
  1

  مل� ال
	� �ع��ان

  "إدارة ال�ع#فة ب�� ت���ل�ج�ا ال�عل�مات وال�أه�ل ال�	اس
ي"
  
  

لق# ت��ق ه!ا ال� � إلى أه��ة إدارة ال�ع�فة وت��رها وال��اد� ال�ي تق�م عل�ها    
وعالق�ها ب��34ل�ج�ا ال�عل�مات، واث� ذل, على ال�أه�ل ال� اس�ي (اس�'#ام األن$�ة 

ك�ا ت��ق .  ���9 وال����< لل3$= ال�>�'#مة في األع�ال ال�:ار9ةال� �س�ة، ومعای�� ال�
إلى ال�:ارة اإلل4��ون�ة وال�Cاكل ال3اج�ة عB ت���< إدارة ال�ع�فة ون$�ها واالن�قادات 

وت�3ي اإلرشادات وال��ج�هات العال��ة  ل���ل�ات تأه�ل ال� اس��B، مB   .ال��جهة لها
أه�ل ال� اس�ي في ال:امعات وال�عاه# ال�:ار9ة (اس�'#ام خالل ال�Hو9# ب��امج ال�#رF9 وال�

وت���< ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات وأم3ها، وال!Nاء االص�3اعي وال�L�C مB خالل إنCاء و3Kاء 
 O��<فاءات وق#رات وأهل�ات ذات مQ) و9# ال�:��عHاجل ت Bدارتها، مSال�ع�فة و =T#وتق

U��اإلب#اع وال�عل�مات�ة رف�ع ل�ل��ة م��ل�ات ال� اس�ة ال:#ی#ة ال� �Wلة في عال= وع
  .وال�ع�فة

  O��<ان إلى أن ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات ما هي إال ال� �ك ال�ئ�>ي في رفع مUوأشار ال�اح
وال�ي أح#ث^ ت �ًال ���Nًا في ال#ور ال:#ی# . ال:�دة الCاملة لألع�ال وSدارة ال�ع�فة

ة، وم�اجهة ال�>�:#ات على مه3�ه= لل� اس��B ل4ي �WT �ا اك�U فاعل�ة في خ#مة اإلدار 
  .(Qفاءة واق�#ار، م�ا ی3عFQ على ن:اح اع�ال ال�3$�ات وت�ادل ال�ع�فة وSدارتها

فإم��ا�aر9ات ال�>�ق�ل هي إم��ا�aر9ات العقل ال��#ع ال!L ی�Wف (ال�ع�فة وت�34ل�ج�ا 
  .ال�عل�مات
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Abstract 
 

 
Knowledge Management Between Information 

Technology and Accounting Education 
 
 
This study aimed at studying the importance of  Knowledge 

Management (KM) , its development ,  principles , and its 

relationship with information technology , and the effect of this 

relationship on accounting education by using computerized 

systems , and its applications in business transactions .  

In addition , it showed the importance of E-Commerce and the 

risks related to the application of (KM) in this area . 

The authors concluded that information technology is the main 

driver in the level of comprehensive quality control of business 

activities and knowledge management . 

The autors recommended the integration of (KM) , and 

information technology in accounting education in order to meet 

the new advanced technology . In addition , (KM) must be 

shared by accountants and all concerned parties in the business 

organization . 

 In other words, “ The empires of the future are the impires of 

the mind ” .  
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  مق4مة
ت�اجه مه3ة ال� اس�ة وت#ق�< ال >ا(ات في ال�ق^ ال اض� الع#ی# مB ال� #Tات ، N��34ل�ج�ا 

  .ال�ع�فة ال�عل�مات ، وال'W'Wة ، وال�:ارة العال��ة ، واخالق�ات ال�ه3ة ، وادارة 
وق# أدg Oه�ر الع�ل�ة وال�غ��ات في ب�eة االع�ال وال���ر ال���4 الى اعادة ال3$� في 
ال�عال:ات ال� اس��ة ، وذل, ن��:ة ل�ج�د ال �اس�i ال��3�hة على االن��ن^ وع�ل�ات ال �س�ة 

