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 دمة:ـــمق
 

ثت عيتملددفث عؾاملدد ثملددؿثت ؾ مددفثب ددا  ث ثملدددثت ددتْف
 
بددت كثٍر دد ثملددًثت وشصدداكثفي الددا

ث هددددد ثملددددددثعددددد ث ىع دددددا ثت ؾ ملددددددث
 
ث يددددد قثملددددددثت وشصدددددف ثهغددددد ت ملىهجيدددددفثملرددددد ثت ُر ددددد ثملدددددًث لدددددْا

فثفتلحاشمفث ىجاحث ؽماْثملدث فت ؾ مفثت  ىميفث لبحتثت ؾ مفثفتحت ثملًث همثت ياقثت حٍ 

.ثفبىاءثؽلي ثبت كثت ؾتيتثملًثت وشصاكثت يدا ثملددث يبيدًثر ت  ثت ؾ مدفثجميؿث هاتؼثت وشصاك

 .ملًث ج ث حص نثفتشعتتملفثىت تهاثت عىامصيف

فيشدددد  ثجهعددددا ثت نُدددد مثت يشددددا ثملدددددثملجدددداْثر ت  ثت ؾ مددددفثرةدددد ث نثهجدددداحث يبيددددًثر ت  ثت ؾ مددددفثملدددددث

 ف ثحيثثييبغدملوشصاكث ؽماْثيعاىهثؽل ث ام ثملجماؽفثفتشؾفثملًثؽاتمل ثت ىجاحثتلح ج

 
  :دـصـمل

 مثؽاتمل دددددددتصع ثت ت تشفث لعؾ لثؽل ث ه

 ت ىجاحثتلح جفثملدث يبيياكثر ت  ثت ؾ مفثبش طفث

 تت دددددددددالْثرؽدددددددددفذ ّثملًثيث ف ددددددددفثملُفثت ُ ملددددددددملىييث

 فث حامثهنضددددددددداحثتلح جددددددددددد ثت ىجدددددددددع نث ؾاتملددددددددددىائمث

 يفددددددددؿثملدثش طفثملىيددددددد  ث ييضث فة ثت اتىدت ؾىالث

ملُدفثت ُ ملددف ثملددثحدد نث نثت يائمددفثت راهيدفث يدديضث شرددفثىيدا تكثشدد طفثملُددفثت ُ ملدفثهحدداث هميددفثث

 ددير  ثهددلعثت ؾاتملدد ثتهجدداحث يبييدداكثر ت  ثت ؾ مددفثملدددثت ييدداؼ.ثفىددتث عبدد كثهعددائ ثت ت تشددفثبددينث

َامل ث لمما شاكثت عؾليفثبؾاتمل ثت ىجاحثتلح جفثملدث يبيياكثر ت  ثت ؾ مفث هىاٌثفيابثشبفث

 بييددددفثؽلدددد ث هغمددددفثفت لدددداتئاثفججدددد تءتك ثبيىمدددداث ُلدددد ثت ما شدددداكثت بييددددفثؽلدددد ثتل  دددد  ثفت ؾدددد لثت

ت صائتثملدثش طفثملىييفثملُفثت ُ ملف.ثٍماث عبد كثهعدائ ثت ت تشدفث نثهىداٌثت جداعثريجدا  ثؽدا ث

ملىييددفثملُددفثت ُ ملددفثهحدداثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثملدددث يبييدداكثر ت  ث ملددًثىبدد ثىيددا تكثشدد طف

ملمددددداثأشدددددِ ث  لددددديفثي دددددبفث لعيدددددار ثفرهجددددداحثملبدددددا   ثت ت  ثت ؾ مدددددفثت ىاشددددد فثملددددددثهدددددلتثثت ؾ مدددددف 

 ت يياؼ..

 صرطة منطقة مكة املكرمةبإدارة املعرفة  تطبيقاتعوامل النجاح احلرجة يف 
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ؽل ثت وشصداكث نث  تيددثهدلعثت ؾاتملد ثؽىدتث  دميمثف يبيدًثف ىنيدلثملشدا يؿثر ت  ثت ؾ مدفثملددثث

 شددلابثؽاتملد ثت ىجدداحثتلح جددفثبىداءثؽلدد ث مِددا ثت  دد ثثRockart (1979)ف يددتثطددا ثث.ملوشصداتها

فذ دّث صداؽت ثٍبدا ثت دتي رًثت عىنيدلي نث عحتيدتث حعياجداكثتل الددفثثDanel (1961)ط حبداث

ثت ي،دددداياثتلحاشددددمفث لموشصددددف ثبحيددددثثيمُددددًثتشددددعحتت ث ثؽلدددد ثت ؾلاملدددداكثحددددْا بهددددمث لح ددددْا

 هغا ث علبيفث لّث حعياجاك.ث

عدد مددد من  ملجانت ث ؽاتمل ثت ىجاحثتلح جفثبينهاث"ث Rockart  (1979)ف يتثؽ ل

".ثٍمداثنتتئاهت مسضيت، سيضم  ذلك جنتفسيت ألادملء مللننتح  لممسسسنت مللتي فيمت إذمل كتنت

دددتث ثؽلددد ث نثؽاتملددد ثت ىجددداحثتلح جدددفثشددددثملجددداغكثت يشدددا ثت  ددد ثييبغددددث نثRochart (1979)يٍو

 Thicrauf حغىثباهعما ثملصعم ثف ىيًثملًثىب ثج ت  ثت ؾلياثملدثت وشصف.ثفهلتثملاث ٍتثؽلي ث

َاميددددفثملدددددثهددددلعثت جدددداغكثمدددد نثتلجبددددا ثت  دددد ثؽىددددتملاث شددددا ثرةدددد ث هدددد ثرذتثَث(1982) اهددددتثت ىعددددائ ثف دددد ث

 Leidecker & Bruno بدل باثت وشصدفثملددث حييدًث هدتتمباثشدعِانثف دد ثمل لديف.ثفرد قثَد ثملدًث

 نثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفث بدداث ددير  ثٍب دد ثؽلدد ثىددت  ثهجدداحثت وشصددفثت عىامصدديف.ثبيىمدداثث(1981)

تلح جفثشدث لّثت جاغكثتلحاشمفثملدثت عخييطثثبينثؽاتمل ثت ىجاح Saraph et al (1989) ي ق 

 Pincoج ت مثفجج تءتكثت   ثيجبث نث ما سثملًث ج ث حييًثت نؾا يدف.ثبيىمداثأشد  ثَد ثملدًث

& Slevin (1987)رةدد ث نث حتيددتثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثشددالثتصددبمثبشددِ ثٍب دد ثملدددثهجدداحثث

 نثؽاتملد ثت ىجداحثتلح جدفثملدًث Wong (2005)  ىنيدلث مثملشد فؼث فثملبدا   ثملددثت وشصدف.ثفرد ق 

فجبفثهغ ثر ت  ثت ؾ مفثشدث لّث وشيفثفت ما شاكثت   ثييبغدثت ع دتمث بداثملدًث جد ثلدمانث

 نثملؾ مددفثؽاتملدد ثثJennex & Zakharova (2005)فيؾع دد ثَدد ثملدًثث.هجداحث يبيددًثر ت  ثت ؾ مدف

عيلبدداكث شاشدديفثت ىجدداحثتلح جددفثملنيددت ث ِدد ثملددًثت بدداحر نثفت ما شدد نثملددًثحيددثث نهدداث ددام ثت 

ل ّثبىاءثهغا ثر ت  ثملؾ مفثهاجح.   عيبيًثملبا   ثر ت  ثملؾ مفثهاجحف ثٍف
 

 ة:ـة الدراســلـمصك
 

ؽدت ثفيدددثفر  تٌثت يدائم نثؽلدد ثت وشصداكثبيهميددفثؽاتملد ثت ىجدداحثتلح جدفثؽىددتثت بدا   ثملدددثثرن

 يبيًثر ت  ثت ؾ مفثىتثيحتثملًثجبا ثهلعثت وشصاكثملددث حييدًث شدعنا  ثت ِامللدفثملدًثهدلعث

ت با  تك.ثفتؾع  ثر ت  ثت ؾ مفثملًثت عيبيياكثتلحتيرفثت   ثبتءثت ؾم ثبهداثملددثبؾدلثت يياؽداكث

مليفثملدثت ملُفثت ؾ بيفثت صؾا يفثفملنهاثىياؼثت ش طف ثحيثث مثتشعحتت ثىصدمثيدا ثتلحِا 

 ب  ت  ثت ؾ مفثملدثجميؿثر ت  ثت ش طفثبمىاطًثت ملُفثت ؾ بيفثت صؾا يفثفملنهاثش طفثملىييفث
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ملُدددددفثت ُ ملدددددفث ععددددداة ثملبدددددا   ثروشددددداءثف يبيدددددًثملنبدددددا ثر ت  ثت ؾ مدددددفثملددددددث ىصدددددا ثفر ت  ثت شددددد طفث

يدددا ثهدددلعثت ت تشدددفثبؾمددد ثىائمدددفث ؾاتملددد ثت ىجددداحثتلح جدددفثملددددث يبيدددًثر ت  ثت ؾ مدددفثف ث.ت خعلندددف

فىياشباثبيصمثر ت  ثت ؾ مفثبش طفثملىييدفثملُدفثت ُ ملدفث لعؾد لثؽلد ثت اتىدؿثت نؾلددثملددثملدتقث

دددددل ّثت عؾددددد  لثؽلددددد ث شردددددفث  دددددام ثهدددددلعثت ؾاتملددددد ثملددددددث يبييددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثملددددددثهدددددلتثت ييددددداؼ ثٍف

ُدددددفث ت ُ ملدددددفثؽلدددددد ث هميدددددفث لددددددّثت ؾاتملددددد  ثفملدددددتقث ير  هدددددداثؽلددددد ثهجدددددداحثىيدددددا تكثشددددد طفثملىييددددددفثمل

  يبيياكثر ت  ثت ؾ مف 
 

 ة:ــة الدراســأهمي
 

ت ت تشددددداكثرةددددد ث نثهجددددداحث يبييددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثملددددددثملوشصددددداكثت ييددددداؼثت ؾدددددا ثثتشددددد   

فتل ا ثتؾمتثؽل ث ام ثؽت ثملًثت ؾاتمل ثت   ثيمًُثملًثيال باثىياسثهجاحثهلعثت عيبييداكث

ثؽاتملدد ث فمددًث شرددفث جمددؿثبدد نثت عيىدد نثفت ما شددف.ثفهددلتثيددتؽمث هميددفثهددلتثت بحددثثت ددلمثي ىدداْف

  ثت ؾ مدفثملددثت وشصداكثت ؾاملددف ثفملنهداثت ييداؼثت شد ط ثت ددلمثت ىجداحثتلح جدفثملددث يبييدداكثر ت

 مثيعمث  تشع ثملًثهلتثت ىغا  ثفهلتثملاثأشدِ ث هميدفثيالدفث بدلعثت ت تشدفثفيؾيد ث ىعائجبداث

ثأصددددداهمثملددددددث يدددددار ث يبييددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثملددددددثت ييددددداؼثت شددددد ط  ثحيدددددثث نثربددددد تزثؽاتملددددد ث
 
فزهدددددا

 دثت وشصفث مل ثها ث مث عي وث  ثت ت تشاكثت ؾ بيف.ثت ىجاحثتلح جفث عيبيياكثر ت  ثت ؾ مفثمل

 أهدملف مللدزملست:

 تهتلثت ت تشفثرة ث حييًث هتتلثآلا يف:

 ت عؾ رهثبؾاتمل ثت ىجاحثتلح جفثت ور  ثملدثهجاحث يبيياكثر ت  ثت ؾ مف. 

