍغ البًر

، بلض اكخماص اإلاللىماث بجاملت حضة مغهؼ جلىُتلجمُم ميؿىبي  ؤلالىترووي الغؾمي،

 .مىافلت عئِـ الجهت كلى جىػَله واحغاء هظه الضعاؾت

 عيهة الدراشةو جمتمع الدراشة

اإلاللىماث بجاملت حضة واإلاىىن  مغهؼ جلىُتمجخمم الضعاؾت ٌكمل حمُم ميؿىبي      

 ( 65مً )
ً
%( 80)( اؾدباهت فلؽ، وهي جمثل 45وكض جم الغص كلى )، ومىؿفت مىؿفا

لخؿاب اللُىت  ؤوص ى اإلاىكم الالىترووي خُث، الضعاؾت إلاجخمممً اللُىت اإلامثلت 

( 56الاهخفاء بلضص ) (www.raosoft.com/samplesize.html) اإلاىاؾبت للمجخمم

 .ممثلت إلاجخمم الضعاؾت اؾدباهت

 أداة الدراشة

 اؾدباهت صُغذ في زالزت ؤحؼاء، ًدخىي الجؼء ألاٌو كلى اإلاللىماث الضًمىغغافُت    

دخىي الجؼء الثاوي كلى ( ؤؾئلت7مىىن مً ) ميؿىبي للُاؽ آعاء ( ؾااٌ 24)، ٍو

 الخماس ي. هماوفم اإلالُاؽ  بصاعة اإلالغفت في اإلاغهؼ  مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى مؿخىي 

ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى للُاؽ آعاء  ؾااٌ (13)الجؼء الثالث كلى  جظمً

 لُاؽ الخماس ي، ؤهـغ اإلالخم )ؤ(.وفم اإلامؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي باإلاغهؼ 

 األشاليب اإلحصائية لتخليل البيانات

جم وكض، SPSS v.2)برهامج )بجم جغمحز ؤؾئلت الاؾدباهت وبصزاٌ البُاهاث وجدلُلها 

هغو هبار ؤلفا، اإلاخىؾؽ  الخالُت: ملامل ؤلاخصائُتؤلاحغاءاث واإلالاًِـ  اؾخسضام

الخؿابي، الاهدغاف اإلالُاعي، ملامالث الاعجباغ بحرؾىن وؾبحرمان، الاهدضاع الخؼي 

ألاخاصي، هما )ث( للُيخحن مؿخللخحن وازخباع جدلُل الخباًً واإلاخلضص، ازخباعالبؿُؽ 

 .)α=0.05اإلالىىي )مؿخىي الضاللت  جم اكخماص
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 الدراشة  ةصدم أدا

ٌلض الصضق مً ألامىع اإلاؼلىب جىافغها في ألاصاة لبُان مضي كضعة ول كباعة مً  

 وصالخُت اؾخسضامصضق  وللخدلم مًكباعاتها كلى كُاؽ ما وطلذ للُاؾه، 

ء اإلااؾس ي في مغهؼ اومؿخىي ألاص في الخلغف كلى مؿخىي بصاعة اإلالغفت الاؾدباهت

لامل الاعجباغ بحرؾىن ليل كُاؽ مجم ، اإلاغهؼ مً زالٌ آعاء ميؿىبي جلىُت اإلاللىماث

لض باإلالُاؽ ومً زم كُاؽ صعحت اعجباغ ول بُ  فلغاث بالبلض الخاص به.الفلغة مً 

( ًىضخان مضي اعجباغ ول 1،2والجضولحن الخالُحن ) ي الزخباع الصضق البىائي،الىل

لض وؤهه ًلِـ ما صمم ؤؾئلت البُ لض الظي جيخمي الُه، للُاؽ مضي صضق فلغة بالبُ 

 ألحله.

(، ؤن حمُم ؤؾئلت ؤبلاص بصاعة اإلالغفت مترابؼت 1،2خُث لىخف مً الجضولحن )

مم البلض الظي صممذ للُاؾه، وهظلً حمُم ؤؾئلت ؤبلاص ألاصاء اإلااؾس ي مترابؼت 

مم البلض الظي صممذ للُاؾه، وطلً مً كُم ملامل الاعجباغ وصاللتها ؤلاخصائُت 

 الُت. الل
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( ملامل اعجباغ بحرؾىن للالكت صعحت الفلغة بالضعحت اليلُت ليل بلض 2حضٌو )

 مً ؤبلاص ألاصاء اإلااؾس ي

 غاثاإلااق الاخخُاج
ملامل 

 الاعجباغ

طا اللاملحن
ع

 

حؿــــــــاكض اإلالغفــــــــت فــــــــي اإلاغهــــــــؼ كلــــــــى ؾــــــــغكت بًجــــــــاص الخلــــــــٌى  .1

 للصلىباث اإلاهىُت.

.894** 

جيكـــغ اإلالغفـــت فــــي اإلاغهـــؼ حــــى الخلـــاون بــــحن اإلايؿـــىبحن وحلــــؼػ  .2

 فغق اللمل.

.907** 

ـــــــض اإلالغفـــــــت فـــــــي اإلاغهـــــــؼ لـــــــضي اإلاىؿـــــــف الكـــــــلىع بالغطـــــــا  .3 جٍؼ

 الىؿُفي.

.841** 

فـــــــت فـــــــي اإلاغهـــــــؼ اإلايؿـــــــىبحن الغغبـــــــت فـــــــي اللؼـــــــاء حصـــــــجم اإلالغ  .4

 اإلاؿخمغ.

.915** 

 **878. حؿاهم اإلالغفت في اإلاغهؼ الى التزام اإلاىؿف. .5

الخللم والىمى
 

حؿاهم اإلالغفت فـي اإلاغهـؼ كلـى وكـغ اإلاللىمـاث بـحن اإلايؿـىبحن  .6

 بفلالُت.

.929** 

حؿــــــــاهم اإلالغفــــــــت فــــــــي اإلاغهــــــــؼ كلــــــــى جدؿــــــــحن حــــــــىصة اللــــــــضعة  .7

 يؿىبحن.الخللُمُت للم

.938** 

حصــــجم اإلالغفـــــت فـــــي اإلاغهـــــؼ كلـــــى عغبـــــت اإلايؿـــــىبحن فـــــي الـــــخللم  .8

 اإلاؿخمغ.

.935** 

حؿاهم اإلالغفت في اإلاغهؼ لالعجلاء اإلانهـي بالغغبـت كلـى خصـٌى  .9

 قهاصاث ملخمضة في مجاٌ كملهم.