ل�ة اك�U واسعة االن�Cار ، ومB خالل ال�:ارة االل4��ون�ة، االم� ال!L جعل مB ال�عل�مات ال�ا
تعق�#ا ، وأوجi ق�ام ال� اس���h) Bورة ال��4ف وم:اراة االم�ر ال:#ی#ة ب9Hادة مع�ف�ه= في م:ال 
ال اس�ب واالن��ن^ ، لل�أقل= مع ب�eة االع�ال ال��غ��ة (QCل م>��� ، واالخ! (ع�B االع��ار 

تCه# م3$�ات  .           تأث�� ب�eة ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات على مه3ة ال� اس�ة وال�#ق�< 
االع�ال في ال�ق^ ال اض� تغ��ًا م�>ارعا في ب�eة اع�الها ، وتع# ال�Uرة ال��34ل�ج�ة وال�عل�مات�ة 

ك�ا ان م3$�ة االع�ال ال�ي ال ت��اشى مع ه!ه . مB اب�ز معال= ه!ا ال�غ�� في ال�ق^ ال اض� 
iاس�'#ام االسال� B< على ادارة ال�ع�فة ، وال ت H�N��ة ، س�ف  ال���رات والUال��34ل�ج�ة ال #ی

ف�:i ان نع�ل على ت ف�a Hاقات .                   ی�ع�ض (قاءها واس���ارها لل�>اؤل 
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األف�اد االب#اع�ة ، وتعH9H الق#رة ال�3اف>�ة ، وال�>لح بUقافة االب#اع وال����9 واالداء ال:�اعي ، 
ت��3ة معل�ماته= ، وت���9 مهاراته= ،  واتاحة ف�صة ال�عل= امام العامل�B في ال�3$�ة ، مB اجل

.         وق#راته= ، واس�'#ام ن�اذج ه�Qل�ة م�نة ، وت�34ل�ج�ا ون$= معل�مات واتWال م���رة 
وBQ�9 الق�ل (ان ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات ت�Uل في ال�ق^                                        

�لi االم� مB ال� اسi االل�ام وال�ع�فة به!ه ال اض� ت #Tا حق�ق�ا ل�ه3ة ال� اس�ة، ح�� ی�
.                  ال���رات ال:#ی#ة   

 

  

   Knowledge Managementتع#6= ادارة ال�ع#فة 

أن إدارة ال�ع�فة تHود ال�عام لل��اض�ع ال >اسة لل��4ف ال�3$��ي ، وال�قاء ، وال�ق#رة واألهل�ة ، 
ت�QC) B�hل أساسي الع�ل�ات ال�3$���ة ال�ي ت� �  في م�اجهة ال�غ�� ال��eي ال��Hای# ، وهي

عB ال�عاون وال�CارNة ، مB اجل ت�ح�# ال��انات وال�عل�مات وaاقة معال:ة ت�34ل�ج�ة 
ال�عل�مات ، وال�اقة االب#اع�ة واالب�4ار9ة لإلن>ان ، وال�ي تع��� ض�ور9ة لألن�Cة االدار9ة 

  .ل�عل= وال�'��s االس��ات�:ي ال�'�لفة ، Nات'اذ الق�ارات وحل ال�QCالت وا
ع�ل�ة اT:اد وتB9�4 وتأك�# تفه= ال�عل�مات ال�hور9ة " وBQ�9 تع�t9 ادارة ال�ع�فة على أنها 

  :، وه!ا الع�ل BQ�T ان �QTن �Nا یلي ( King )" الداء الع�ل 
 .معال:ة ال��اد ال'��ة في ال�>��دعات  .1

 . تأدTة الع�ل  .2

3. T ما i<اء الق��د ال#ف��9ة حCعلى ال�عای�� ال� اس��ة ال#ول�ة إن #:�<. 

  :وه3اك أرKعة �aق ت>���ع ال�C3ات ف�ها إنCاء ال�ع�فة وهي
 .ال ل ال�3$= لل�Cاكل . 1

 .ال�:ارب  .4

 .ال'��ة ال>ا(قة  .5

  .ال�عل= مB االخ�B9 ومCارN�ه= ال�ع�فة  .6
لح ی�ت�s ان ادارة ال�ع�فة ع�ارة عB م�W: " وBQ�9 اhTا ان تع�ف ادارة ال�ع�فة (�ا یلي

". (الع�ل�ات او ال��احل مB اجل اT:اد ، ون�C ، واخ��ار ، واس�'#ام ال�ع�فة الغ�اض مف�#ة 
(Wikipedia 2003) .  