ت عؾدد لثؽلدد ثملددتقث ددام ثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثملدددث يبييدداكثر ت  ثت ؾ مددفثملدددثشدد طفث 

 ملُفثت ُ ملف.

ث ددددددير  ثؽاتملدددددد ثت ىجدددددداحثتلح جددددددفثملددددددددث  تشددددددعيالؼثي تءثىيددددددا  ثشدددددد طفثملُددددددفثت ُ ملددددددفثحدددددددْا

  يبيياكثر ت  ثت ؾ مف.
 

 ة:ــة الدراســأسئل
زثتش لفثت ت تشفثملدثت  صاشغكثت بحريفثآلا يف:   تٍ 

 ملاثشدثؽاتمل ثت ىجاحثتلح جفثت ور  ثملدثهجاحث يبيياكثر ت  ثت ؾ مف  

 عدام ثؽاتملد ثت ىجداحثتلح جدفثملددث يبييداكثر ت  ثت ؾ مدفثبشد طفثملىييدفثثرة ث مثملتق 

 ملُفثت ُ ملف 
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ث ددددددير  ثؽاتملدددددد ثت ىجدددددداحثتلح جددددددفثملدددددددث  ملدددددداثهدددددداث ييدددددديمثىيددددددا  ثشدددددد طفثملُددددددفثت ُ ملددددددفثحددددددْا

  يبيياكثر ت  ثت ؾ مف ث
 

 ة:ـج الدراسـمنه
 

  يا ثملىهجيفثت ت تشفثتلحا يفثؽل ثت ىيا ثآلا يف:
 

جهعدددددا ثت نُددددد مثتل دددددا ثبؾاتملددددد ثت ىجددددداحثتلح جدددددفثملددددددث يبييددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثثمل تجؾدددددف 

 فتشعخال ث همثت ؾاتمل ثت ور  ثملدثهجاحث يبيياكثر ت  ثت ؾ مف.

 يدددار ثىائمدددفثبددديهمثؽاتملددد ثت ىجددداحثتلح جدددفثملددددث يبييددداكثر ت  ثت ؾ مدددفثفذ دددّثملدددًثيدددالْث 

ت يائمدددددفثت  ددددد ثطا هددددداثثمل تجؾددددفثجهعدددددا ثت نُددددد م ثحيدددددثث دددددمث ؽعمدددددا ثبشددددِ ث شا ددددد  ثؽلددددد 

Wong (2005)نهدداث مردد ثت حدداف ثت  ئيصددفث ؾاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثت  دد ثط حبدداثجهعددا ثث 

ت نُددددد م.ثٍمددددداث دددددمث ؽعمدددددا ثؽلددددد ثت ؾتيدددددتثملدددددًثت ت تشددددداكث يددددد قث عيدددددار ثؽاتملددددد ثت ىجددددداحث

 تلح جفثت ن ؽيفث حتثَ ثملحا ثملًثت حاف ثت  ئيصفث بلعثت ؾاتمل .

 ىجداحثتلح جدفثت  د ث دمث يار هداثف حُيمبداثملدًثىبد ث رىد نثملدًث مثمل تجؾفثىائمفثؽاتملد ثت 

 ت عخ   نثف مثؽم ثت عؾتيالكثت الزملفثىب ثتشعختتملبا.

 ددمثرؽددتت ثىددائمع نث ؾاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفث حددامثهنددضثت ؾىالدد ث يدديضث فةدد ثت اتىددؿثملدددث 

 طفثش طفثملىييفثملُفثت ُ ملف ثف متثججابفثؽليهاثملًثىب ثملصوفْثر ت  ثت ؾ مفثملدثش

ملىييفثملُفثت ُ ملف.ثملدثح نث نثت يائمفثت راهيفث يديضث شردفثىيدا تكثشد طفثملُدفثت ُ ملدفث

هحددددداث هميدددددفث دددددير  ثهدددددلعثت ؾاتملددددد ثتهجددددداحث يبييددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثملددددددثت ييددددداؼ.ثفىدددددتث مدددددتث

 ججابفثؽليهاثملًثىب ثت ييا تكثت   ث مر ثش طفثملىييفثملُفثت ُ ملف.ث
 

 ري:ـة اإلنتاج الفكـمراجع
 

  بيدددداكثت الدددداؼثرةدددد ثىلددددفثت ت تشدددداكثت  دددد ث ددددمثرج تشهدددداث عحتيددددتثؽاتملدددد ثت ىجدددداحثتشدددد  ث

تلح جدددفثملدددددثملجدددداْثر ت  ثت ؾ مددددفثرذتثملدددداثىا هددددتثبق  هددداثملددددًثت جدددداغك ثٍمدددداث نثجهعددددا ثت نُدددد مث

ث فثشددددب ثملؾددددتف  ث ددددل ّثشدددالثأؾعمددددتثت باحددددثثؽلدددد ثجهعددددا ث
 
ت ؾ  ددد ثملدددددثهددددلتثت جدددداْثأؾع ددد ثهددددا  ت

ا    ثفشالثييدا ثت باحدثثبعل دياثفتشدعؾ تتثجهعدا ثت نُد مثملددثت نُ مث جىب ثبشِ ث ش

  ملجاْثؽاتمل ثت ىجاحثتلح جفثملدث يبيًثملشا يؿثر ت  ثت ؾ مفثحصبثتصلصلباثت زملن .
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ملدًث فتئد ثت ت تشداكثت  د ثتؾ لدتث هميدفثثSkyrme & Amidon (1997)تؾع د ث  تشدفثَد ثملدًثث

ؽاتملدددددد ثت ىجدددددداحثتلح جدددددددفثملدددددددث يبييددددددداكثر ت  ثت ؾ مددددددف ثحيدددددددثثىددددددا ثت باحردددددددانثبت تشددددددفثي ددددددد تكث

َاكثت ييا يدددفثملددددثملجددداْثر ت  ثت ؾ مدددف ثف بددد زكثت ت تشدددفثشدددبؿثؽىالددد ث ؾاتملددد ث فملما شدداكثت شددد 

ت ييا   ثريامفثيلًثثت ىجاحثلح جفث ع،مًثآلات :ثللفثىارفثبيهتتلثت وشصف ث شرفثمليىؾف 

فثت ؾ مف ثت عؾلمثت صعم  ثبييفث يىيفثجيت  ثملىهجيفثؽملياكثت ؾ مفثت عىغيميف.ث  فملشاٍ 

فث عييديمثؽاتملد ثت ىجداحثث24ملشد فؽاثملددثث31بت تشدفث Davenport et al (1998) ٍمداثىدا  شدٍ 

فثت   ثتلح جفثملدثملشا يؿثر ت  ثت ؾ مف ثحيثث عب كثهعائ ثت ت تشفث نثؽاتمل ثت ىجاحثت  شتٍ 

حددددت كثملددددًثبدددد نثت شددددا يؿثت ىاجحددددفثملدددددثر ت  ثت ؾ مددددفثشددددد:ث ؽددددمثج ت  ثت ؾليددددا ثفلدددداحثت قدددد تث

ف هدددتتل ثفت ددد بطثملدددؿث  تءث ىع دددا م ثفىىددداتكثملعؾدددت  ث ىيددد ثت ؾ مدددف ثفحددداتمزثت دددجيؾيفث

 
 
هيِ ثث صعختمل ثر ت  ثت ؾ مف ثفريامفثت وشصف ثفبييفث حعيفثجيت ث عيىيفثت ؾلاملاك ثف ي  ت

 ث.ملؾ ملدثمل ن 

ؽل ثت ت تءثت عىنيلي نثت شاٍ  نثملدث ىنيدلث Alavi & Leidner (1999) فملدث  تشفث ج تهاثَ ثملً

ملشددا يؿثر ت  ثت ؾ مددفثفجددتفتث نث هددمثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثت  دد ثفجددتكثملددًثىبدد ثت شدداٍ  نث

 ث.ف عمر ثملدثت ي،اياثت عىغيميف ثفت رياميف ثف حن زثت صعختمل نث ىي ثت ؾ م

باشعُشدالثى،داياثملعؾليدفثبع دميمثف يبيدًث Ginsburg & Kambil (1999) بيىمداثىدا ثَد ثملدً

ملشددددددا يؿثر ت  ثملؾ مددددددفثماؽلددددددفثملددددددًثيددددددالْثبىدددددداءثهغددددددا ثر ت  ثملؾ مددددددفثملبندددددد ثؽلدددددد ثمل تجؾددددددفثجهعددددددا ث

ت نُدد م ثفملددًثرددمثىدداملاتثبعيبيددًثهددلتثت ىغددا ثملدددث  تشددفثمليتتهيددف.ثفىددتثيل ددتثت ت تشددفثرةدد ث نث

فثبا عيىيددددفثملردددد :ث مريدددد ثت ؾ مددددف ثفت عخددددزرً ثفت بحددددثثف شددددت جاؼ ثفت ع ددددا  ثت ؾاتملدددد ثت عؾليدددد

 فمل تىبفثتلجا  ثتؾع  ثملًثؽاتمل ثت ىجاحثت  ئيصفثملدثملشا يؿثر ت  ثت ؾ مف.ث

َاكثت  د ثىاملدتثبعيبيدًثثLiebowitz (1999)فىتثتىتد حث ملددث  تشدع ثت  د ث ج تهداثؽلد ث فتئد ثت شد 

فث ددعل اثملدددثآلاتدد :ثتشددت ت يجيفثت ت  ثت ؾ مددفثملتؽاملددفثر ت  ثت ؾ مددفثشددعفثؽاتملدد ثهجدداحثح جدد

ث لمؾ مدددددف ثفبييدددددفث حعيدددددفثت ت  ثت ؾ مدددددف ثفملصدددددعا ؽاكث ملدددددًثىبددددد ثج ت  ثت ؾليدددددا ثفجدددددا ثملصددددد ْا

فثت ؾ مف.ثث  ف هيا اجياثت ؾ مف ثفهغمثف  فتكثت ؾ مف ثفثريامفثملشاٍ 

 د ث رد كثملددثر ت  ثت ؾ مدفثملددثبت تشدفثت ؾاتملد ثت ث Holsapple & Joshi (2000) فىدتثىدا ثَد ثملدً

باحدددددثثفملمدددددا سثملددددددثملجددددداْثر ت  ثت ؾ مدددددف ثفىدددددتثث31ت وشصددددداكثباشدددددعختت ث شدددددلابث  نددددد ثؽلددددد ث

 عبدددد كثهعدددددائ ثت ت تشدددددفث نثت تدددددزت ثت ييدددددا  ثف ؽدددددمثج ت  ثت ؾليدددددا ثفت  دددددا   ثفت بي دددددف ثملدددددًث هدددددمث

 ؽاتمل ثهجاحثملشا يؿثر ت  ثت ؾ مف.ث
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تثَ ثملدً رغث نث دير  ثت  دا  ثملرد ثفجدا ث ؽدمثملداةدثَداملد ث Holsapple & Joshi (2001) بيىماثيٍو

 ث.فملصعاقثملبا  ثت ؾاملل ن ثف حتيتثمل ا  ثت ؾ مفثملًثؽاتمل ثت ىجاحثت بمف

فثلدق   ثملددثملجداْثت عيىيدفث نثث11ملدًثيدالْث  تشدفث ج تهداثؽلد ث Koskinen (2001) فرد ق  شدٍ 

ملدًث هدمثؽاتملد ثهجداحثملشدا يؿثثؽاتمل ثملر ثت يدت  ثؽلد ث حتيدتثت عيدا ثفهيد ثت ؾ مدفثت ،دمىيف

 ث.ر ت  ثت ؾ مف

تىت حداتثيمصدفثؽاتملد ثهجداحثح جددفث Ryan & Prybutok (2001) فملددث  تشدفث ج تهداثَد ثملدً