.856** 

ث 
هفاءة اللملُا

زلُت
الضا

 

 **964. حؿاهم اإلالغفت في اإلاغهؼ الى جدؿحن حىصة اإلاسغحاث. .10

ض اإلالغفت في اإلاغهؼ مً هفاءة اللملُاث. .11  **956. جٍؼ

اصة ؾغكت الاؾخجابت للمخغحراث  .12 جازغ اإلالغفت في اإلاغهؼ كلى ٍػ

 البُئُت في اللمل.

.961** 

 **963. جدفؼ اإلالغفت في اإلاغهؼ اإلايؿىبحن كلى الابضاق والابخياع. .13
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ت هما هالخف ؤن ملامالث الاعجباغ  ألبلاص بصاعة اإلالغفت طاث اعجباػاث كٍى

باإلالُاؽ الىلي إلصاعة اإلالغفت ماكضا ُبلض كملُت حصخُص اإلالغفت، هما هى 

(. ؤما ملامالث الاعجباغ ألبلاص ألاصاء اإلااؾس ي 3مىضر في الجضٌو عكم )

فجمُلها طاث اعجباػاث كىٍت باإلالُاؽ الىلي لؤلصاء اإلااؾس ي، هما هى مىضر في 

 (.4)حضٌو عكم 

( ملامل اعجباغ بحرؾىن للالكت صعحت البلض بالضعحت اليلُت إلالُاؽ 3حضٌو )

 اصاعة اإلالغفت

 الضاللت ملامل الاعجباغ كضص ألاؾئلت البلض

 صالت غحر (0.20) 196. 4 حصخُص اإلالغفت

 صالت (0.00) **812. 6 جىلُض اإلالغفت

 صالت (0.00) **841. 4 زؼن اإلالغفت

 صالت (0.00) **854. 6 هلل اإلالغفت

 صالت (0.00) **906. 4 جؼبُم اإلالغفت

 (0.01** صاللت كالُت كىض مؿخىي ملىُت )             

 

( ملامل اعجباغ بحرؾىن للالكت صعحت البلض بالضعحت اليلُت إلالُاؽ 4حضٌو )

 ألاصاء اإلااؾس ي

كضص  البلض

 ألاؾئلت

 الضاللت ملامل الاعجباغ

 صالت (0.00) **937. 5 عطا اللاملحن

 صالت (0.00) **954. 4 الخللم والىمى

هفاءة اللملُاث 

 الضازلُت

4 
.936** 

 صالت (0.00)

 (0.01** صاللت كالُت كىض مؿخىي ملىُت )             
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 ثبات أداة الدراشة

ًمىً  والتيهىان كضص مً الؼغق ؤلاخصائُت للُاؽ الثباث ومً اهثرها قُىكا 

لت هغوهبارمً زاللها كُاؽ الثباث هي  حلخمض  والتي Alpha Cronbach الفا ػٍغ

كلى الاحؿاق الضازلي وحلؼي فىغة كً احؿاق الاؾئلت مم بلظها البلع ومم 

 (:5، هما هى مىضر في الجضٌو الخالي عكم )ؤؾئلت اإلالُاؽ الظي جيخمي الُه حمُم

 بصاعة اإلالغفت وكملُاتها  ملُاؽؤلفا هغوهبار لثباث ( ملامل 5حضٌو )

كضص  ىع اإلاد

 ألاؾئلت

 )ملامل الثباث( كُمت

 هبار ؤلفاو هغ  

الثباث والاحؿاق 

 الضازلي

ٌ  0.661 4 حصخُص اإلالغفت  طو حؿائ

 حُض 0.846 6 جىلُض اإلالغفت

 حُض 0.814 4 زؼن اإلالغفت

ٌ  0.763 6 هلل اإلالغفت  ملبى

 حُض 0.805 4 جؼبُم اإلالغفت

 ممخاػ 0.909 24 بصاعة اإلالغفت

وهبار ؤلفا ليل مدىع مً مداوع بصاعة اإلالغفت حلبر كً هجض ؤن كُمت هغ 

اث مسخلفت مً الاحؿاق الضازلي، ؤما الثباث للمدىع الىلي فلض وان ممخاًػ  مؿخٍى

(، ألامغ الظي ًظفي كلى 5( وفلا للجضٌو )0.90خُث كُمت ملامل الثباث ؤهبر مً )

 ت.هخائج الضعاؾت كضع هبحر مً الثباث في كىـ واكم مجخمم الضعاؾ

 ( ملامل ؤلفا هغوهبار لثباث ملُاؽ ألاصاء اإلااؾس ي ومىاؿحره6حضٌو )

كضص  اإلادىع 

 ألاؾئلت

)ملامل الثباث( 

 هغوهبار ؤلفاكُمت 

الثباث والاحؿاق 

 الضازلي

 ممخاػ 0.928 5 عطا اللاملحن

 ممخاػ 0.928 4 الخللم والىمى

 ممخاػ 0.970 4 هفاءة اللملُاث الضازلُت

 ممخاػ 0.971 13 ألاصاء اإلااؾس ي
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حلبر كً  ء اإلااؾس ياألاص مداوع ؤلفا ليل مدىع مً  هجض ؤن كُمت هغوهبار

خُث ؤن حمُم اللُم ؤهبر  الىلي والثباث للمدىع مً الاحؿاق الضازلي  ممخاػ  مؿخىي 

( مما ًضٌ كلى ؤن مجمىكت ألاؾئلت ليل مدىع واهذ واضخت وجلِـ بلضع 0.90مً )