 Implicit)األول ، و9ع�ف (ال�ع�فة ال�3�hة  Bوتق>= ال�ع�فة إلي ق>��B أساس�

Knowledge) نH�'ف (ال�هار  ةوهي تل, ال�ع�فة ال�W�ات والق#رات في عق�ل األف�اد وال�ي ت
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أما الق>= . ال�W'Cة ال�ي ال BQ�T نقلها أو ت �9لها لآلخ�B9 (>ه�لة وال�ي WTعi ال�قا(ة عل�ها 
وهي (QCل عام ذل, ال�3ع  (Explicit Knowledge)الUاني ، ف�ع�ف (ال�ع�فة ال$اه�9ة 

في ال4���ات  ال�'Hن في أرش�ف ال�3$�ة ، وم3ها ال�'Hن إل4��ون�ًا في قاع#ة ال��انات ، و9#و9اً 
وهي تل, ال�ع�فة ال�ي BQ�T لألف�اد داخل . ال�ي ت�B�h ال>�اسات واإلج�اءات وال�>�3#ات 

  .ال�3$�ة ال�ص�ل إل�ها واس�'#امها وال�CارNة ف�ها مB خالل ال3#وات واللقاءات وغ��ها 
. ال ك�ا BQ�T أن تع3ي إدارة ال�ع�فة أش�اء م'�لفة ح>i ال���عة ال�'�لفة ل�3$�ات االع�

فإدارة ال�ع�فة �Nا نع�ف هي ل�>^ أم�ًا تق�3ًا أو م:��عة مB ال�3اهج وSن�ا في ال ق�قة هي 
م�ارسة أو ن$ام CT��ل على األش'اص والع�ل�ات وال��34ل�ج�ا ، وال�#ء ب����< إدارة ال�ع�فة 

اضافة الى ما س�< فان ه3اك ع#ة . BQ�T أن B< T مB اإلن�اج�ة وال4فاءة لل�3$�ة QNل 
 www.Virtual)تعارt9 الدارة ال�ع�فة، ولل�9H# مB ال�عل�مات BQ�T ال��سع (االaالع على 

Library on Knowledge Management httpi//km.brint.com) .  

  

  

  ت<�ر ادارة ال�ع#فة
BQ�T الق�ل ان ادارة ال�ع�فة Nان^ م�ج�دة م3! ع#ة عق�د مB الHمB ، فق# مارسها أم3اء 

َ◌اب وال�zلف�B وغ��ه= ال�Q��ات وال�#رس� َ̂   .B والفالسفة  وال4
إلدارة ال�ع�فة ال ت>���ع اغلi ) ن��ذج(ف�#ون أL شQل . وال تع��� إدارة ال�ع�فة مفه�مًا ج#ی#ا ً 

وال ق�قة ت��Uل في أن الN�Cات ت��4ن مB أش'اص T>�'#م�ن . الN�Cات أن تع�ل (QCل م�Kح 
) . أو س�ء إدارة ال�ع�فة ح>i وضع ال الة(ال�ع�فة  ال�عل�مات وهي اك�U ال�3اذج األول�ة إلدارة

. وان ال�ع�فة ال�� Wلة وال� اف� عل�ها مB ق�ل أL م3$�ة هي واح#ة مB اك�U أص�لها الهامة 
ك�ا أن ال�4ف�ة ال�ي ت Wل (��ج�ها ال�3$�ات على ال�ع�فة واس�'#امها تHود االساس أو 

ح�� نع�� في ب�eة ع�W ال�عل�مات واالس�'#ام وفي ال�ق^ ال اض� . القاع#ة إلدارة ال�ع�فة 
ال��Hای# لل �اس�i وش�Qات االن��ن^ ، ن �اج الى م:ه�د م#روس وم3�$= ل�4ف�ة ال�عامل مع 

واع��افًا . الع�ل�ات ال�ال�ة ، خاصة في م �s م3$�ات االع�ال ال�عق#ة وال��Hای#ة ح:�ًا و�Nًا 
 )"  ت�34ل�ج�ا ال�ع�فة " ة ال�ع�فة ، فان م�Wلح لاله��ة ال >اسة له!ه ال��34ل�ج�ات في ادار 