 عيبيًثر ت  ثت ؾ مفثتشم :ثريامفث ىغيميفثملنعاحف ثفت ييا  ثفت تزت ثج ت  ثت ؾليا ثفتشت تٌث

 ث.ملاكت اعن ن ثفت ؾم ثتلجمايد ثفبييفث حعيفث ىغمثت ؾلا 

رةدددد ث نثهجدددداحثملبددددا  تكثر ت  ثت ؾ مددددفثتؾعمددددتثؽلدددد ثت ؾتيددددتثملددددًثثHasanali (2002)بيىمدددداثأشدددد  ث

ت ؾاتملدد  ثبؾ،ددباثلددمًثشدديي  ثت وشصددف ثفت ددبؾلثآلايدد ثيددا  ثت صدديي   ثف ُددًثيمُددًثر  ت ث

ؽاتملدددددددد ثت ىجدددددددداحثتلح جددددددددفثلددددددددمًثت ع ددددددددييناكثآلا يددددددددف:ثت ييددددددددا   ثت ريامددددددددف ثت بيِدددددددد ثفت ياتؽددددددددتث

 يفث حعيفث عيىيفثت ؾلاملاك ثفت يياس.ثفت صوف ياك ثفبي

بعيددار ث   ؾددفثهمدداذ ث تؽمددفث  ددهثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفث عيبيددًث Bixler (2002) فىددتثىددا 

 .ر ت  ثت ؾ مف ث عمر ثملدثت ييا   ثفت عىغيم ثفت عيىيف ثف ؽمثت عؾلم

ب ؽددتت ثىائمددفثفتشددؾفثملددًثؽاتملدد ثت ىجدداحث Davenport & Probst (2002) ٍمدداثىددا ثَدد ثملددً

تلح جددددددددددددفث عيبيددددددددددددًثملبددددددددددددا  تكثر ت  ثت ؾ مددددددددددددفثتشددددددددددددم :ثت ييددددددددددددا   ثفىيدددددددددددداسث  تء ثفت صياشدددددددددددداكث

 .ت عىغيميف ثف ياشمثت ؾ مفثفتىعىائها ثفهيِ ثهغمثت ؾلاملاك ثفت يا هفثت  جؾيف ثفت عت رب

ىائمدفثتشددعملتثؽلد ثؽشد  ثؽاتملد ثهجداحثح جددفث Moffett et al. (2003) فىدتثؽ لدتث  تشدف

مدفث عمرد ثملددثآلاتد :ثريامدفث ىغيميدف ثفت ييدا  ثفت تدزت ثج ت  ثت ؾليدا ثفرشد تٌث عيبيًثر ت  ثت ؾ  

ت ددددداعن ن ثف دددددت ربثت ددددداعن ن ثفت ؾمددددد ثتلجمدددددايد ثف مُددددد نثت ددددداعن ن ثفت بييدددددفثت عحعيدددددفث دددددىغمث

 .ت ؾلاملاك ثفىياسث  تء ثفت يا هفثت  جؾيف ثفهيِ ثت ؾ مف

ملدددث  تشددع ثرةدد ثفجددا ثشددبؾفثؽاتملدد ثهجدداحثح جددفث ددور ثؽلدد ثثHung et al. (2005)بيىمدداث شددا ث

هجددددداحث يبييددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثملددددددثت وشصددددداكثت  دددددىاؽيفث عمحدددددا ثملددددددثآلاتددددد :ثت يا هدددددف ثت ريامدددددفث

فثت ؾدداملل نثف ددت رةهم ثفت ييددا   ثفبي ددفثتؾليميددف ثف ييدديمث ت عىغيميددف ثف يىيددفثت ؾلاملدداك ثفملشدداٍ 

 ت عت ربثت نه ثفم وثت ؾم .ث

رحددتقثؽشددد ثؽاملدد ثملدددًثؽاتملدد ثت ىجددداحثتلح جددفثؽىدددتث يبيدددًثر ت  ثثWong (2005) حثٍمدداثتىتددد

 ت ؾ مفثملدثت وشصاكثت  ق   ثفت عاشيفث عمر ثملدثآلات :ث ؽمثت ييا  ثج ت رف ثفت ريامف ث
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ف يىيفثت ؾلاملاك ثف شت ت يجياكثف هتتل ثفت يياس ثفت بييفثت عحعيفث لمىغمف ثفت ؾملياكث

ثر ت  ثت ات  ثت بش رف.ثثف وشيف ثفت 
 
 عحن ز ثفت  ا   ثفت عت ربثفت عؾليم ثف ي  ت

بت تشدفثملحدحيفث تهعدا ثت نُد مث الداؼثؽاتملد ثت ىجداحثتلح جدفثملددثثJafari et al. (2009)فىدا ث

ر ت  ثت ؾ مدفثفيل دتث  تشدع ثبعحتيددتثترند ثؽشد ثؽاملد ثتشددم ثآلاتد :ثبييدفث يىيدف ثتشددت ت يجيفث

مف ثفت عحن ز ثفريامفث ىغيميف ثف ؽمثج ت  ثت ؾليدا ثفت ييداس ثففلداحث لمؾ مف ثفهيِ ثت ؾ  

 ت  شرفثف هتتل ثفتؾلمثت ىغمف ثفتشعختت ثشب ث لمؾ مف ثفت ؾملياك ثف ملًثت ؾ مف.ثث

 شدا ثرةد ثرحدتقثؽشد ثؽى د ث مرد ثؽاتملد ثت ىجداحثتلح جدفث Cristina (2009) فملدث  تشفثىا ثبها

ت ؾ مدددفث ع،دددمًثآلاتددد :ث دددت ربثت ددداعن ن ثفرشددد تٌثت ددداعن ن ثفت ؾمددد ثملددددث يبيدددًثملشدددا يؿثر ت  ث

تلجمايد ثف مُ نثت اعن ن ثفت تزت ثت ييا  ثت ؾليا ثفت ييدا ثت عىغيميدف ثفت بييدفثت عحعيدفث دىغمث

 .ت ؾلاملاك ثفىياسث  تء ثفت ريامف ثفت يا هفثت  جؾيف ثفهيِ ثت ؾ مف

 ثؽًثؽاتمل ثت ىجاحثتلح جفث عيبييداكثر ت  ثت ؾ مدفثملدث  تشعثAkhavan et al. (2009)فحت ث

َا يميدددفثجي تهيدددفثيمصدددفثؽاتملددد ثتشدددم :ثر ت  ثت دددات  ثت بشددد رف ثفملؾما ردددفث ملددددثمل تٍدددزثت بحدددثث 

 ر ت  ثت ؾ مف ثف خزرًثت ؾ مف ثفت يا هف ثفملصوفْثر ت  ثت ؾ مف.ث

فث ددور ثؽلدد ثمؾا يددفثباشددعؾ تتثيمصددفثؽاتملدد ثهجدداحثح جددثTheriou et al. (2011)ٍمدداثىددا ث

 يبييددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثملددددددثت وشصددددداكثت عاشددددديفثفت ُب ددددد  ث عمرددددد ثملددددددثآلاتددددد :ثت ييدددددا   ثفريامدددددفث

 ت ىغمف ثفتشت ت يجياكثر ت  ثت ؾ مف ثف يىيفثت ؾلاملاك ثف م ت .

فرعضددحثملددًثتشددعؾ تتثت ت تشدداكثت صددابيفثملدددثملجدداْثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثملدددثر ت  ثت ؾ مددفث

جددددتثت ندددداوثملحددددت ثؽلدددد ثؽددددت ثفهدددداؼثؽاتملدددد ثت ىجدددداحثتلح جددددفثت  دددد ثيمُددددًث نث ددددور ثؽلدددد ثبيهدددد ثغثيا 

 يبييدددداكثر ت  ثت ؾ مددددف.ثف ُددددًثملددددًثت ات ددددحث نثهىدددداٌثت ندددداوثؽلدددد ث نث يبييدددداكثر ت  ثت ؾ مددددفث

فهجاحبداثأؾعمدتثؽلدد ث دام ثملجماؽددفثملدًثؽاتملدد ثت ىجداحثتلح جددف ثف نثؽدت ثفهدداؼثهدلعثت ؾاتملدد ث

 فثت وشصف.ىتثيعحت ثبىاءثؽل ثهاؼثفطبيؾ
 

 :شرطة منطقة مكة املكرمة
 

دددددانث1395لدددددت كثملددددددثؽدددددا ث هددددددثبؾدددددلثت  شدددددُيالكثج ت ردددددفثملدددددًثملتي ردددددفث ملدددددًثت ؾدددددا ثَف

ذ ددددّثت صددددرطثبماجددددبثت يدددد ت ثج ت مثث حددددت ث.ملصددددرطثشدددد طفثملىييددددفثملُددددفثت ُ ملددددفثملددددًثلددددمنها

هدثت لمثحت ثت اتجباكثف يع الاكث25/4/1395ملدثث40ت  ا  ثملًثملتي رفث ملًثت ؾا ث ىمث

تل الددفثبهددلتثت  مددً.ثف ،ددمىتثت ددا  ثت را رددفثملددًثت يدد ت ثبددينث دد  بطثملددتي راكثشدد طفثت ؾالددمفث

 ت يتشف
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هدد ثبمدتي ث1344  د ث)تشصدعاثؽدا ثهدد ثفشد طفثت يدائهثفشد طفثجدت ثفت1343فت   ث)تشصتثؽا ث

ثملدًثىبد ثملدؿث
 
َانثىائمدا ش طفثملىييفثملُفثت ُ ملفثملًثت ىاتحدثج ت رفثفت ا يفثفت نىيفثَف ثملاث

 .ملتي رفث ملًثت ؾا  ثفؽل ث نثيِانثملي ثش طفثملىييفثملُفثت ُ ملفثملدثملتيىفثجت 

دددانثت َاهدددتثت دددتي راكثت دددرال ثملددددثت صدددابًث ددد  بطثملباشددد  ثبدددا ملًثت ؾدددا ثَف  يددد ت ثج ت مثت دددلَا ثف

يهدددددتلثرةددددد ث حييدددددًثت  دددددلحفثت ؾاملدددددفثفت  فبدددددفثملددددددث حصددددد نثف يدددددار ث ؽمددددداْثتلجىائيدددددفثفج ت ردددددفث

فت نىيددددفثف صدددد ؽفثت بدددددثثملدددددثت ي،ددددداياثملددددًثىبددددد ثملددددتي ثشدددد طفثت ىييدددددفثت ددددلمث ؽييدددددتث دددد ثبؾدددددلث

لدددددالحياكثملدددددتي ث ملدددددًثف ؽييدددددتث ددددد ثمل زتهيدددددفثمل دددددق  ث عددددديمل نثملعيلبددددداكثت دددددتي راكثت دددددرال ثملدددددًث

 صددددددديا تكثفت عجب دددددددزتكثت ؾصدددددددُ رفثف   ددددددداغكثف ددددددديمل نثجميدددددددؿثت عيلبددددددداكثت ،ددددددد ف رفثحصدددددددبثت

  تلحاجفثفملىح ثلالحياكث ٍل ثملدثجش تلثت باش ثؽل ثت تي راكثت رال .
 