(، ألامغ الظي ًظفي كلى هخائج 6وفلا للجضٌو ) ما صممذ للُاؾهاهبحر حضا مً 

 في كىـ واكم مجخمم الضعاؾت. الثباثالضعاؾت كضع هبحر مً 

 نتائج الدراشة

 لبُاهاث اإلاكاعهحن في الضعاؾت مً زالٌ ؤلاخصاء 
ً
ٌؿخلغض حؼء الىخائج وصفا

ت ت للمخغحراث الضًمىغغافُت الفئٍى ، الىصفي، والظي ٌلغض الخىغاعاث واليؿب اإلائٍى

وألؾئلت خؿاب اإلاخىؾؽ الخؿابي والاهدغاف اإلالُاعي للمخغحراث الىمُت  جمهما 

، وهظلً مخىؾؼاث مداوع الضعاؾت الغئِؿُت والفغكُت، وطلً للخلغف كلى الضعاؾت

ؤلاحاباث خٌى ملُاؽ ما مً ملُاؽ لُياعث الخماس ي. وبدؿاب الاهدغاف مغهؼ ج

كً اإلاخىؾؽ الخؿابي هما ؤن  اإلالُاعي ليل ؾااٌ ًدبحن مضي حكدذ ؤلاحاباث

اإلاخىؾؽ الخؿابي اإلاغجر ًلُم ول مدىع مً مداوع الضعاؾت كلى خضي.  ؤما 

ت مً كضمها بحن  ؤلاخصاء الاؾخضاللي فؿىف ٌؿخلغض وحىص فغوكاث ملىٍى

مخىؾؼاث مداوع الضعاؾت وفلا لبلع البُاهاث الضًمىغغافُت، هما ًدضص ؤهىاق 

ت لئلحابت كً فغطُاث الضعاؾت.اللالكاث بحن مداوع الضعاؾت ال  غئِؿُت والثاهٍى

 خصائص عيهة الدراشة

ٌلغض الجضٌو الخالي وصف للُىت الضعاؾت والتي جسخص باإلاللىماث      

 . الضًمىغغافُت ألفغاص اللُىت في ؤلاحابت كلى الجؼء ألاٌو مً الاؾدباهت

 ( البُاهاث الضًمىغغافُت للمكاعهحن في الضعاؾت7حضٌو عكم )

تغحر اإلاخ  اليؿبت % الخىغاع اوجغمحزه اث الفئٍى

 %100 45/45 الجيـ

 %44.4 20 = طهغ1

 %55.6 25 = ؤهثى2

 %100 45/45 الخبرة
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تغحر اإلاخ  اليؿبت % الخىغاع اوجغمحزه اث الفئٍى

 %28.9 13 ؾىىاث فإكل 5= 1

 %44.4 20 ؾىىاث 10 الى 6= مً 2

 %20.0 9 ؾىت  15الى  11= مً 3

 %6.7 3 ؾىت فإهثر 16= 4

 %100 45/45 اإلااهل الللمي

 %6.7 3 البيالىعٍىؽ = صون 1

 %71.1 32 = بيالىعٍىؽ1

 %17.8 8 =ماحؿخحر2

 %4.4 2 = صهخىعاه3

 %100 45/45 ػبُلت اللمل

 %22.2 10 = اصاعي 1

 %73.3 33 = جلجي2

 %4.4 2 = ؤواصًمي 3

 %100 45/45 اإلاىصب

 %80.0 36 وخضة وكؿم= مىؿف 1

 % 15.6 7 كؿم = مضًغ وخضة ؤو2

 %4.4 2 = مكغف كُاصي 3

 اإلاخىؾؽ والاهدغاف اإلالُاعي  ؤكل وؤكلى كُمت اإلاخغحر الىمي 

 5.64 ±33 47-21 اللمغ

 

(، ؤن كضص اإلاكاعهحن مً الاهار فاق كضص 7هالخف مً الجضٌو الؿابم )

، وواهذ ؤكلى وؿبت مً الخبراث لظوي )56) الظهىع بيؿبت
ً
با ؾىىاث(  10-6%( جلٍغ

%( مً احمالي اإلاكاعهحن. 71 (لت البيالىعٍىؽ%، هما واهذ وؿبت خم44وبيؿبت 

%( مىؿفي وخضاث وؤكؿام. هما 80%( و )73وملـم اإلاكاعهحن واهىا جلىُحن بيؿبت )

 ( ؾىت.33ؤن ملـم اإلاكاعهحن واهىا في الللض الثالث مً اللمغ بمخىؾؽ )
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 مرنس تكهية املعلومات جبامعة جدةاملعرفة مو وجًة نظر مهصوبي إدارة  تكييم

ؿاب اإلاخىؾؽ الخؿابي اإلاغجر إلاداوعه كلى خان جلُُم بصاعة اإلالغفت ؤكخمض     

، وهظلً مخىؾؼاث مداوع الضعاؾت الفغكُت وهي كملُاث بصاعة اإلالغفت الفغكُت

 كلى خؿاب مخىؾؽ بحاباث ؤؾئلت ول كملُت مً كملُاث بصاعة اإلالغفت، ثاكخمض

ٌ في  وجـهغ الىخائج وخاب اإلاخىؾؽ الخؿابي ليل مدىع. ( ؤن اعاء 8)الخالي  الجضو

، وطلً مً هدُجت اإلاكاعهحن هدى بصاعة اإلالغفت بمغهؼ جلىُت اإلاللىماث واهذ مداًضة

الى  والظي ؤقاع ( 3.32اإلالغفت ) بصاعةؾؽ الخؿابي اإلاغجر للمدىع الغئِس ي اإلاخى 

 لفتراث ملُاؽ لُياعث الخماس ي (داًض)م
ً
، هما ؤن اهدغافاث ؤلاحاباث كً ول وفلا

 بالخالي فان الاهدغاف اإلالُاعي ًضٌ كلى وحىص جلاعبؾااٌ 
ً
 في آلاعاء هدى  صغحرة حضا

، فلض واهذ مخىؾؼاث آعائهم هدى جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت كملُاث بصاعة اإلالغفت

  كضا كملُت الدصخُص فلض واهذ غالبُت آلاعاء حكحر الى اإلاىافلت. مافُ مداًضة

 اإلالغفت إلصاعةة اإلالغفت واإلاخىؾؽ الىلي ( مخىؾؼاث كملُاث بصاع 8حضٌو عكم )

 اإلادىع  اإلاخىؾؽ الاهدغاف اإلالُاعي  الخلُُم

 الدصخُص 3.89 0.52 مىافم

 الخىلُض 3.27 0.79 مداًض

 الخسٍؼً 3.26 0.83 مداًض

 اليكغ 2.97 0.72 مداًض

 الخؼبُم 3.21 0.75 مداًض

 اصاعة اإلالغفت 3.32 0.55 مداًض

 

 ي مو وجًة نظر مهصوبي مرنس تكهية املعلومات جبامعة جدة تكييم األداء املؤشص

اكخمض جلُُم ألاصاء اإلااؾس ي في مغهؼ جلىُت اإلاللىماث كلى خؿاب اإلاخىؾؽ    

الخؿابي اإلاغجر إلاداوعه الفغكُت )عطا اللاملحن، الخللم والىمى وهفاءة اللملُاث 

لى خؿاب مخىؾؽ الضازلُت(، وهظلً مخىؾؼاث مداوع الضعاؾت الفغكُت اكخمضث ك
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غهؼ ؤلاحاباث مبحاباث ؤؾئلت ول مىـىع مً هظه اإلاىاؿحر الثالزت، وطلً للخلغف كلى ج

 خٌى ملُاؽ ما مً ملُاؽ لُياعث الخماس ي. 