Knowledge Technologies )  ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات Bلل�ع��� ع ���N لQC) م#'�<T
  .ال�>�'#مة ل#ع= ادارة ال�ع�فة 
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  م
ادئ إدارة ال�ع#فة
ة وه3اك خWائ� أو صفات لل�ع�ف. أن تفه= ال�ع�فة ه� ال'��ة األولى إلدارتها (QCل فعال  

  .، وأدوات وأسال�i  مB اجل إج�اء افhل ل����9 وت��3ة ال�ع�فة في ال�3$�ة 
: " أنه قال Winston Churchillو�Nا ذ�N عB رئ�F وزراء ال��ل4ة ال�� #ة ون>��ن ت�CتCل 

 The empires of the future are “"  ان إم��ا�aر9ات ال�>�ق�ل هي إم��ا�aر9ات العقل 

the empires of the mind ”   فال�ع�فة قابلة لل�الشي وذل, ألن م>��دع خ��ة ال �اة ،
. م #ود (>�i ال���ر الهائل وال>�9ع في ال��34ل�ج�ا وال'#مات ال��3ام�ة وال�>���ة في ال>�ق 

وال T>���ع أح# أن H�'Tن ال�ع�فة الن األف�اد والN�Cات i:T أن تع�ل على  ال�:#ی# ، وSعادة 
  .>��� إلT:اد ال�9H# مB ال�ع�فة ال�Hّود وال��سع (QCل م

  .ال>ل�ة= ال�ع�فة : وه!ا األم� ی��لi ت #ی� ج!رL وج�ه�L ل�عادلة ال�ع�فة الق#�Tة وهي
فاالن�Cار ال�اسع . ل!ا i:T ال�CارNة وال�>اه�ة في ال�ع�فة ح�ى ت�hاعف وتQC) �C�3ل واسع 

�ارسة الع�ل�ة مB اجل ب�ان غَيَ◌ر مB ال���عة ال�3اف>�ة ، وال� (Benchmarking)لل��جع�ة 
وال�4ف�ة . ك�ف�ة ش��ل مفه�م مCارNة ال�ع�فة ، ف�B ال�ه= تفّه= ال�4ف�ة ال�ي تQCل ف�ها ال�ع�فة 

ومع ذل, ه3اك ع#ة م�ادOء لل�ع�فة ن!�N م3ها ما . ال�ي ی�عل= ف�ها األف�اد اس�'#امها ( �Qة 
  :یلي

  .�4نها إن إدارة ال�ع�فة مQلفة ، ل�ع#د ال�Wادر ال�ي ت  )1(
ت��لi إدارة ال�ع�فة الفعالة حل�ل نات:ة عB تفاعل مC��ك مB ق�ل األف�اد   واس�'#ام   )2(

 .ال��34ل�ج�ا 

 .ت��لi إدارة ال�ع�فة م#ی�B9 م#رB�N وواع�B لل�ع�فة   )3(

ت>�ف�# إدارة ال�ع�فة ب#رجة اك�� مB ال�عل�مات ال�أخ�ذة مB األس�اق اك�U م�ا ق#   )4(
 .ي داخل ال�3$�ة ت4�>�ه مB ال�#رج ال��gف

 .تع3ى إدارة ال�ع�فة ت >�B ع�ل�ات الع�ل   )5(

Tع��� ال�ص�ل إلي ال�ع�فة ب#اTة ال��9< فقs ، ح�� ان إدارة ال�ع�فة م>���ة وم�3ام�ة   )6(
. 

 . knowledge is powerتع��� ال�ع�فة ق�ة   )7(

    )8 (BQ�T ل شيء ، والQ) أنها م�ت��ة i�<) ، لها ب#قة  تع��� ال�ع�فة مفه�مًا عائ�ًاHع
 Lل اف�ادQC) .  