 :رافــدود األشــح
 

شدد ل
ُ
ثؽلدد ثؽددت ث)ثت

 
 ثملددًثشدد  ثفمل تٍددزثشدد  ثت حامغدداكث13شدد طفثملىييددفثملُددفثت ُ ملددفثحا يددا

 بماثميهاثىيا  ثىا ث ملًثت حجتثتلح ت ثفشدثؽل ثت ىحاثآلات :ث

ت ييا  ثث-4ش طفثملحامغفثت يائهثث-3 ش طفثملحامغفثجت .ث-2ش طفثت ؾالمفثت يتشف.ثث-1

ث-7ث ش طفثملحامغفثت ليث.ث-6 يىنل .ثش طفثملحامغفثتث-5تل الفث يا ث ملًثت حجتثتلح ت .ث

دزثشدد طفثملحامغددفث  بد .ثث-8شد طفثملحامغددفث تبددك.ث ددزثشدد طفثملحامغدفث هيددف.ثث-9ملٍ  ددزثث-10ملٍ  ملٍ 

زثش طفثملحامغفثت ِامل .ثث-11ش طفثملحامغفثتل  ملف.ث زثش طفثملحامغفثيليا.ثث-12ملٍ  ملٍ 

زثش طفثملحامغفثبح عث-13  .ملٍ 

ثؽلددد ثمددد فؼثت يدداتكثفج ت
 
شددد لثر ت رددا

ُ
 تكثت ؾاملدددفثبمىييددفثملُدددفثت ُ ملدددفثفشدددثؽلددد ثت ىحددداثٍمدداثت

 آلات :ث

ث-4ىيددددا  ثىددددا ث ملددددًثت يدددد و.ثث-3ىيددددا  ثىددددا ثت يددددات  ثتل الددددف.ثث-2ر ت  ثت شددددا يؿثفت  ددددياهف.ثث-1

ر ت  ث ملددددددًثث-7ر ت  ثتهغمددددددفث   ددددداغك.ثث-6ر ت  ث ف ردددددداكث ملدددددً.ثث-5ر ت  ثت شددددد انثت ياهاهيدددددف.ث

 .ر ت  ثت  ف ث-8فتلحمايف.ث

 :تث مللتي جقدمهتمللخدم

زثيتملاكثش طفثملىييفثملُفثت ُ ملفثؽل ثت حاف ثت  ئيصفثآلات :    تٍ 
 

 .ملحاف فثملىؿثتلج رمفثىب ثفىاؽباثفلبيباثبؾتثت اىاؼ -1

 . حييًث هتتلثت عىميفثت شامللفثملًثيالْث حييًث ملًثف شعي ت  -2
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 . يار ثملبا تكثفىت تكثمليصا  ث ملًثبا ىييف -3

 . جاْث ٍناءثملوهل نثف ت رةهمثفتلحناظثؽليهمث اعيه -4

 . ام  ثت ؾلاملاكثت تىييفث لمص ا  نث ص ؽفثت خاذثت ي ت  -5

 . ام  ثت ؾلاملاكثف شعنصا تكثف يتيمثتل تملفث وصاهيفث لماتطى نثفت ييم ن -6

 بنيت وخسكت ملجعسفت في شسطت ملجنطقت:
  

َاهددددتثر ت رددددفث فثجىائيددددفثف ؾددددلثيعددددام ث ددددتقث فلددددبثج ت تكثفت شددددؾبثهغددددمثيالددددفثبهدددداثث- شدددداتءث

ت دددىغمث ددد  بطثملدددؿثت دددىغمث يددد قثحصدددبثطبيؾدددفثؽمددد ث لدددّثج ت تك ثفرمُدددًث لؾددداملل نث طدددالؼث

 ؽل ثت ؾلاملاكثحصبثطبيؾفثؽملبمثفحتف ثلالحياتهم.

يدددعمثؽيدددتث ف تكثفملحالددد تكث يشددديييفث لؾددداملل نثؽلددد ث  سثت ؾمددد ثيعددداة ثت عيصددديًثميهددداثر ت  ثث-

 .ملؿثبؾلثت ،با ثحصبث يع ا ت عت ربثبا عؾافنث

 هعيلؿثرة ث اريًثملحال ثت لجانثفتل يطث ملىيفثبا شِ ث  ُت فو ثَانهاثملحناعفثف ىيا.ثث-

ٍمدداثهعيلددؿثرةدد ثر ددزت ثت عددت بثت ددلمثت عحددًثبددتف  ث نثيددزف ثر ت  ثت ؾ مددفثبيحدد فثملددًثتلحييبددفثث-

 ت عت ربيفثفث نثيىي ثملؾ مع ث زملالئ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مللهيكل مللتنظيمي لمشسطت ملجنطقت
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 حتليل البيانات:
 

ثؽلدددد ثجهعدددا ثت نُدددد مثبعيددددار ث  تتدددد ثىيدددداسث
 
 تجابدددفثؽلدددد ث شدددد لفثت ت تشددددفثىدددا ثت باحددددثثتؽعمددددا ت

 ددددام ثهددددلعثت ؾاتملدددد  ثبيىمدددداث يدددديضثت راهيددددفث  جددددفث ؾاتملدددد ثت ىجدددداحثتلح جددددفث يدددديضث فةدددد ثملددددتقث

 ير  هاثملدث يبيياكثش طفثملىييفثملُفثت ُ ملف ثفملدثهلتثتلجزءثملًثت ت تشدفثشدالثوصدعؾ تث

  حلي ثهعائ ثها  نث  ت  ن.
 

: حتليل األداة اليت تقيس درجة توفر عوامل النجاح احلرجة يف تطبيقات إدارة املعرفة يف أواًل
 شرطة مكة املكرمة: 

 

 ددددمثتؽددددتت ثىائمددددفثبؾاتملدددد ثت ىجدددداحثتلح جددددفثمل ددددىنفثملدددددثتحددددتقثؽشدددد ثملحددددا ث ئدددديض ثف حددددتثَدددد ث

ملحدددددا ث ئددددديضث دددددمثفلدددددؿثملجماؽدددددفثملدددددًثت ؾاتملددددد ثت ن ؽيدددددف ثفىدددددا ثباتجابدددددفثؽليهددددداثملصدددددوفْثر ت  ث

ددانث ت ؾ مددفثملدددثت ييدداؼثملجدداْثت ت تشددف ثحيددثثطلددبثتشددعختت ثملييدداسثملحددت ث تجابددفثؽليهددا ثَف

َاآلت :  ملنعاحثت يياسث

 مللهيكل مللتنظيمي لممستعد لمتخطيط ومللتطىيس مللري جتبعه شعبت ملجعسفت
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  ثبشِ ثٍب  :ثأؾن ثفجا ث هغمفثف اتئاثفرج تءتكث تؽمثهلعثت ني  ثفرعمثملما شتها.ملعام 

ملعام ثبشِ ثملعاشط:ثأؾن ثفجا ث هغمفثف اتئاثفرج تءتكث دتؽمثهدلعثت نيد  ثف ُدًثغثيدعمث 

 ملما شتهاثبشِ ث تئم.

ملعددددام ثبشددددِ ثهددددا  :ثأؾندددد ثغث اجددددتث هغمددددفث فث دددداتئاث فثرجدددد تءتكث ددددتؽمثهددددلعثت نيدددد   ثف ُددددًث 

 ؽ لثملعؾا لثؽلي ث ما شتها.ثياجت

ف دد ثملعددام ثؽلدد ثجطددالو:ثأؾندد ثغث اجددتث هغمددفث فث دداتئاث فثرجدد تءتكث فث مثشددِ ثملددًث شددِاْث 

 ت ما شف.

ث ىمث)   .1فىتثجاءكثججاباكثٍماثي  زهاثتلجتْف
 

 (1جدول زقم )

 جىفس عىململ مللناتح مللحسجت في جطبيقتث إدملزة ملجعسفت في شسطت منطقت مكت ملجكسمت مدي

 

 

 عىململ مللناتح مللحسجت

س 
ىف

مت
ير

كب
ل 

شك
ب

 

س 
ىف

مت
ل 

شك
ب

ط
س

تى
م

 

س 
ىف

مت
دز

 نت
كل

ش
ب

س  
ىف

مت
ير 

غ
الق

إلاط
ى 

عل
 

: مللقيتدة
ً
     أو 

   √   ؽمثج ت  ثت ؾلياث با  كثر ت  ثت ؾ مف 1

   √  تؾم ثٍمحنزث عيبيًثر ت  ثت ؾ مفثج ت  ثت ؾليا 2

تؾمددددد ثج ت  ثت ؾليدددددداثؽلدددددد ثتهي دددددفثت غدددددد فلثت الئمددددددفث عيبيددددددًث 3

 ر ت  ثت ؾ مف

  √  

تهاث 4 ت ددددددددددددددجؿثج ت  ثت ؾليدددددددددددددداثؽلدددددددددددددد ثيلددددددددددددددًثت ؾ مددددددددددددددفثفملشدددددددددددددداٍ 

 فتشعختتملبا

√    

   √  تؾت لثج ت  ثت ؾلياثبيهميفثر ت  ثت ؾ مفثملدثهجاحث ؽماْ 5

  √    ا حثج ت  ثت ؾلياثر تزتملباثبعيبيًثر ت  ثت ؾ مف 6

 √     حتيتثت ييمفثت عاىؿث حيييباثملًث يبيًثر ت  ثت ؾ مف 7

: الاسترملجيايت وألاهدملف
ً
     ثتنيت

 √    فجا ث شرفثف شا فثفت حفثت ت  ثت  مف 1

   √  فجا ث هتتلثملحت  ثت ت  ثت ؾ مف 2

 √    يالفثب  ت  ثت ؾ مففجا ثتشت ت يجيفث 3

ملاتئمدددددددددددددفثتشدددددددددددددت ت يجياكثر ت  ثت ؾ مدددددددددددددفثملدددددددددددددؿثتشدددددددددددددت ت يجياكث 4

 ت وشصف

   √ 



 

179 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (14)عشر رابعالعدد ال

 

 فرباير
2015

: مللثقتفت مللتنظيميت
ً
     ثتلثت

ثؽل ثت ؾ مفثفح ثت شُالك 1   √   ريامفث يت ث هميفثتلح ْا

ثف با ْثت ؾ مف 2   √   ملصعاقثؽاةدثملًثت ريفثب نثت ؾاملل نث  شاٌ 

ف 3 ث فنثتل الثملًثت ؾيابثملشاٍ 
 
  √    يياءثؽلىا

   √  فجا ثتؾافنثب نثت ؾاملل ن 4

   √  ت جيؿثت ؾم ثتلجمايدثب نثت ؾاملل ن 5

ثجتيت  6    √   مُ نثت ؾاملل نثغشعُشالثحلْا

  √   ت جيؿثت ؾاملل نثؽل ثت صوتْ 7

فثت ؾ مفث)ف يضثتٍعىازها ثٍم ت ث ليا  8 ثمُ  ثملشاٍ     √  ىبْا

: مللبنيت مللتنظيميت
ً
     زملبعت

ثؽًثر ت  ثت ؾ مف 1     √ فجا ثملص ْا

 √    روشاءثم وث فثملجماؽاكثت ؾ مف 2

  √   فلاحث  فت ثفت ص ا ياكثت حت  ث با ثر ت  ثت ؾ مف 3

  √   روشاءثفر ت  ثملصعا ؽاكثت ؾ مف 4

فثت ؾ مف 5    √   ؽمثجج تءتكثت   ثتصاؽتثؽل ثيلًثفملشاٍ 

   √  فجا ثهغا ثت  اْثمؾاْثب نثت ؾاملل ن 6

  √   لمانثلالحيفثفملالئمفثت ؾ مف 7

: مللبنيت مللتقنيت
ً
     ختمست

  √   تشعختت ثهغمثر ت  ثملؾ مفثملالئمف 1

  √   شبا فثتشعختت ثهغمثر ت  ثت ؾ مفثملًثىب ثت ؾاملل ن 2

  √   ملالئمفثهغمثر ت  ثت ؾ مفثغحعياجاكثت ؾاملل ن 3

   √  فجا ث ؽمثمن  4

ثت ؾ ميددددفثملددددًثت صدددد ىفث فث 5 فجددددا ثهغددددا ث ملندددد ثلحمايددددفث لددددْا