 اإلااؾس ي لؤلصاءمىاؿحر ألاصاء اإلااؾس ي واإلاخىؾؽ الىلي  ( مخىؾؼاث9حضٌو عكم )

 اإلادىع  اإلاخىؾؽ الاهدغاف اإلالُاعي  الخلُُم

 الغطا 3.72 0.87 مىافم

 الخللم 3.51 0.98 مىافم

 الىفاءة 3.75 0.98 مىافم

 اإلااؾس ي ألاصاء 3.66 0.89 مىافم

 

( ؤن اعاء اإلاكاعهحن هدى ألاصاء اإلااؾس ي في مغهؼ 9ؤؿهغث الىخائج في الجضٌو الؿابم )

جلىُت اإلاللىماث جمغهؼث خٌى صعحت )مىافم(، وطلً مً هدُجت الىؾؽ الخؿابي 

 لفتراث ملُاؽ 3.66ع الغئِس ي لؤلصاء اإلااؾس ي والتي واهذ )اإلاغجر للمدى 
ً
( وفلا

 بالخالي واهذ لُياعث الخماس ي، هما ؤن اهدغافاث ؤلاحاباث كً ول ؾااٌ 
ً
صغحرة حضا

فان الاهدغاف اإلالُاعي ًضٌ كلى وحىص جلاعب في آلاعاء هدى ألاصاء اإلااؾس ي، فلض واهذ 

  .صعحت )مىافم(س ي حمُلها حكحر الى مخىؾؼاث آعائهم هدى مىاؿحر ألاصاء اإلااؾ

بالبيانات املعلومات  مرنس تكهيةإدارة املعرفة ومصتوى األداء املؤشصي يف العالقة بني 

 الشخصية واملًهية للمهصوبني

 والبُاهاث اإلاهىُتبصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي اللالكت بحن جم ازخباع      

باؾخسضام ملامل ؾبحرمان لضعاؾت الاعجباغ  (،رةللميؿىبحن )اإلاىصب، اإلااهل، الخب

ت والظي ًفؿغ كىة واججاه الاعجباغ لللالكت. خُث  الىخائج  ؤقاعثبحن اإلاخغحراث الفئٍى

كضم وحىص كالكت اعجباػُت بحن هال مً بصاعة اإلالغفت ( الى 10في الجضٌو الخالي )

خىي صاللت ملىىي البُاهاث اإلاهىُت للميؿىبحن، كىض مؿبومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي 

(0.05.) 
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 مغهؼ جلىُتاللالكت بحن بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي في  (10حضٌو عكم )

 البُاهاث اإلاهىُت باإلاللىماث 

بصاعة 

 اإلالغفت

ألاصاء 

 ملامل الاعجباغ اإلاىصب اإلااهل الخبرة اإلااؾس ي

 اإلاخغحر

بصاعة  ملامل ؾبحرمان 152. 051.- 074. **668. 1.000

 صاللت اللالكت 318. 740. 631. 000. . لغفتاإلا

ألاصاء  ملامل ؾبحرمان 137. 064.- 048. 1.000 **668.

 صاللت اللالكت 368. 674. 754. . 000. اإلااؾس ي

 ملامل ؾبحرمان 257. 195. 1.000 048. 074.
 الخبرة

 صاللت اللالكت 088. 199. . 754. 631.

 لامل ؾبحرمانم 101. 1.000 195. 064.- 051.-
 اإلااهل

 صاللت اللالكت 509. . 199. 674. 740.

 ملامل ؾبحرمان 1.000 101. 257. 137. 152.
 اإلاىصب

 صاللت اللالكت . 509. 088. 368. 318.

          

 مغهؼ جلىُتؤما ازخباع اللالكت بحن بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي في     

خسضام ملامل بحرؾىن لضعاؾت الاعجباغ بحن اإلاخغحراث باؾ باللمغ، جماإلاللىماث 

الىمُت والظي ًفؿغ كىة واججاه الاعجباغ لللالكت. خُث حكحر الىخائج في الجضٌو الخالي 

كضم وحىص كالكت اعجباػُت بحن هال مً بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء ( الى 11)

لالكت بحن بصاعة اإلالغفت بِىما ال (.0.05اللمغ، كىض مؿخىي صاللت ملىىي )باإلااؾس ي 

اإلاللىماث فلض واهذ طاث صاللت بخصائُت  مغهؼ جلىُتومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي في 

 (r=0.67)اإلاىحبت  (، وكُمت ملامل الاعجباغ0.01ملىىي ) مؿخىي ( كىض 0.00كالُت )

تعث الى وحىص كالكت ػغصًت ؤقا (0.8-0.60والتي اهدصغث بحن )  .كٍى
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 مغهؼ جلىُتحن بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي في اللالكت ب (11حضٌو عكم )

 اإلاللىماث واللمغ

بصاعة 

 اإلالغفت

ألاصاء 

 اللمغ اإلااؾس ي

 اإلاخغحر ملامل الاعجباغ

بصاعة  ملامل بحرؾىن  054. **666. 1

 صاللت اللالكت 727. 000.  اإلالغفت

ألاصاء  ملامل بحرؾىن  112. 1 **666.

 ت اللالكتصالل 464.  000. اإلااؾس ي

 ملامل بحرؾىن  1 112. 054.
 اللمغ

 صاللت اللالكت  464. 727.