 .ان ال�ع�فة ت3$= نف>ها ب3ف>ها تلقائ�ا ً ) 9(



  7

  . ان ال�ع�فة ت>عى لالس���ار9ة ، فال�ع�فة ت�9# أن ت�4ن وت#وم Nاس���ار9ة ال �اة) 10(
ان ال�ع�فة ت3�قل مB خالل اللغة ، فاللغة وس�لة ل�صف ال'��ة وال 33Q�Tا ب#ونها ) 11(

ي ان�Cار وات>اع ال�ع�فة ال�3$���ة انه i:T عل�3ا ت���9 اللغات إWTال ما نع�فه ، و9ع3
  . ال�ي ن>�'#مها ل�صف خ��ة أع�ال3ا ال�ي نق�م ب�أدی�ها

)12 ( Lدzأن ال3$= القابلة لل��4ف ت �ًال ، ح�hع��� أم�ًا مفT ال��ونة) اف ال�ع�فةWإن ات
ة أعلى ، وه!ا Tع3ي أن3ا BQ�T و�W9ح مع#ل ال�3اء لل3$= غ�� الالم�9HNة ب#رج. إلى االتقان 

أن نه#ر ال��ارد وال�اقة ع3#ما ن اول أن ن�اقi أو ن>��� على ال�ع�فة (QCل م Q= أو 
 .ض�< 

ال ی�ج# حل واح# لألم�ر ال�ع�ف�ة ، فال�ع�فة ت�غ�� (QCل م>��� دائ�ًا ، ح�� أن ) 13(
L!ل إلدارتها في ال�ق^ ال اض� ، ه� ذل, األسل�ب الhی��ك األم�ر ت>��  األسل�ب األف

 .ب��3ا ت�قى ال'�ارات قائ�ة 

أن ال�ع�فة ال ت��3 إلى ما ال نهاTة ، ففي آخ� األم� ت�hع (ع� ال�ع�فة أو تف3ى، ) 14(
ت�امًا �Nا تف3ى األش�اء في ال���عة ، فع#م ال�عل= وااله�ال ف�ه ، واس���ار9ة اس�'#ام ال��ق 

ال�ع�فة ال4املة ال�ي ت>اه= في الق#رة على إن�اء  الق#�Tة لل�ف��4 یzدTان الى ت�اجع م:��عة
 .وت��ر ال�ع�فة 

ان م>zول�ة ت��ر ال�ع�فة ال تقع على أح# (QCل اف�ادL ، فال�ع�فة ع�ل�ة اج��اع�ة ) 15(
 ) .ال:�اع�ة(، وتع3ي انه ال T>���ع أL ش'� ت �ل ال�>zول�ة لل�ع�فة ال�:��ع�ة 

�اع# وال3$= ، فإذا Nان^ ال�ع�فة حقًا ت3$= نف>ها ال T>���ع أح# ف�ض األحQام والق) 16(
ب3ف>ها ذات�اً ، فإن ال��9قة األك�U اه��ة ل�ق#مها هي إزالة ال �اجH ال�ي تقف أمام ال��$3= 

 .وفي ب�eة م>ان#ة ، فإن ال�ع�فة س�ف ته�= ب3ف>ها . ال!اتي 

م�ارسة افhل ل�ق#م ال ت�ج# �Nة ف�hة س �9ة لل�ع�فة ، أL ل�F ه3اك نق�ة نف�ذ أو ) 17(
ال�ع�فة ، ح�� أنها i:T أن ت#ع= وت>ان# ع3# م>��9ات م�ع#دة ، وKالع#ی# مB ال��ق 

 .ال�'�لفة 

ح�� أن م>ألة . أن ال�4ف�ة ال�ي تَعَ◌رف بها ال�ع�فة ت #د ال��9< ال�ي ت#ار بها ) 18(
اله��ام ح�ل ال�ع�فة BQ�T أن ت�Uل نف>ها (الع#ی# مB ال��ق ، فعلى س��ل ال�Uال ، إن ا

 .مل�4ة ال�ع�فة Tق�د الم�الك مع�فة م��Kة وال�ي ت ��ها ب�اءة االخ��اع وحق�ق ال�أل�ف 

وان االه��ام (ال3>�ة لل�CارNة في ال�ع�فة یNz# على ت#ف< ال�ثائ< وع�ل�ات االتWال  ، وان 
��< ال��H�N على أهل�ة ال�ع�فة Tق�د إلى ال� � عB ال��ق الفعالة إلT:اد وت��4ف وت�

  .ال�ع�فة 
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    م�Aات ادارة ال�ع#فة لل��@�ة
  :ان ق��ة ن$= ادارة ال�ع�فة (ال3>�ة لل�3$�ة BQ�T تل'�Wها (االتي 