  طالؼثؽليهاثملًثىب ث ش ا ثف  ثت   حث بم

√    

: مللعمميتث وألانشطت
ً
     ستدست

    √ يلًث مِا ثفملؾ مفثجتيت ث 1

  √    اريًثت ؾ مفثفتل   تكثت ُ صبف 2

  √   ف خزرنهاثؽملياكثمؾا فث ع ييهثت ؾ مف 3

  √   ؽملياكثمؾا فث لبحثثؽًثت ؾ مفثت يلابف 4

فثت ؾ مفثباشعختت ثت اشائ ثج ُت فهيفثفت عيليتيف 5   √   ملشاٍ 

  اتل ثمؾاْثب نثت ؾاملل ن 6

 

 √   
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: مللتدزيب ومللتعميم
ً
     ستبعت

 √     ت ربثت ؾاملل نثؽل ثملنبا ثثت ؾ مفثفر ت  ثت ؾ مف 1

ت دددددايدثبمنبدددددا ثر ت  ثت ؾ مدددددفثبدددد نثت ؾددددداملل نثملدددددًثيدددددالْثثبىدددداء 2

 ت عت رب

   √ 

  √    ت ربثت ؾاملل نثؽل ثتشعختت ث يبيياكثهغمثر ت  ثت ؾ مف 3

  √    ت ربثت ؾاملل نثؽل ثملما شفث  فت ثذتكثللفثبا ؾ مف 4

   √  ت جيؿثت عؾلمثت صعم ثؽل ثجميؿثت صعاراكثج ت رف 5

ت ؾددداملل نثؽلددد ث ىميدددفثملبدددا تكثملرددد ثت عنُ ددد ثجبدددتتيد ثث دددت رب 6

 فح ثت شُالك ثفبىاءثم وثت ؾم  ثفت عاتل ... لخ

 √   

: مللقيتس
ً
     ثتمنت

 √    ىياسثت ناتئتثت عاىؾفثملًث يبيًثر ت  ثت ؾ مف 1

 √    ىياسثش  ث يا ثملبا   ثر ت  ثت ؾ مف 2

 √    فلؿثملوش تكث  تءث يياسثر ت  ثت ؾ مف 3

 √     يييمث ير  ثر ت  ثت ؾ مفثؽل ث  تءثت اةد 4

 √    ىياسثىيمفث  سثت اْثت نُ م  5

: مللتدفيز
ً
     جتسعت

ثت  دددددحياثهحددددداث 1  يدددددتيمثتلحددددداتمزثت ىاشدددددبفث   دددددجيؿثت صدددددلٌا

 ر ت  ثت ؾ مف

  √  

ثؽل ثت ؾ مف 2    √   حن زثت ؾاملل نث لح ْا

فث 3  ُدد رمثفت دددحث لؾدداملل نثت دددليًثيياملددانثباشدددعختت ثفملشددداٍ 

 ت ؾ مف

   √ 

  √    ُ رمثت ؾاملل نثملؿثت تٍ  زثؽل ث  تءثتلجمايد 4

 √     بطث شلابثت عحن زثملؿثهغا ث يييمث  تءثت اعين  5

: ملجصتدز أو ملجىملزد
ً
     عتشسمل

 شدد رما ثملدددثر ت  ث يدلثملدددث ؽعبدا ث ددام ثت دات  ثت الزملددفثؽىدتث 1

 ت ؾ مف

 √   

َاميفث عيبيًثر ت  ثت ؾ مف 2   √   فجا ثمل زتهيفثفملات  ثملا يفث

َاميفث بىاءثهغمث يىيفثت ت  ثت ؾ مف 3   √   فجا ثملات  ثملا يفث

  √   فجا ثملات  ثبش رفثملوهلفث تؽمث يبيًثر ت  ثت ؾ مف 4

ذتكثؽالىدددددددفثتؽيدددددداءثت اىدددددددتثت ِددددددداملدث لؾددددددداملل نثت تءث وشددددددديفث 5

 با ؾ مف

 

  √  
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     إخدي عشس: إدملزة ملجىملزد مللبشسيت

   √   جىيتثت يا ثت بش رفثت الزملفث  ءثت ن تـثت ؾ ملد 1

تؾي نث فث اعيهث ش ا ثت ليًث تيهمث  ا ثريجا  ثهحداث 2

 ت ؾ مف

  √  

 

ث ىددمث)ثت يدد تء   ثؽددًثملددتقث ددام ثؽاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثملدددث يبييدداكث1 ف يددفثفت ؾاملددفث لجددتْف

ثآلات :  ر ت  ثت ؾ مفثملدثش طفثملُفثت ُ ملفثيمًُث ل ي باثملدثتلجتْف

 

 (2جدول زقم )

 ملخص جدي جىفس عىململ مللناتح مللحسجت في جطبيقتث إدملزة ملجعسفت في شسطت منطقت مكت ملجكسمت

 ت يياس ت عُ ت 

ملعددام ثبشددِ ثٍب دد :ثأؾندد ثفجددا ث هغمددفثف دداتئاثفرجدد تءتكث ددتؽمثهددلعثت نيدد  ثفرددعمث 4

 ملما شتها.

ملعدددام ثبشددددِ ثملعاشددددط:ثأؾنددد ثفجددددا ث هغمددددفثف دددداتئاثفرجددد تءتكث ددددتؽمثهددددلعثت نيدددد  ث 16

 ف ًُثغثيعمثملما شتهاثبشِ ث تئم.

يدد   ثملعددام ثبشددِ ثهددا  :ثأؾندد ثغث اجددتث هغمددفث فث دداتئاث فثرجدد تءتكث ددتؽمثهددلعثت ن 24

 ف ًُثياجتثؽ لثملعؾا لثؽلي ث ما شتها.

ف  ثملعام ثؽل ثجطالو:ثأؾن ثغث اجتث هغمفث فث داتئاث فثرجد تءتكث فث مثشدِ ثملدًث 14

  شِاْثت ما شف.

 ملجماؼثت ؾىال  58
 

ث ىدددددمث)  ثفجدددددا ث هغمدددددفثفت لددددداتئاثفججددددد تءتكثملددددددثؽشددددد رًثؽاملددددد ثملدددددًثؽاتملددددد ث2يا دددددحثتلجدددددتْف

% ث مددا سثفمددًثهددلعث هغمددفثفت لدداتئاثفججدد تءتك ثملدددث6.9هدداثميددطث)ت ىجدداحثتلح جددف ث   ؾددفثملن

% ثملددددًثؽاتملدددد ثت ىجدددداحثتلح جددددفثياجددددتث ددددتيهاث هغمددددفثف دددداتئاث27.6حدددد نث نثشددددعفثؽشدددد ثؽاملدددد ث)

فرجدد تءتكثتشدد ؼث بدداث فث ،ددبيبا ثرغث نهدداثغث مددا سثبشددِ ث تئددمث فثتقيددبثت ما شدداكثؽنهددا.ثفؽلدد ث

ؽلدددد ثت ؾدددد لثت عبددددؿثملدددددثشدددد طفثملُددددفثت ُ ملددددفثٍموشصددددفثثتلجاهددددبثآلايدددد ثتشدددديؿثت ما شدددداكثت بييددددف

 ثحيددثثيعضددحث نث
 
ثشددائتت

 
فتؽعمددا ثمليصددابيهاثؽلدد ثي دد تتهمثف ددات  ثملما شدداتهمثح ددطث لددبحتثؽ مددا

 اثددددددددفثف اتئدددددددددا شتهاثؽل ث هغمدددددددداتمل ثت ىجاحثتلح جفثغثتؾعمتثملدثملمددددددددددد% ثملًثؽ41.4امل ث)دددددددددددؽث24
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ثملما شا

 
 فرج تءتكث وط ث با ثفرهماثملما شاكثٍؾ لثفي  تكث  تٍميفثملدثت يياؼث لبحتثؽ ما

ه يجفث ي قثملبمفث م زتهاثججاباك ثشدث لّثت   ثتش  ثرةد ثفيدابث هغمدفثفت لداتئاثفججد تءتكث

ثت ما شدددداكثملدددددثت ييدددداؼثبيصددددبفث)
 
ث علددددّثت ؾاتملدددد  ثملمدددداث24.1فتي،ددددا

 
% ثفهددددلتثأؾندددد ثتقييددددبثَدددداملال

 عا ثرة ث  تشفثفمل تجؾفثف حلي ثملًثىب ث صحابثت ي ت .يح

فملدددث حليدد ث ؾاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفثلددمًثت حدداف ثت  ئيصددفث عضددحثبؾددلثت وشدد تكثت  دد ثيجددبث

  نث ويلثبؾ نث ؽعبا ثهجتثآلات :
 

 أواًل: القيادة:
 

رةدد ث نثت ييددا  ثملدددثر ت  ثت ؾ مددفثتؾندد ثت تددزت ثج ت  ثت ؾليدداثثHolsapple & Joshi (2000)أشدد  ث

ف ؽمباث عيبيياكثر ت  ثت ؾ مفثفيلًثت غ فلثت الئمفثلجميؿثؽملياكثف وشيفثر ت  ثت ؾ مف.ث

ثٍمحنزث آلي رًثملدث يبيًثر ت  ثت ؾ مفثفت جيؿثيلًثت ؾ مدفث
 
ثملبما

 
ٍماث نثت ييا  ث لؾبث ف ت

تهاثفتشددددعختتملباث ث ىددددمث)ث.(Wong 2005)فملشدددداٍ   ثيعضددددحثفجددددا ث هغمددددفث1فملددددًثيددددالْثتلجددددتْف

ف اتئاثفرج تءتكثملدثبؾلثؽاتمل ثت ىجاحثتلح جفثت ن ؽيفث حتثت ؾامل ثت  ئيضثت ييا  ثف ًُث

تهاثفتشدددعختتملبا.ث غثيددعمثملما شددتهاثرغثملددددثؽاملدد ثت ددجيؿثج ت  ثت ؾليددداثؽلدد ثيلددًثت ؾ مدددفثفملشدداٍ 

فثفت لاتئاثفججد تءتكثرغث نثفيدابثت ما شداكثتل الدفثفهلتثأؾن ث ه ثبا  فمثملًثفجا ث هغم

ث
 
بمحددا ثت ييددا  ثبشددِ ث تئددمثىددتثي،ددؾهث يبييدداكثر ت  ثت ؾ مددفثفرحددتثملددًثهجاحبددا ثي الددا

ثملدثهجاحثهلعثت بدا  تكث
 
ثجاه را  نثؽى  ثت ييا  ثف ؽمثج ت  ثت ؾلياثت ت  ثت ؾ مفثتؾع  ثجزء 

(Alazmi & Zairi, 2003; Horak, 2001; Ribiere & Sitar, 2003). 
 