 (0.01** صاللت كالُت كىض مؿخىي ملىُت )

 اختبار فرضيات الدراشة

 كلى ألاصاء اإلااؾس ي في 
ً
 مغهؼ جلىُتالفغطُت الغئِؿُت ألاولى: جازغ بصاعة اإلالغفت اًجابُا

 طو صاللت بخصائُت اإلاللىماث ج
ً
 (.α=0.05كىض مؿخىي ملىىي )إزحرا

اإلالغفت كلى ألاصاء اإلااؾس ي في  إلصاعة(: ال ًىحض جإزحر بًجابي H0الفغض الصفغي )

 (.α≥ 0.05صاللت بخصائُت ) طو اإلاللىماث  مغهؼ جلىُت

مغهؼ اإلالغفت كلى ألاصاء اإلااؾس ي في  إلصاعةًىحض جإزحر بًجابي (: H1الفغض البضًل )

 (.>α 0.05اإلاللىماث طو صاللت بخصائُت كىض ) لىُتج

هى مىضر  هما الخؼي البؿُؽ الاهدضاع ؾِخم ازخباع الفغطُت باؾخسضام ملامل      

بصاعة اإلاؿخلل )جإزحر كىي للمخغحر ، خُث حكحر الىدُجت الى وحىص (12)في الجضٌو عكم 

وطلً مً كُمت ملامل  %(44) اإلااؾس ي( بيؿبتاإلالغفت( كلى اإلاخغحر الخابم )ألاصاء 

 p)كُمت . بالخالي مً (R2=0.44)إزحر ، وصعحت الخ(R=0.67)الاعجباغ الىلي 

value=0.00<0.01) مؿخىي الضاللت الاخصائي ؤكل مً مؿخىي الضاللت اإلالىىي،  فان

 إلصاعةالبضًل بىحىص جإزحر بًجابي  وهلبل الفغضهغفع الفغض الصفغي  بالخالي
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اإلاللىماث طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي  مغهؼ جلىُتاؾس ي في اإلالغفت كلى ألاصاء اإلا

 (.α=0.05ملىىي )

 مً زالٌ ملاصلت الاهدضاع الخالُت:     
ً
 هما ًىىىا الخيبا بهظه اللالكت مؿخلبال

Y= B+ a X + SE 

: Y اإلاخغحر الخابم ،X اإلاؿخلل : اإلاخغحر ،B:  الثباث،: ملاملa ملامل اإلاخغحر  كُمت

 ملُاع الخؼإ  SE :، اإلاؿخلل

 SE +) بصاعة اإلالغفت( B+ a =)ألاصاء اإلااؾس ي( 

 0.622 +) (3.32 1.08 +0.07 =)ألاصاء اإلااؾس ي( 

 4.28=0.622+3.66= اإلااؾس ي()ألاصاء 

اصة بملضاع  اصة في جدؿحن 108مً اإلالاصلت وؿدىج ؤن الٍؼ % في بصاعة اإلالغفت ًازغ بالٍؼ

 .)0.07ألاصاء اإلااؾس ي بملضاع زابذ كُمخه )

 جإزحر اصاعة اإلالغفت كلى ألاصاء اإلااؾس ي (12حضٌو عكم )

 

 ملامالث الاهدضاع

t 

p 

value 

 R فترة الثلت %95.0 

ملامل 

الاعجباغ 

 الىلي

R2 

صعحت 

 الخإزحر
B 

الخؼإ 

 اإلالُاعي 

 تاللُم

 الضهُا

اللُمت 

 الللُا

 1.325 1.185- 0.911 112. 622. 0.070 الثابذ

بصاعة  0.443 0.666

 إلالغفتا
1.082 .185 5.849 0.000 .709 1.455 

 

الكيل الخالي كالكت وصعحت اعجباغ بصاعة اإلالغفت بمؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي في ًىضر 

 كً اإلاخىؾؽ مما ال جدُضاإلاللىماث، خُث  مغهؼ جلىُت
ً
صٌ كلى  البُاهاث هثحرا

للالكت الؼغصًت الاعجباغ اللىي، ومً اججاه البُاهاث جصاكضًا هدى ألاكلى ًضٌ كلى ا

 بُنهما.
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ولضعاؾت ؤي اللملُاث ؤهثر جإزحرا كلى ألاصاء اإلااؾس ي، مً زالٌ ازخباع ملامالث 

لت ؾخِب واٌـ والتي حؿدبلض اإلالامالث ألاكل جإزحرا هما هى  الاهدضاع اإلاخلضص بؼٍغ

 مىضر في الجضولحن الخالُحن:

كملُاث بصاعة اإلالغفت اإلاازغة كلى ( ملامل الاعجباغ الىلي لللالكت بحن 13ٌو )حض

 ألاصاء اإلااؾس ي

 

 ملامالث الاهدضاع

t 

p value 

مؿخىي 

الضاللت 

 الاخصائي

 فترة الثلت %95.0 
R 

ملامل 

الاعجباغ 

 الىلي

R2 

صعحت 

 الخإزحر
B 

الخؼإ 

 اإلالُاعي 

 تاللُم

 الضهُا

اللُمت 

 الللُا

 1.844 145. 023. 2.362 421. 995. الثابذ

0.704 0.496 
ملامل 

الاهدضاع 

لملُت ل

 الخؼبُم

.832 .128 6.503 .000 .574 1.090 
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اللملُاث مً بصاعة حمُم ؤهه جم اؾدبلاص هالخف  (13)عكم مً الجضٌو الؿابم 

لملُت جم الاهخفاء ب اإلااؾس ي، خُثطو جإزحر طلُف كلى ألاصاء  والتي واهذاإلالغفت 

هما ؤن  .R2، وطلً مً كُمت %50 ألاصاء اإلااؾس يوالتي وؿبت جإزحرها كلى  الخؼبُم

ت وطلً مً كُمت ملامل الاعجباغ الىلي   .(R=0.70)كىة جإزحرها واهذ كٍى

وألاصاء كملُاث بصاعة اإلالغفت ( ملامالث الاهدضاع اإلاؿدبلضة لللالكت بحن 14حضٌو ) 

 اإلااؾس ي

ملامالث 

 الاهدضاع

Tُمت الل

 الخغحت 

مؿخىي الضاللت 

 الاعجباغ الجؼئي الاخصائي

كملُاث بصاعة 

 اإلالغفت اإلاؿدبلضة

 الدصخُص 007. 963. 047. 005.

 الخىلُض 221. 149. 1.472 203.

 الخسٍؼً 128.- 409. 834.- 130.-

 اليكغ 094. 545. 610. 109.