انها ت>هل ع�ل�ة ت:��ع وت>:�ل وت3$�= وفل��ة وت ل�ل واس��جاع ال�ع�فة ال�اض ة وال� #دة  .1
ة ، وال��انات ال�'Hنة وت��4ن ه!ه ال�ع�فة مB ج��ع ال�ثائ< وال>:الت ال� اس��. ون�Cها 

ك�ا i:T ان ت�4ن ه!ه ال�عل�مات م��اف�ة (QCل واسع وسهل (ال3>�ة . في ذاك�ة ال اس�ب 
 Fل سلQC) وتع��� ن$= ادارة ال�ع�فة ذات ق��ة ل�3$�ة االع�ال لل#رجة . الدارة ال�3$�ة

  .ال�ي ت�4ن ف�ها قادرة على ع�ل ذل, 
فل��ة وت ل�ل واس��جاع ون�C ال�ع�فة ال�3�hة او انها ت>هل ع�ل�ة ت:��ع وت>:�ل وت3$�= و  .2

وت��4ن ه!ه ال�ع�فة مB اج�اءات غ�� رس��ة او م�ارسات ومهارات غ�� . ال�فه�مة ض��3ا 
وه!ه ال�4ف�ة لل�ع�فة ض�ور9ة واساس�ة ، النها تع�ي ص�رة عN Bفاءة وأهل�ة . مK��Qة 

 Bف�gان ل3$= ادارة ال�ع�فة ق��ة ل�. وج#ارة ال�� �ح� B3ها مQ3$�ة االع�ال الى درجة ت�
ت�3Wف وت:��ع افhل ال��ارسات وت'39Hها وت�ز9عها على ج��ع اجHاء ال�3$�ة Nل�ا دع^ 

 .وت:عل ال�3$�ة اقل ع�ضة ل#وران ال��gف�B . ال اجة الى ذل, 

3Q�Tها اhTًا ، تأدTة و�gفة اس��ات�:�ة واض ة ، ح�� CTع� الB9��U4 (أنه في ب�eة االع�ال  .3
�غ��ة (QCل س�9ع ، ه3اك م�Hة اس��ات�:�ة واح#ة فقs ال�ي ��Tل (قاؤها ، وه!ه ال�

االس��ات�:�ة ت>اع# في ب3اء م3$�ة ت�4ن Tق$ة وقادرة ب3:اح على ال�غلi على أTة صع�Kات 
نات:ة عB ال�غ�� ، ومه�ا Nان^ الWع�Kات ف>�عة ال��4ف ه!ه ، BQ�T ان ت�4ن م���Cة 

ام ادارة ال�ع�فة ، وال�ي ی3�ج ع3ها حلقات تعل���ة تع#ل (QCل فقs مع ن$ام ت��4ف مUل ن$
 . أوت�مات�Qي قاع#ة مع�فة ال�3$�ة في Nل وق^ ی�= ف�ه اس�'#امها 

 

 

 ��
  أدلة وارشادات وت�ج�هات عال��ة ل��<ل
ات تأه�ل ال�	اس
ه3اك حاجة ماسة ل�ج�د أدلة او ارشادات وت�ج�هات عال��ة ('�Wص ال���ل�ات ال��3aة 

 B��3ال�ه Bل�أه�ل ال� اس�� . L!ال لل�3هاج ال#راسي ، والWاد ن��ذجا شامال ومف:Tا في ذل, ا�)
ت�3�ه م:��عة ع�ل ب�B ال �Qمات م�Qنه مB ال'��اء ، ح�ل ال�عای�� ال� اس��ة واال(الغ ال�الي 

(ISAR)    انعق# في ج�3ف L!ال �C17س�9>�ا ب�ار9خ / في اج��اعها ال>ادس ع -
19/2/1999 . LادW�االق Fق�ل ال�:ل Bال'��اء ه!ه م Bنة م�Qأت م:��عة الع�ل ال�Cوق# ان
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وتق�م ه!ه ال�:��عة ب�أدTة ع�لها مB .  1982واالج��اعي ال�ا(ع له�eة االم= ال�� #ة عام 
خالل ب�نامج م�4امل ، �CTل ال� � وال �ار وت�ادل االف4ار ب�B ال �Qمات، و3Kاء على 