 : االسرتاتيجية واألهداف:ثانيًا
 

ت  د ث تش  ثت ت تشاكثملدثملجداْث شدت ت يجياكثتل الدفثبد  ت  ثت ؾ مدفثرةد ثملجماؽدفثملدًثت ي،دايا

يجددبث يددلثبهددداثؽىددتثفلددؿثتشدددت ت يجياكثر ت  ثت ؾ مددفثملددًث همبددداث نثتؾُددضثتشدددت ت يجيفثر ت  ث

ف نث عدداتئمثتشددت ت يجياكثر ت  ثت ؾ مددفثملددؿثث(Hansen et al. 1999)ت ؾ مدفثت يددت  ثت عىامصدديفث

ث ىدمث)(Lam & Chua, 2005تشدت ت يجياكثت وشصدفثٍِد ث  ث نثهىداٌثفيدابث1 .ثفرا دحثجدتْف

َاملدددددد ث اجددددددا ث هغمددددددفثفت لدددددداتئاثفججدددددد تءتكثفت ما شدددددداكثغشددددددت ت يجياكثف هددددددتتلثر ت  ث شددددددب ث

ت  دد ث يددا ثت ؾمدد ثف  شددمثملىهجدد  ثفهددلعثثت ؾ مددف ثملمدداثأؾندد ثفيددابثت  شرددفثت ات ددحفثف هددتتل

  طفثدددددددد مفثملدثشدددددددلفثت ت  ثت ؾددددددددؾامل ثملؾباث  شمث يبيياكثماؽدددددددددهييفثلؾهثفت حفثيجبثت ع
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 احددددددددددددددفثتهجددددددددتقثت ؾاتمل ثت  ئيصددددددددددد نثرحثLiebowitz (1998)فثت ُ ملف ثحيثثأش  ثدددددددددملىييفثملُ

  يبيياكثر ت  ثت ؾ مفثملدثت وشصاكثهاثفجا ثتشت ت يجياكثفت حفثفملؾلىفثت ت  ثت ؾ مف.
 

 : الجقافة التنظيمية:ثالجًا
 

فثف بددددددا ْث يي دددددتثبا ريامدددددفثت عىغيميدددددفثملدددددددثر ت  ثت ؾ مدددددفثهددددداثفجدددددا ثريامددددددفثت دددددجؿثؽلددددد ثملشددددداٍ 

 & Alazmi)بييددداكث  ت  ثت ؾ مددفثت ؾ مددفث تيددد ثت وشصدددفثبا شدددِ ثت ددلمثيدددو مثرةددد ثهجددداحث ي

Zairi, 2003)(ث ىددددمث  ثف شددددِ ثجلدددددثفؽلدددد ثت دددد فمثملددددًثفجددددا ث هغمددددفث1.ثفرعضددددحثملددددًثتلجددددتْف

فت لدداتئاثفججددد تءتكث   ؾدددفثؽاتملددد ثملدددثهدددلتثت حدددا ثرغث نثت ما شددداكث ددعمثبشدددِ ثجز ددد ثف شدددِ ث

   ؾددفثؽاتملدد ث يدد قثثف دد ث تئددم.ثٍمدداث نث هغمددفثفت لدداتئاثفججدد تءتكثفح ددطثت ما شدداكثتقيددبثملددد

لددددمًثرطددددا ثت ريامددددفثت عىغيميددددف ثفهددددلتثأؾندددد ثملدددددثت جمدددد ثفيددددابثت ريامددددفثت عىغيميددددفثت  دددد ث يددددت ث

فثت ؾ مددفثف با  بدداثف حددثثؽلدد ث ثؽلدد ثت ؾ مددفثف خلددًثت ريددفثبدد نثت ؾدداملل نث شدداٍ   هميددفثتلح ددْا

 ث نثفجدا ثرةدثGoh (2002)ت عؾافنثب نثت ؾداملل نثفت دجيؿثت بحدثثفت صدوتْثؽدًثت ؾ مدف.ثفيشد  ث

فثت ؾ مدددفثبددد نث مددد ت ث ريامدددفث ىغيميدددفثتؾافهيدددفثملدددًث هدددمثت شددد ف ثلحدددتف ثؽمليدددفثهيددد ثفملشددداٍ 

دتثَد ثملدًث رةد ث نثؽدت ثفجدا ث  جددفثثLee & Choi (2003)فتلجماؽداكث تيد ثت عىغديم.ثٍمداثيٍو

فث ثملاثيجؾ ثت ؾاملل نثيعحنغانثؽل ثملؾد متهمثفرججمدانثؽدًثملشداٍ 
 
ملًثريفثب نثت ؾاملل نثفا با

 ت ؾ مف.ث
 

 : البنية التنظيمية:رابعًا
 

تؾع دددد ثت بييددددفثت عىغيميددددفث حددددتثتلجاتهددددبثت بمددددفثملدددددثرهجدددداحث يبييدددداكثر ت  ثت ؾ مددددف ثحيددددثثتؾندددد ث

ت بييددددفثت عىغيميددددفثباجددددا ثملجماؽددددفثملددددًثت ياتؽددددتثفججدددد تءتكثت  دددد ث ا ددددحثت بددددا ثفت صددددوف ياكث

فملدؿثفجدا ثملصدوفْثؽدًثر ت  ثت ؾ مدفثملددثشد طفثملىييدفثث(Wong 2005)ت حدت  ثت ت  ثت ؾ مدفث

ث ىدمث)ثملُفثت ُ ملف  ثفهدلتثملوشد ثريجدا  ثرغث هد ثيعضدحثؽدت ثفجدا ثفلداحثملددث1ٍمداثيبد نثجدتْف

  فت ثففيددددابث  فتكثف ييدددديمث  ددددالحيفثفملالئمددددفثت ؾ مددددفثففجددددا ثمدددد وث فثملجماؽدددداكثت ؾ مددددف.ث

فملدؿثهدلتثمد نثهىداٌثهغدا ثت  داْثمؾداْثبدد نثت ؾداملل نثٍىغدا ثفردعمثملما شدع  ثف ُدًثبشدِ ثف دد ث

ت بييدفثت عىغيميدفثفردتؽاتثرةد ثلد ف  ث يار هداثف حصد نثت ما شداكثث تئم.ثفهلتثأشد  ثرةد ثلدؾه

فمًث هغمفثفت لداتئاثفججد تءتكث  مدؿثملصدعاقث  تءث يبييداكثر ت  ثت ؾ مدفثملددثشد طفثملىييدفث

 ملُفثت ُ ملف.ث
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 : البنية التقنية:خامسًا
 

 يبييدداكثر ت  ثملمداثغثشددّثميدد ث نث ددام ثت بييدفثت عحعيددفث عيىيددفثت ؾلاملدداكثشددثجددزءث شا دد  ثملدددث

ث
 
ثجدداه مثفحيارددا

 
ت ؾ مددفثفغثيمُددًثرفنا بددا ثحيددثث لؾددبثت بييددفثت عحعيددفث عيىيددفثت ؾلاملدداكث ف ت

 & Alavi & Leidner, 2001; Leeملددث ؽدمثجميدؿثؽمليداكثر ت  ثت ؾ مدفثف يبيياهداثملددثت وشصدفث)

Hong, 2002ددتث يددار ثهغددمثؽلدد ث هميددفث نث ييددلثملدددث ؽعبددا ثؽىددتث ثWong (2005) .ثثثٍمدداثيٍو

ث ىدمث)  ث نث1ر ت  ثت ؾ مفثشبا فثتشعختتملبا ثفملالئمتهاثغحعياجاكثت صعنيتيً.ثفرب نثتلجتْف

هىدددددداٌثفيددددددابث ئهغمددددددفثفت لدددددداتئاثفججدددددد تءتكثرلددددددامفثرةدددددد ثت ما شدددددداكثت يبيددددددفثملدددددددثهددددددلتثت حددددددا ث

ثت ؾ ميدددفثملدددًثت صددد ىفث فث طدددالؼثف ددد ثت  فدددابث بددد .ثباشدددعءىاءثفجدددا ثهغدددا ث ملنددد ثلحمايدددفث لدددْا

ثملددددثشددد طفثملىييدددفثملُدددفثت ُ ملدددف ثفشددددثملددددًث
 
ثفائبددددا

 
فهدددلتثأؾنددد ث نثت بييدددفثت عيىيدددفثتشدددِ ثؽى ددد ت

ثملددث يبييداكث
 
ت ؾىال ثت بمفثملدث يبيياكثر ت  ثت ؾ مفثفملًثت ، ف مث هعمدا ثبهداث لصد  ثىدتملا

 صحيحفثت ت  ثت ؾ مف.ث
 

 : العمليات واألنصطة:سادسًا
 

فثملدًث وشديفثت  د ث عؾلدًثبخلدًثفروشداءثف  دييهثت ؾ مدفث مر ثؽملياكثر ت  ثت ؾ مفثملجماؽد

تهاث  & Marshall et al., 1997; Bhatt, 2000; Alavi)فملددًثرددمث خزرنهدداثفتشددت جاؽباثفملشدداٍ 

Leidner, 2001; Wong & Aspinwall, 2003). 

ث ىدددددمث)  ثيعضدددددحثفجدددددا ثيلدددددًث ئمِدددددا ثفت ؾ مدددددفثتلجتيدددددت  ثرغث هددددد ثيالحدددددػث1فملدددددًثيدددددالْثتلجدددددتْف

ت ِاملددددد ث ئهغمدددددفثفت لددددداتئاثفججددددد تءتكثت  دددد ث دددددتؽمث اريدددددًثت ؾ مدددددفثف  ددددديينباثف خزرنهددددداثثت قيدددداب

تها ثفهددلتثت قيددابث ؾمليدداكثف وشدديفثر ت  ثت ؾ مددفثبا شددِ ثت نهدد ث فؽمليدداكثت بحددثثؽنهدداثفملشدداٍ 

فت ؾلر ثت ىغمثأشِ ثؽيبفثملدثهجاحث يبييداكثر ت  ثت ؾ مدفثملددثشد طفثملُدفثت ُ ملدفثملمداثيدتمؿث

دتثؽليد ثثرةد ثلد ف    Wilhelmij & Schmidtت  تجؾدفثت شدامللفث لعييديمثفت عحصد ن.ثفهدلتثملداثيٍو

ملدددددًث نثهجددددداحث وشددددديفثفؽمليددددداكثر ت  ثت ؾ مدددددفثتؾعمدددددتثؽلددددد ثتشدددددعختت ثت ؾ مدددددفث تيددددد ثث(2000)

ناء ثؽا يف.  ت وشصفثبشِ ثمؾاْثٍف
 

 : التدريب والتعليم:سابعًا
 

 نث هميددفث ددت ربثت ؾدداملل نثتهجدداحث يبييدداكثر ت  ثت ؾ مدددفثثرةدد Butler, et al. (2007) أشدد  ث

عبددد كثملددددثت ؾتيدددتثملدددًثت ت تشددداك ثحيدددثثتؾع ددد ثت دددات  ثت بشددد رفثشددددثت  دددز ثت عىامصددديفثت بمدددفث مث

 ت ربثت صعم ثدددددددؾاملل نثملًثيالْثت عددددددد تكثت دددددددديار ثملبادددددددل ثهلعثت  ز ثيجبث ددملوشصفثف تبياءثؽ
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(Cristina, 2009(ث ىددمث ثملددًثيددالْثتلجددتْف  ث نثهىدداٌثت جدداعثؽددا ث ددتقثىيددا  ث1 .ثفرمُددًثت يددْا

شدددددد طفثملىييددددددفثملُددددددفثت ُ ملددددددفث   ددددددجيؿثت عددددددت ربثفت عؾلدددددديمثبمنباملددددددفثت ؾددددددا  ثرغث هدددددد ث هعمددددددا ث

بعددددت ربثت ؾدددداملل نثملدددددثملجدددداغكثذتكثلددددلفثملباشدددد  ثبدددد  ت  ثت ؾ مددددفثملردددد ثبىدددداءثفيدددددثبمنبددددا ثر ت  ث

ت عيبييدداكثفملما شددفث  فت ثذتكثت  ددلفثبدد  ت  ثت ؾ مددفثف دد ثملاجددا  ثؽلدد ثت ؾ مددف ثفتشددعختت ث

ثملدددثتشددعم ت رفثفهمدداث  تءثت ؾدداملل نثف يددا ثت ما شدداكثملدددثملجدداْث  طددالو.ثفهددلتثأؾندد ث نثت شددٌِا