ت الخالُتلخالي وبا  كلى حضٌو )، اؾدهدصل كلى ملاصلت الاهدضاع الخيبٍا
ً
 :(13ىاصا

Y= B+ a1 X1 + SE 

 SE + كملُت الخؼبُم B+ a1 =ألاصاء اإلااؾس ي

 0.421 + 3.21*0.832 +0.995 = ألاصاء اإلااؾس ي

 4.08 =0.421+3.67 = ألاصاء اإلااؾس ي

اصة بملضاع  اصة في  جازغ  كملُت الخؼبُم% في 83مً اإلالاصلت وؿدىج ؤن الٍؼ ألاصاء بالٍؼ

 .)0.995كُمخه ) بملضاع زابذ اإلااؾس ي

 

 الختالف اجلهض املعلومات وفكًا مرنس تكهيةتكييم إدارة املعرفة ومصتوى األداء املؤشصي يف 

لضعاؾت وحىص فغق ملىىي بحن آعاء اإلاكاعهحن هدى بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء     

 الزخالف  مغهؼ جلىُتاإلااؾس ي في 
ً
 ، جم اؾخسضام) ؤهثى، طهغ (الجيـاإلاللىماث وفلا

( في خاٌ جدلم الخجاوـ INDEPENDENT T TESTازخباع ث لللُيخحن مؿخللخحن )

اؾخسضام بازخباع لُفحن، ؤما في خاٌ كضم جدلم الخجاوـ فلض جم  لبُاهاث اإلاجىكخحن
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الازخباع الالمللمي )مان وججي( لضعاؾت الفغوق بحن آعاء اإلاجمىكخحن مً الظهىع 

  :(15)مىضر في الجضٌو الخالي  هما هى والاهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الى كضم وحىص ازخالفاث طاث فغوق بخصائُت كىض  ؤقاع(، 15جضٌو الؿابم )ال

( بحن آعاء الظهىع كً آعاء الاهار هدى هال مً بصاعة 0.05مؿخىي صاللت ملىىي )

بالخالي فان ؤلاحابت كلى الفغطِخحن الثاهُت والثالثت  اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي.

 ؾىف جىىن كلى الىدى آلاحي:

 الجانية:  الفرضية  

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث بصاعة 

اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت ملىىي 

α =0.05  .مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة ، 

حن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ازخالف ب(: ال ًىحض H0الفغض الصفغي )

جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، طو صاللت بخصائُت كىض 

، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث α < 0.05 اخصائيمؿخىي صاللت 

 بجاملت حضة.  
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اإلاللىماث هدى  ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت(: ًىحض H1الفغض البضًل )

جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، طو صاللت بخصائُت كىض 

، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث α ≤ 0.05 اخصائيمؿخىي صاللت 

 بجاملت حضة.  

ؤقاعث الىخائج الى كضم وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى 

ملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، وطلً مً كُمت مؿخىي جؼبُم ك

(، بالخالي 0.05) ( خُث ؤهه ؤهبر مً مؿخىي الضاللت اإلالىىي 0.217الضاللت الاخصائي )

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث  مهلبل الفغض الصفغي بلض

 حلؼي الزخالف الجيـ. هدى جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ 

 الفرضية الجالجة:   

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ألاصاء اإلااؾس ي 

 = αللمغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت ملىىي 

 ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.   0.05

ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى  ال ًىحض(: H0الفغض الصفغي )

ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت 

 ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.  α < 0.05اخصائي 

ؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغه(: ًىحض H1الفغض البضًل ) 

ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت 

 ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.  α  ≤0.05اخصائي 

ؤقاعث الىخائج الى كضم وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى 

ي للمغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ، وطلً مً كُمت مؿخىي الضاللت ألاصاء اإلااؾس 

(، بالخالي هلبل الفغض 0.05( ؤهبر مً مؿخىي الضاللت اإلالىىي )0.786الاخصائي )

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ألاصاء  مالصفغي بلض

 اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف الجيـ.
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 الزخالف  مغهؼ جلىُتومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي في  جلُُم بصاعة اإلالغفت
ً
اإلاللىماث وفلا

 ػبُلت اللمل

لضعاؾت وحىص فغق ملىىي بحن آعاء اإلاكاعهحن هدى بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء     

 الزخالف ػبُلت اللمل، باؾخسضام ازخباع  مغهؼ جلىُتاإلااؾس ي في 
ً
اإلاللىماث وفلا

( ػاإلاا ؤنها مصىفت ألهثر مً مجمىكخحن، One Way Anovaجدلُل الخباًً ألاخاصي )

                        (:16بازخباع لُفحن هما في الجضٌو الخالي ) بلض الخإهض مً ججاوـ البُاهاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الى كضم وحىص ازخالفاث طاث فغوق بخصائُت كىض  (، ؤقاع16الجضٌو الؿابم )

 الزخالف ػبُلت كملهم هدى هال 0.05مؿخىي صاللت ملىىي )
ً
( بحن آعاء اإلايؿىبحن وفلا

مً بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي. بالخالي فان ؤلاحابت كلى الفغطِخحن الغابلت 

 ؾىف جىىن كلى الىدى آلاحي: والخامؿت

 الفرضية الرابعة:   

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث بصاعة 

اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت 

 حضة.      ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملتα = 0.05ملىىي 
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ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى (: ال ًىحض H0الفغض الصفغي )

جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، طو صاللت بخصائُت 

، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث α < 0.05كىض مؿخىي صاللت اخصائي 

 بجاملت حضة.  

ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى (: ًىحض H1البضًل ) الفغض

جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، طو صاللت بخصائُت 

، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث α  ≤0.05كىض مؿخىي صاللت اخصائي 

 بجاملت حضة.  

ىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ؤقاعث الىخائج الى كضم وح

جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، وطلً مً كُمت 

( خُث ؤهه ؤهبر مً مؿخىي الضاللت اإلالىىي 0.354مؿخىي الضاللت الاخصائي )

ؿىبي مغهؼ وحىص ازخالف بحن آعاء مي م(، بالخالي هلبل الفغض الصفغي بلض0.05)

جلىُت اإلاللىماث هدى جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت 

 اللمل.

 الفغطُت الخامؿت:

وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ 

 α، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت ملىىي ملحلؼي الزخالف ػبُلت الل

 مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.      ،0.05=

ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى (: ال ًىحض H0الفغض الصفغي )

ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي 

 لىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.  ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جα < 0.05صاللت اخصائي 

ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ألاصاء (: ًىحض H1الفغض البضًل )

اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، طو صاللت بخصائُت كىض مؿخىي صاللت 

 ، مً وحهت هـغ ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث بجاملت حضة.  α  ≤0.05اخصائي 
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عث الىخائج الى كضم وحىص ازخالف بحن آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى ؤقا

ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل، وطلً مً كُمت مؿخىي الضاللت 

(، بالخالي هلبل 0.05( خُث ؤهه ؤهبر مً مؿخىي الضاللت اإلالىىي )0.477الاخصائي )