ر ت  ثت ؾ مدفثىددتثيعاىدهثه يجددفث ،دؾهثت عددت ربثفت عؾلديم.ثفهددلتثيدتمؿثرةدد ثت عالديفثفبيددا ثرةدد ث

مفثف اتئاثفرج تءتكث يننثف تؽمثؽمليدفثت عدت ربثفت دعؾلمثت صدعم ثملددثل ف  ثتؽعما ثفجا ث هغ

شدددددد طفثملىييددددددفثملُددددددفثت ُ ملددددددفث اتٍبددددددفثت عيددددددا تكثفت صددددددعجتتكثف ؽددددددمثهجدددددداحث يبييدددددداكثر ت  ث

رةدددد ث هميددددفثفلدددد ف  ث ددددت ربثفر شددددا ثفتؾلدددديمثت ؾدددداملل نثؽلدددد ثثHasanali (2002)ت ؾ مددددف.ثفيشدددد  ث

 يبيياكثر ت  ثت ؾ مفثملدثت وشصف.تشعختت ثهغمثر ت  ثت ؾ مفث تؽمثهجاحث 
 

 : القياس:ثامنًا
 

مد نثىيداسث يبييداكثر ت  ثت ؾ مدفث ملد ثلد ف مث لعيٍدتثملدًث نثت  شردفثثArora (2002)بىداءثؽلد ث

 ;Ahmed et al., 1999)ف هدتتلثت  د ثفلدؾتثملدًث جد ثر ت  ثت ؾ مدفث دمث حيييبدا.ثٍمداثأشد  ث

Coukos-Semmel, 2002)رةددددد ث نثت ييددددداسث ملددددد ثلددددد ف مثفحعرددددد ث ،دددددبط ثف ييددددديم ثف يدددددار ثث

ملما شفثت ؾ مفثملدثت وشصفث ،مانث نث يبيياكثر ت  ثت ؾ مفثتص  ثملدث  جاعثت  حيا.ثفملًث

ث ىدمث) َاملد ثملدًثمُد ثج ت  ثت ؾليداث1ت ات حثٍماثهداثملبد نثملددثجدتْف  ثفيدابثهدلتثت حدا ثبشدِ ث

صدببثملددثذ دّثرةد ثؽدت ثفجدا ث شردفثف هدتتلثفت دحفثبش طفثملىييفثملُفثت ُ ملف.ثفىدتثي جدؿثت 

ثغثيمًُثت عيا ثملدثعد ثفيدابثىيداسث  تءثملددث
 
ث عؾلًثب  ت  ثت ؾ مفثيمًُثىياشبا.ثؽماملا

 
 لال

 .(Womg 2005) مثملوشصفث فث يبيًثملًثت عيبيياك ثفغثيمًُثر ت  ثملاثغثيمًُثىياش ث

: مللتدفيز:
ً
 جتسعت

 ث نث يبيدًثر ت  ثملؾ مدفثهاجحدفث عيلدبثفجدا ثهغدا ث حن دزثرةدثHauschild et al. (2001)أشد  ثث

ثت ؾ ميددفثبا وشصددفثبشددِ ثريجددا  .ثفملددًثت الحددػثٍمدداث  لؾدداملل نثيدد فةهمثملدددثت عؾاملدد ثملددؿث لددْا

ث ىدددددددمث)  ث نثهىددددددداٌثفيدددددددابث لنُددددددد ثت وشصدددددددات ثت يدددددددائمثؽلددددددد ث هغمدددددددفثفت لددددددداتئاث1يغبددددددد ثتلجدددددددتْف

ثت  دحياثهحداثر ت  ثت ؾ مدفثثفجج تءتكثت   ث يننثف تؽمث ؽماْثت عحن زثملرد  ت دجيؿثت صدلٌا

ثؽلدد ثت ؾ مددفثف ُدد رمثت ؾدداملل نثف بددطثهغددا ثت عحن ددزثملددؿثهغددا ث ييدديمث  تءثت دداعين .ث فتلح ددْا

فثفت عم دزثفجشدبا ثجيجدا  ثملدددث فهدلتثت قيدابث ىغدا ثت عحن دزثىددتثغثأ دجؿثت ؾداملل نثؽلد ثت شدداٍ 

  يبيياكثت ت  ثت ؾ مف.
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 أو املوارد: : املصادرعاشرًا
 

 دددام ثت  دددا  ث فثت دددات  ثت ا يدددفثفت بشددد رفثفت زملىيدددفث ملددد ثحعرددد ثتهجددداحثملبدددا  تكث يبييددداكثر ت  ث

ث ىدددمث)(Migdadi 2009)ت ؾ مدددفث مددداثهددداثعددداه ثملددددثجدددتْف  ثغث اجدددتثمل زتهيدددفثفملدددات  ثملا يدددفث1.ثٍف

ملىييددفثملُدددفثت ُ ملدددف ث ف شدد رفثفزملىيدددفثبشددِ ثملدددىغمث ددتؽمث يبييددداكثر ت  ثت ؾ مددفثملددددثشدد طف

فذ دددّثبدددا  فمثملدددًثفجدددا ثجيمدددانثبيهميدددفث دددام ثت دددات  ثت الزملدددفثؽىدددتث شددد رما ثملددددثر ت  ثت ؾ مدددف.ث

ثملدددثت عيبييدداكثفر،ددؾهثت ما شدداكثفرددز ؼث
 
ثشددلبيا

 
ثملدداثأشددِ ثؽى دد ت

 
فهيدداثت ددات  ثت بمددفث تئمددا

 تل ل ثملدثت وشصف.
 

 

 احدى عصر: إدارة املوارد البصرية:
 

فثملددددًثت ت تشدددداكثؽلدددد ث هميددددفثر ت  ثت ددددات  ثت بشدددد رفثملدددددثرهجدددداحث يبييدددداكثر ت  ث شددددا كثملجماؽدددد

 ,Soliman & Spooner)ت ؾ مدفثف دمثت تٍ  دزثؽلد ثى،داياث عؾلدًثباغشدعييابثفت عؾيد نثفت عيدار ث

2000; Garavan et al., 2000; Brelade & Harman, 2000). (ث ىدمث  ث1فرالحدػثملدًثتلجدتْف

ملُفثت ُ ملفثملدثتشعييابثملات  ثبشد رفثملوهلدفث صدتثت ند تـثملددثثفجا ث فبفث تقثش طفثملىييف

ثملددثت عؾيد نثفت عاعيده ثفغثيُند ثت  فبدفثفرهمداثغثبدتثملدًث
 
ر ت  ثت ؾ مف ثرغث نثذ ّثأشدبتثفيابدا

 شتثتلحاجفثفتؾي نثفتشعييابثت وهل نث لتمؿثبعيبيياكثر ت  ثت ؾ مفثهحاث  جاعثت  حيا.

: ملسنننتطال  لزملء مللقينننت
ً
دملث ندنننى عىملمنننل مللنانننتح مللحسجنننت وججثيرهنننت علنننى نانننتح جطبيقنننتث ثتنينننت

 إدملزة ملجعسفت

ملدثهلتثتلجزءث ش ش تملدث مثتشعيالؼث شرفثىيا تكثش طفثملىييدفثملُدفثت ُ ملدفث ؾ مدفث شردتهمثث

ث
 
ث ئيصددددا

 
 هميددددفثؽاتملدددد ثت ىجدددداحثتلح جددددفثت  دددد ثىددددتملتهاثت ت تشددددفثمل ددددىنفثملدددددث حددددتقثؽشدددد ثملحددددا ت

ددانثت بددتلثملددًثفملددتقث ير  هدداثملدددثهجدداحث  يبييدداكثر ت  ثت ؾ مددفثملدددثت ييدداؼثت ددلمثأؾملددانثبدد .ثَف

َاهدتث شردتهمثريجابيدفثف دتؽمث تش ش تلث شرتهمثهاثملؾ مفثت جاهاتهمثهحداث لدّثت ؾاتملد  ثمِلمداث

 لّثت ؾاتمل  ثم نثذ ّثشيصاؽتثؽل ثشتثت نجاتكثب نثت اتىؿثفت صعيب ثت لمثتصع ثتلجبدفث

 ت  ثت ؾ مددددف ثفملددددًثرددددمثيِددددانثت عاىددددؿث نهددددمثشدددديتؽمانثرةدددد ث حيييبدددداثملددددًثيددددالْثروشدددداءثىصددددمثت 

 ت ي،يفثفت ما شاكثفمًثهلعثت ؾاتمل .
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 (3جدول زقم )

مسئيتث قيتدملث شسطت منطقت مكت ملجكسمت خىل ججثير عىململ مللناتح مللحسجت في ناتح 

 جطبيقتث إدملزة ملجعسفت

 عىململ مللناتح مللحسجت

ر 
ملو

 

  
ٍب
 ث
شِ

ب
 ث 

شِ
 ثب
ور
مل

ط
اش

ملع
 

ر  
ملو

ث
 ث
شِ

ب   
ها

 

 ث
ؽل
ر ث
ملو
  ث
ف

الو
جط

 

: مللقيتدة
ً
     أو 

   %20 %80  ؽمثج ت  ثت ؾلياث با  تكثر ت  ثت ؾ مف 1

   %40 %60 ج ت  ثت ؾلياثتؾم ثٍمحنزث عيبيًثر ت  ثت ؾ مف 2

تؾم ثج ت  ثت ؾليداثؽلد ثتهي دفثت غد فلثت الئمدفث عيبيدًث 3

 ر ت  ثت ؾ مف

80% 20%   

تهاثت دددددددددجؿث 4 ج ت  ثت ؾليددددددددداثؽلددددددددد ثيلدددددددددًثت ؾ مدددددددددفثفملشددددددددداٍ 

 فتشعختتملبا

60% 40%   

تؾتددددددد لثج ت  ثت ؾليددددددداثبيهميدددددددفثر ت  ثت ؾ مدددددددفثملددددددددثهجددددددداحث 5

  ؽماْ

60% 20% 20%  

   %60 %40  ا حثج ت  ثت ؾلياثت تزتملباثبعيبيًثر ت  ثت ؾ مف 6

  %20 %6 %20  حتيتثت ييمفثت عاىؿث حيييباثملًث يبيًثر ت  ثت ؾ مف 7

: الاسترملجيايت وألاهدملف
ً
     ثتنيت

   %40 %60 فجا ث شرفثف شا فثفت حفثت ت  ثت ؾ مف 1

   %20 %80 فجا ث هتتلثملحت  ثت ت  ثت ؾ مف 2

  %20 %40 %40 فجا ثتشت ت يجيفثيالفثب  ت  ثت ؾ مف 3

ملاتئمدددددددفثتشدددددددت ت يجياكثر ت  ثت ؾ مدددددددفثملدددددددؿثتشدددددددت ت يجياكث 4

 ت وشصف

40% 40% 20%  

: مللثقتفت مللتنظيميت
ً
     ثتلثت

ثؽلدددددددددد ثت ؾ مددددددددددفثفحدددددددددد ث 1 ريامددددددددددفث يددددددددددت ث هميددددددددددفثتلح ددددددددددْا

 ت شُالك

60% 40%   

ثف بددددا ْث 2 ملصدددعاقثؽدددداةدثملددددًثت ريددددفثبدددد نثت ؾدددداملل نث  شدددداٌ 

 ت ؾ مف

60% 40%   

ث فنثتل الثملًثت ؾياب 3
 
فث يياءثؽلىا   %20 %40 %40 ملشاٍ 

   %40 %60 تؾافنثب نثت ؾاملل نثفجا  4

   %40 %60 ت جيؿثت ؾم ثتلجمايدثب نثت ؾاملل ن 5
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ثجتيت  6    %40 %60  مُ نثت ؾاملل نثغشعُشالثحلْا

  %40 %20 %40 ت جيؿثت ؾاملل نثؽل ثت صوتْ 7

فثت ؾ مدددفث)ف ددديضثتٍعىازهدددا ثٍم دددت ث 8 ثمُددد  ثملشددداٍ  ىبدددْا

  ليا 

40% 60%   

: مللبنيت
ً
     مللتنظيميت زملبعت

ثؽًثر ت  ثت ؾ مف 1    %40 %60 فجا ثملص ْا

  %20 %40 %40 روشاءثم وث فثملجماؽاكثت ؾ مف 2

   %20 %80 فلاحث  فت ثفت ص ا ياكثت حت  ث با ثر ت  ثت ؾ مف 3

  %20 %60 %20 روشاءثفر ت  ثملصعا ؽاكثت ؾ مف 4

ف 5    %40 %60 ت ؾ مفث ؽمثجج تءتكثت   ثتصاؽتثؽل ثيلًثفملشاٍ 

   %20 %80 فجا ثهغا ثت  اْثمؾاْثب نثت ؾاملل ن 6

  %20 %20 %60 لمانثلالحيفثفملالئمفثت ؾ مف 7

: مللبنيت مللتقنيت
ً
     ختمست

   %20 %80 تشعختت ثهغمثر ت  ثملؾ مفثملالئمف 1

   %20 %80 شبا فثتشعختت ثهغمثر ت  ثت ؾ مفثملًثىب ثت ؾاملل ن 2

   %40 %60 ملالئمفثهغمثر ت  ثت ؾ مفثغحعياجاكثت ؾاملل ن 3

   %40 %60 فجا ث ؽمثمن  4

ثت ؾ ميددفثملددًثت صدد ىفث 5 فجددا ثهغددا ث ملندد ثلحمايددفث لددْا

  فث طالؼثؽليهاثملًثىب ث ش ا ثف  ثت   حث بم

100%    

: مللعمميتث وألانشطت
ً
     ستدست

   %40 %60 يلًث مِا ثفملؾ مفثجتيت ث 1

   %40 %60  اريًثت ؾ مفثفتل   تكثت ُ صبف 2

  %20 %20 %60 ؽملياكثمؾا فث ع ييهثت ؾ مفثف خزرنها 3

  %20 %20 %60 ؽملياكثمؾا فث لبحثثؽًثت ؾ مفثت يلابف 4

فثت ؾ مدددددددددددفثباشدددددددددددعختت ثت اشدددددددددددائ ثج ُت فهيدددددددددددفث 5 ملشددددددددددداٍ 

 فت عيليتيف

60% 40%   

   %40 %60  اتل ثمؾاْثب نثت ؾاملل ن 6

: مللتدزيب ومللتعميم
ً
     ستبعت

   %20 %80  ت ربثت ؾاملل نثؽل ثملنبا ثثت ؾ مفثفر ت  ثت ؾ مف 1

بىاءثت ايدثبمنبا ثر ت  ثت ؾ مفثب نثت ؾداملل نثملدًثيدالْث 2

 ت عت رب

60% 40%   

   %40 %60 دددددت ربثت ؾدددددداملل نثؽلدددددد ثتشدددددعختت ث يبييدددددداكثهغددددددمثر ت  ث 3
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 ت ؾ مف

   %40 %60 ؽل ثملما شفث  فت ثذتكثللفثبا ؾ مفث ت ربثت ؾاملل ن 4

  %20 %40 %40 ت جيؿثت عؾلمثت صعم ثؽل ثجميؿثت صعاراكثج ت رف 5

 دددددددددت ربثت ؾددددددددداملل نثؽلددددددددد ث ىميدددددددددفثملبدددددددددا تكثملرددددددددد ثت عنُ ددددددددد ث 6

جبدددددددددددددتتيد ثفحددددددددددددد ثت شدددددددددددددُالك ثفبىددددددددددددداءثمددددددددددددد وثت ؾمددددددددددددد  ث

 فت عاتل ... لخ

60% 40%   

: مللقيتس
ً
     ثتمنت

   %40 %60 ت ناتئتثت عاىؾفثملًث يبيًثر ت  ثت ؾ مفىياسث 1

  %20 %40 %40 ىياسثش  ث يا ثملبا   ثر ت  ثت ؾ مف 2

   %40 %60 فلؿثملوش تكث  تءث يياسثر ت  ثت ؾ مف 3

   %40 %60  يييمث ير  ثر ت  ثت ؾ مفثؽل ث  تءثت اةد 4

  %20 %80  ىياسثىيمفث  سثت اْثت نُ م  5

 :
ً
     مللتدفيزجتسعت

ثت  حياثهحاث 1  يتيمثتلحاتمزثت ىاشبفث   جيؿثت صلٌا

 ر ت  ثت ؾ مف

60% 40%   

ثؽل ثت ؾ مف 2    %20 %80  حن زثت ؾاملل نث لح ْا

 ُددددددددد رمثفت دددددددددحث لؾددددددددداملل نثت دددددددددليًثيياملدددددددددانثباشدددددددددعختت ث 3

فثت ؾ مف  فملشاٍ 

40% 60%   

   %60 %40  ُ رمثت ؾاملل نثملؿثت تٍ  زثؽل ث  تءثتلجمايد 4

   %40 %60  بطث شلابثت عحن زثملؿثهغا ث يييمث  تءثت اعين  5

: ملجصتدز أو ملجىملزد
ً
     عتشسمل

 يددلثملدددث ؽعبددا ث ددام ثت دددات  ثت الزملددفثؽىددتث شدد رما ثملددددث 1

 ر ت  ثت ؾ مف

80% 20%   

َاميفث عيبيًثر ت  ثت ؾ مف 2    %40 %60 فجا ثمل زتهيفثفملات  ثملا يفث

َاميفث بىاءثهغمث يىيفثت ت  ثت ؾ مففجا ث 3    %20 %80 ملات  ثملا يفث

   %20 %80 فجا ثملات  ثبش رفثملوهلفث تؽمث يبيًثر ت  ثت ؾ مف 4

تؽيداءثت اىددتثت ِدداملدث لؾدداملل نثت تءث وشدديفثذتكثؽالىددفث 5

 با ؾ مف

60% 40%   

     إخدي عشس: إدملزة ملجىملزد مللبشسيت

   %40 %60 ت الزملفث  ءثت ن تـثت ؾ ملد جىيتثت يا ثت بش رفث 1

تؾي نث فث اعيهث ش ا ثت ليًث دتيهمث  دا ثريجدا  ث 2

 هحاثت ؾ مف

60% 40%   
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ث ىمث)  ثيعضحث نثهىداٌثت جاهداكثريجابيدفثملدًثىبد ثىيدا تكثشد طفثملىييدفث3ملًثيالْثتلجتْف

ت ؾ مفثملدثت يياؼ ثملمداثملُفثت ُ ملفثهحاث ير  ثؽاتمل ثت ىجاحثتلح جفثملدثهجاحث يبيياكثر ت  ث

ثملًثجاهبثهلعثت ييا تكثملدث ؽمث يبيياكثر ت  ثت ؾ مفثملددثشد طفثملىييدفث
 
ثريجابيا

 
أشِ ثبؾتت

ثفملما شدددددفث
 
ملُددددفثت ُ ملدددددف ثف يملددددد ثت ت تشدددددفثتوؾِدددداسثهدددددلتثت عاجددددد ثجيجدددددا  ثؽلدددد ثت اتىدددددؿث ىغيمدددددا

 ؿثت نؾلد.بناؽليفث ٍ  ث عجافزثملًثيال باثت ؾيباكثت   ثت ضحتثملًثيالْث حلي ثت اتى

 نتتئج مللدزملست:

ىاملددتثت ت تشددفثباشددعيالؼثجهعددا ثت نُدد مثفيل ددتثرةدد ثىائمددفثبؾاتملدد ثت ىجدداحثتلح جددفث 

ت دددور  ثملددددث يبييددداكثر ت  ثت ؾ مدددفثفهيحتهددداثفىاملدددتثبعيبييبددداثملددددثت ت تشدددفثفهددداثملددداثيجدددبث

. ثت ت تشفث ْف  ؽل ثتصاْش

َامل ث لمما شاكثت عؾليفثبؾاتمل ثت ىجاحثتل  ح جفثملددث يبييداكثر ت  ثهىاٌثفيابثشبفث

 ت ؾ مفثت بييفثؽل ث هغمفثفت لاتئاثفجج تءتك.ث

شدددياؼثت ما شدددداكثت بييددددفثؽلدددد ثتل  دددد  ثفت ؾدددد لثت صدددائتثملدددددثشدددد طفثملىييددددفثملُددددفثت ُ ملددددفث 

  ٍل ثملًثت بييفثؽل ث هغمفثفت لاتئاثفجج تءتك.ثث

ثت ت تشفثت راو .   ت ى يجفثت راهيفثفت را رفث جيبانثؽل ثتصاْش

هىدددداٌثت جدددداعثريجددددا  ثؽددددا ثملددددًثىبدددد ثىيددددا تكثشدددد طفثملىييددددفثملُددددفثت ُ ملددددفثهحدددداثؽاتملدددد ث 

ت ىجداحثتلح جددفثملدددث يبييداكثر ت  ثت ؾ مددف ثملمدداثأشددِ ث  لديفثي ددب ث لعيددار ثفرهجدداحث

ثت ت تشفثت را ث.  ملبا   ثر ت  ثت ؾ مفثت ىاش فثملدثهلتثت يياؼ.ثفهاثملاثيجبثؽل ثتصاْش
 
 

 توصيات الدراسة:
 

يدددددالْثت  تجؾدددددفثت ىغ ردددددفثفت ت تشدددددفثت عيبيييدددددفثت  ددددد ث مدددددتثملددددددثهدددددلتثت بحدددددثث خلددددداثت ت تشدددددفثرةددددد ثثملدددددً

َاآلت :  ملجماؽفثملًثت عالياكثت ؾلميفثت باش  ثملدثت الاؼثفت يابلفث لعىنيلثفشدث

فلدددؿث هغمدددفثفت لددداتئاثفججددد تءتكثت ىاشدددبفثت  ددد ث دددتؽمثت ما شدددفثت ناؽلدددفث عيبييددداكثر ت  ث 

 ملىييفثملُفثت ُ ملف.ت ؾ مفثملدثش طفث

  ت ربثت ؾاملل نثملدثش طفثملُفثت ُ ملفثؽل ث يبيياكثر ت  ثت ؾ مف. 

  هعما ثب يجا ث  فتكثىياسثملىاشبفث عيبيياكثر ت  ثت ؾ مفثبش طفثملىييفثملُفثت ُ ملف. 

تشدددد رما ث  جاهددددداكثجيجابيددددفث ييدددددا تكثشددددد طفثملىييددددفثملُدددددفثت ُ ملدددددفثهحدددداثؽاتملددددد ثت ىجددددداحث 

 ؾ مفث تؽمثت ما شاكثت بييفثؽل ث هغمفثفت لاتئاثفجج تءتك.تلح جفثت ت  ثت 
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Abstract: 

 

The study seeks to identify the  
most important critical success  
factors for knowledge management application in Makkah region 
police, through the preparation of two lists of critical success factors 
contain the same items. The first one measure the actual practices 
in Makkah region police, while the second list measure the opinions 
of Makkah region police leaders toward the importance of the 
impact of these factors for the success of knowledge management 
applications in the sector. The results of the study showed that 
there is an almost complete absence of p ractice on the critical 
success factors for knowledge management applications based on 
the rules, regulations and procedures, while abound practices based 
on experience and the norm in Makkah Region Police. Also the 
results of the study showed that there is a positive general trend by 
the leaders of Makkah Region Police about the critical success 
factors for knowledge management applications, which will make it 
fertile ground for the development and success of the emerging 
knowledge management initiative in this sector. 

 