آعاء ميؿىبي مغهؼ جلىُت اإلاللىماث هدى  وحىص ازخالف بحن مالفغض الصفغي بلض

 حلؼي الزخالف ػبُلت اللمل.ألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ 
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اإلايؿىبحن هدى هال كلى الغغم مً كضم وحىص فغوكاث طاث صاللت بخصائُت بحن آعاء 

 الزخالف ػبُلت  مً بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء اإلااؾس ي
ً
الا ؤهه وحضث  كملهم،وفلا

هدى هال مً فغوكاث بؿُؼت لىنها لم جىً فغوق ملىىٍت وخُث واهذ آعاء الخلىُحن 

 مً آعاء  إلااؾس يبصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء ا
ً
حن، ألاواصًمُحنؤهثر اهسفاطا  والاصاٍع

 . (3,2) اهـغ للكيلحن عكم

 مهاقشة الهتائج  

 اإلاُضاهُت:هخائج الضعاؾت  ؤؿهغث

والتي اجفلذ مم هخائج بًجابُت كً ؤزغ اصاعة اإلالغفت في جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي،  -

(، و 2015ت، (، و)الخلُف2011غالبُت الضعاؾاث الؿابلت هضعاؾت )الؼػمت، 

  (Vakharia et al.,2017)(، هظلً صعاؾت 2017)قاعف،
ً
)الخؼاعي،  صعاؾت وؤزحرا

2018).  

ان جدلُم الىخائج ؤلاًجابُت كً ؤزغ اصاعة اإلالغفت في جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي في  -

صٌ كلى ؤن كملُاث بصاعة اإلالغفت التي جم اكخماصها مً )جىلُض،  الضعاؾت الخالُت،

ً، وهلل،  وجؼبُم( ؾاكضث كلى جدلُم الخدؿً في ألاصاء اإلااؾس ي وجسٍؼ

ً زاصت كملُت جؼبُم اإلالغفت، ، جليها باإلاغجبت الثاهُت كملُت هلل اإلالغفت، فخسٍؼ

 لضعحت كىة ملامالث  اإلالغفت باإلاغجبت الثالثت، وؤزحرا كملُت جىلُض اإلالغفت
ً
وفلا

 لذ مم صعاؾت )الُاؾغي اعجباغ كملُاث بصاعة اإلالغفت بةصاعة اإلالغفت، والتي جىاف

( مً خُث جإزحر كملُاث بصاعة اإلالغفت ألاعبلت التي اكخمضها كلى 2012، وآزغون

، وكلى الغغم مً جىافم مغاجب كملُاث بصاعة اإلالغفت للملُتي الاؾتراجُجيألاصاء 

 في الضعاؾت الخالُت  مم صعاؾت الُاؾغي ، الا ؤن الخؼبُم والىلل ؤو الخىػَم

ً تيكملُمغاجب ازخلفذ كنها في  ً اخخلذ م والخىلُض خُث الخسٍؼ لملُت الخسٍؼ

  كملُت الخىلُض. غجبت ؤكلى كً م

ولما اهخمذ اإلااؾؿت بلملُت جؼبُم اإلالغفت، مً خُث الخىفُظ بفاكلُت بلض  -

 مً 
ً
غغؽ زلافت اإلالغفت بحن ميؿىبيها وجىطُذ هُفُت جؼبُم بصاعة اإلالغفت بضءا
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ؼلىبت للماؾؿت مم مثُالتها في ألاكماٌ، ولما حصخُصها وملاعهتها باإلالغفت اإلا

  ػاصث كىتها الخىافؿُت مً زالٌ جدلُم الخمحز في ؤصائها اإلااؾس ي.

ولما اهخمذ اإلااؾؿت بلملُت هلل اإلالغفت بدصجُم ميؿىبيها كلى مكاعهت اإلالغفت  -

التي لضيهم وجىفغ الىؾائل التي حؿهل جىػَلها، ولما ؾاكض طلً في جدلُم 

، خُث ٌصجم مغهؼ جلىُت اإلاللىماث ميؿىبيها كلى صاء اإلااؾس يالخدؿً لؤل 

ثلل مهاعاتهم  ض مً زبراتهم ٍو خظىع اإلااجمغاث ووعف اللمل، ألامغ الظي ًٍؼ

 الخلىُت.

ً  ؤن الاهخمام كملُت.  - بصىعة مؿخمغة  بصامت اإلالغفتٌؿاكض كلى  اإلالغفتجسٍؼ

ـمت الخىزُم وكىاكض وجمىحن ؾهىلت اؾترحاكها في الىكذ اإلاىاؾب، مً زالٌ ؤه

 . وألاهـمت الخبحرةالبُاهاث 

كملُت جىلُض اإلالغفت، مً خُث اؾخيباغ ألافياع مً البِئت الخاعحُت ؤن  -

 في جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي. 
ً
وطلً ًخىافم مم والضازلُت للماؾؿت فله ألازغ اًظا

ث قغاواؤن هلل اإلالغفت"، خُث  بلىىان "قغاواث (Cleaver et al.,2013)صعاؾت 

اصة  هلل اإلالغفت واهذ لها فىائض مخباصلت لىال اإلاىـمخحن، بالخالي جمىً الجاملت لٍؼ

اصة كضعتها للىمى  ت ؤما إلااؾؿاث ألاكماٌ / الخضماث حلمل كلى ٍػ بمياهاتها الخجاٍع

الخالُت فىغة حضًضة لىؾُلت هلل  كلى الضعاؾتوالخىمُت والاؾخضامت. مما ؤطاف 

 اإلالغفت مً زالٌ الكغاواث.

وان طو اللالكت ألاهبر كلى جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي ًلُه عطا ؤن حللم وهمى ألافغاص  -

 هفاءة اللملُاث الضازلُت. ف
ً
ألاصاء الخىـُمي ةصاعة اإلالغفت مم اللاملحن وؤزحرا

اصة ملاعف ألافغاص ًخم مً زالٌ الخللم اإلاىخـم،  ًازغان كلى ؤصاء ألافغاص وؤن ٍػ

بصاعة اإلالغفت ولىً ؤًًظا كلى اخخُاحاث اإلاىىهاث وهى ال ًلخصغ فلؽ كلى جىفُظ 

فغاص بهضف جدؿحن ألاصاء الخىـُمي، هما في ألازغي التي ًمىً ؤن جىمل ملغفت ألا 

 .) (Nasih et al.,2018صعاؾت 

 ؤن  -
ً
وطلً مً  مؿخىي بصاعة اإلالغفت في مغهؼ جلىُت اإلاللىماث وان مخىؾؼا

، غفت في اإلاغهؼ بازخُاع صعحت )مداًض(مخىؾؽ غالبُت اعاء ميؿىبيها كً بصاعة اإلال



 صوع بصاعة اإلالغفت في آلاصاء اإلااؾس ي                      ؤ. زلىص مىصىعي و ص. ؾاعة ككلغي 

 

 
ت لللىم اإلاللىماث  ل ، 1، ق7مج              261          اإلاجلت اإلاصٍغ  م2020ابٍغ

وحىص فجىاث في جؼبُم كملُاث بصاعة اإلالغفت فُما كضا كملُت مما صٌ كلى 

ذ غالبُت آلاعاء مىافلت كلى جؼبُم كملُت الدصخُص بمغهؼ فلض واه الدصخُص،

جلىُت اإلاللىماث والتي لم جدلم كالكت اعجباػُت طاث اللت اخصائُت بىال مً بصاعة 

مما صٌ كلى ؤن حصخُص اإلالغفت لِؿذ  باإلاغهؼ وألاصاء اإلااؾس ي للمغهؼ.اإلالغفت 

وؾُلت وافُت لخدلُم جؼبُم بصاعة اإلالغفت باإلاغهؼ وهي لِؿذ وافُت للخإزحر وخضها 

كلى جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي، اط البض مً اللمل كلى كملُاث بصاعة اإلالغفت ألازغي 

ت مم بصا عة اإلالغفت باإلاغهؼ، زاصت كملُت والتي اعجبؼذ بلالكاث بًجابُت كٍى

وهي جخفم  جؼبُم اإلالغفت والتي وان لها الخإزحر ألاهبر كلى جدؿحن ألاصاء اإلااؾس ي.

التي ؤقاعث بلى وحىص فجىة بحن مماعؾاث  (Vakharia et al.,2017) مم صعاؾت

اإلاىـماث وملاًِـ ألاصاء. وكض جم جدضًض اإلالاًِـ التي جغجبؽ بكيل بًجابي مم 

عؾاث التي جغهؼ كلى اإلالغفت. هظه الىخائج ًمىً ؤن جىىن بمثابت ألاؾاؽ اإلاما

لالؾخضالٌ كلى جمىحن اؾخضامت اإلاىـماث وكملها بفلالُت في مجخمم كائم كلى 

 اإلالغفت.

كلى الغغم مً ؤن بصاعة اإلالغفت بمغهؼ جلىُت اإلاللىماث واهذ مخىؾؼت، الى ؤن  -

لمغهؼ في خاٌ وحىص اإلالغفت واهذ بضعحت ل ؿخىي ألاصاء اإلااؾس يجلُُم ميؿىبيها إلا

 )مىافم(، مما صٌ كلى اؾخلضاصهم لخفلُل زلافت بصاعة اإلالغفت في اإلااؾؿت.

لم جىً هىان كالكت طاث صاللت بخصائُت للبُاهاث الصخصُت واإلاهىُت للميؿىبحن  -

 مً بصاعة اإلالغفت وألاصاء اإلااؾس ي.
ً
 بىال

 الزخالف  لم ًىً هىان ازخالف في آعاء ميؿىبي مغهؼ  -
ً
جلىُت اإلاللىماث وفلا

 الجيـ هدى بصاعة اإلالغفت وألاصاء اإلااؾس ي.

وحىص فغق ملىىي بحن آعاء اإلاكاعهحن هدى بصاعة اإلالغفت ومؿخىي لم ًىً هىان  -

 الزخالف ػبُلت اللمل، لىً 
ً
ألاصاء اإلااؾس ي في مغهؼ جلىُت اإلاللىماث وفلا

 بؿُؼا
ً
هدى بصاعة اإلالغفت ومؿخىي ألاصاء  لىخف ؤن آعاء الخلىُحن ازخلفذ ازخالفا

 ملاعهت بأعاء ألاواصًمُحن زم 
ً
اإلااؾس ي في اإلاغهؼ، وكض واهذ مىسفظت وؿبُا
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حن. مما صٌ كلى خاحت الخلىُحن إلصاعة اإلالغفت بلىة وفلالُت في ؤصاء  ؤلاصاٍع

 ؤكمالهم وجدلُم ألاصاء اإلااؾس ي اإلايكىص.

 التوصيات

غ وجدؿحن ألاصاء الفغصي واإلااؾس ي إلاغهؼ طغوعة جبجي بصاعة اإلالغفت همضزل لخ - ؼٍى

 جلىُت اإلاللىماث.

زلم بِئت كمل جىـُمُت جلىم كلى ؤؾاؽ اإلاكاعهت باإلالغفت والخبراث الصخصُت،  -

 وجإؾِـ زلافت جىـُمُت صاكمت للخباصٌ اإلالغفي.

بصاعة اإلالغفت وؤهمُتها، والىعي ببرامجها مفهىم وطم اؾتراجُجُت لترؾُش  -

ب وخللاث الىلاف و، وخظىع اإلااجمغاث وجؼبُلاتها مً ز الٌ بغامج الخضٍع

 الللمُت.

ؤهمُت وحىص بصاعة مسخصت باإلالغفت في ول كؼاق مً كؼاكاث الجاملت ًخىلى  -

 لؼبُلت ؤكماٌ اللؼاق، ووكغ زلافت اإلالغفت 
ً
بصاعة اإلاىحىصاث مً اإلالغفت وفلا

 بحن ميؿىبي الجاملت.

ٌ قبياث اإلاللىماث اللاإلاُت، ومً جىثُف البدث كً اإلالغفت الجضًضة مً زال -

 زالٌ الخباصٌ اإلالغفي بحن الجاملاث، وقغواث هلل اإلالغفت مم اللؼاق الخاص.

الاؾدثماع في اإلاللىماث واإلالغفت التي ًمخلىها ميؿىبى الخلىُت، وحللها طاث كُمت  -

 مً زالٌ حصجُم مكاعواتهم وألازظ بأعائهم.

واؾترحاق اإلاللىماث اإلالغفُت والتي جسصُص كىاكض بُاهاث وهـم زبحرة لخفف  -

 حؿاهم باؾخمغاع في صكم اجساط اللغاع.

، لكمىلها كلى مىاؿحر ؤؾاؾُت (BSC)طغوعة جبجي الجاملت لبؼاكت ألاصاء اإلاخىاػن  -

 حسخغ الفلالُاث وألاوكؼت التي جدلم ؤفظل الىخائج لؤلصاء اإلااؾس ي.
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