ا وال�عاون ال�ق3ي ، مB اجل ت�ادل وجهات ال3$� وانCاء م3هج او اسل�ب االج�اع في ال�أL ب�3ه
ومB خالل ه!ه ال�3اقCات ب�B ال#ول . عام ومق��ل ل ل ال��اض�ع ال� اس��ة واال(الغ ال�الي 

ال�'�لفة فق# اس��اع ال'��اء تC'�� وت #ی# افhل ال��ارسات الع�ل�ة، وت�3ي األدلة 
  .اض�ع واالرشادات لع#د مB ه!ه ال�� 

وذل, مB اجل اT:اد . ه� تق�9ة مه3ة ال� اس�ة عال��ًا  (ISAR)ان اح# اه#اف م:��عة الع�ل 
ومB اجل ت ق�< ه!ا اله#ف . مه3ة م اس�ة عال��ة قادرة على تق#T= خ#ماتها ل:��ع دول العال= 

ل���ل�ات ال�zهالت ال�ه�3ة ) م�جع�ة(على عاتقها ت��W= دل�ل  (UNCTAD)فق# اخ!ت 
اس��B ، وال�ي س�ف ت ق< نق�ة م�جع�ة لل�zهالت ال��3aة ، وم>اع#ة االش'اص ال!یB لل� 

وق# ت= الق�ام به!ه ال�ه�ه (ال�عاون مع . ی���ع�ن به!ه ال�zهالت للع�ل في االق�Wاد العال�ي 
م:��عة خ��اء اس�CارB�9 غ�� رس���B مB ال�:�ع الع�Kي لل� اس��B القان�ن��B ، وم3$�ة 

لقان�ن��B ، وال� اس��B القان�ن��B ال34#ی�B ، وال�:لF االوروKي ، ومعه# ال� اس��B ال� اس��B ا
 ، Bواالت اد ال#ولي لل� اس�� ، L#3معای�� ال� اس�ة ال��ل Fل3#ا ، وم:ل�Qفي اس Bالقان�ن��

  .وم�Uل�B عB االكادB���T ، وش�Nات ال�#ق�< العال��ة ، م�Uل�W) Bفاته=  وق#راته= ال�W'Cة 
ت= انCاء ه!ا ال#ل�ل ل�Wل ة ال�:��ع العال�ي QNل ، مB اجل ت��3ة وت >�B ال�:انF وق# 

ح�� ان مUل ه!ا ال�:انF ق# T># الف:�ات في ن$= ال�3هاج . ل���ل�ات ال�zهالت ال�ه�3ة 
ال�عل��ي ال�3aي ، و9'ف� مB ت4لفة اتفاق�ات االع��اف ال���ادلة ، وKال�الي ی9H# مN Bفاءة 

اس��ة في م:ال ال�:ارة ع�� ال #ود ال'ارج�ة ، وه!ا االم� ت>�i ب�ج�د معای�� ال'#مات ال� 
  . م اس��ة دول�ة 

 ^Cاالع��ار وناق Bار9ة غ�� ال�س��ة ت�ص�اتها ، (ع# ان اخ!ت (ع�C�وق# ق#م^ ال�:��عة االس
ق#  ك�ا ان ال�:��عة االس�Cار9ة. الع#ی# مB االوراق ال� �Uة ح�ل ماi:T ان ی�3�hه ال#ل�ل 

 Bعلى ع�ل ل:3ة ال�عل�= ال�ا(عة لالت اد ال#ولي لل� اس�� H�N��االع��ار ال Bاخ!ت (ع�
(IFAC'S Education Committee)  Bهالت ال� اس��z�) ل خاص ارشاداتها ال��علقةQCKو

 B��3وع�ل . ال�ه Bاالت اد ال#ولي لل� اس�� Bادرة عWومع األخ! (االرشادات ال�عل���ة وال��اد ال
و�9ج# اآلن دل�ل . �اء ، وعلى وجه ال'�Wص (ال3>�ة لل�3هاج العال�ي ح�ل ه!ا ال��ض�ع ال'�

او ارشاد ح�ل ال'��ات ال�ي T �اج الت�اعها على ال�>��O ال�3aي ل�hان ال�#رi9 وال�أه�ل 
 B��3ال�ه Bح لل� اس��� Wات عال��ة . الNك�ا ان االح#اث االخ��ة ال�ي ت>��^ (انه�ار ش�

  :�Q9ا وا�Tال�ا ق# عHزت ال اجة ل�Uل ه!ا ال#ل�ل ، وذل, لالس�اب ال�ال�ة ك��O في ام
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في ض�ء الفhائح ال� اس��ة واألزمات ال�ال�ة ال #یUة gه�ت ع��ب م�ع#دة (ال3>�ة  .1
لالفWاح ال� اس�ي وت#ق�< ال >ا(ات ، اضافة الى الhغ�� ال��Hای#ة (اس�'#ام معای�� 

افWاح م اس�ي افhل ق# أك# عل�ه رئ�F ه�eة االوراق ان ال اجة الى . ال� اس�ة ال#ول�ة 
ان اه��ة شفاف�ة الق�ائ= : " ح�� قال  (Arthur Levitt)ال�ال�ة االم��Q9ة آرث� ل�ف�^ 

ال�ال�ة ال�ي تع�ض في ال�ق^ ال�3اسi وت�4ن م�ث�ق بها ، واه���ها (ال3>�ة ل �اTة 
ان االوضاع . ال�ق^ ال اض� ال�>���U ل= تB4 اك�U وض�حا وشفاف�ة ع�ا هي عل�ه في 

وه!ه االس�اق تعل�^ . ال�ال�ة ال:ار9ة في آس�ا وروس�ا تع# امUلة ق�9ة له!ه ال ق�قة ال:#ی#ة 
درسا مzل�ًا ، ع3#ما ذع� ال�>���Uون ن��:ة لالخ�ار ال>�eة غ�� ال���قعة او غ�� ال��3Qة 

 . " .ال�ي ح#ث^ في ه!ه االس�اق 

ع�لها ال��عل< (�hا(s ال>ل�ك والع�ل   (WTO)ل��ة لق# ات�^ م3$�ة ال�:ارة العا .2
('�Wص ال�9�Cعات ال� ل�ة ل���ل�ات ال��خ�� ، واالج�اءات ، وم��ل�ات ال�أه�ل ، 

عل�ا (ان ض�ا(s ال>ل�ك والع�ل ال�ي . واج�اءاتها ، ومعای�� ال� اس�ة الف�3ة وال�#ق�< 
ا س��4ن عل�ه م��ل�ات وضع�ها م3$�ة ال�:ارة العال��ة ، ل= تhع (QCل مفWل ماذ

ول34ها نW^ . ال��خ�� ال�ه3ي ، وما i:T ان ت�4ن عل�ه م��ل�ات ال�أه�ل ال� اس�ي 
. على ان ال���ل�ات i:T ان ال ت ��L على ال �اجH وال��انع غ�� ال�hور9ة لل�:ارة 

وK!ل, ل= ت #د ض�ا(s ال>ل�ك والع�ل ما ه� ال��ل�ب مB اجل ان �WTح الC'� م اس�ا 
وذل, ألن م3$�ة ال�:ارة العال��ة ل�F مB مه��ها انCاء معای�� تأه�ل�ة ، وتB9�4 . مه�3ا 

م�جع�ة عال��ة ل3$ام ال�أه�ل واالع��اف مB ق�ل م:��عة ع�ل ال'��اء ما ب�B ال �Qمات 
(ISAR)   اه= في ع�ل م3$�ة ال�:ارة العال��ة<T. 

لى وج�د ال� اس��B وال�#قق�B ال�zهل�B ان اس�'#ام معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة Tع��# (QCل ���N ع
ففي حق�قة االم� ، ان . ، ولB4 ه3اك الع#ی# مB ال�ع�قات في ت#رF9 معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة 

تفه= ال� اس��B غال�ًا ما �QTن م #ودا (�عای��ه= ال��3aة ، وان ال �Wل على راس ال�ال 
وKال�الي ، . �ًا امام ع�ل�ات وضع ال�عای��العال�ي اضافة الى االس�ق�ار ال�الي Tع��� عائقًا مه

Bوال�#قق� Bان ال . فان الع�ل�ة وت ��9 اس�اق راس ال�ال لها آثار وت�ع�ات على ال� اس�� i:ف�
ك�ا ت��ل�QT . iن�ا م:هB9H للع�ل في ه!ه االس�اق فقs ، ولB4 عل�ه= اhTا تاك�# Nفاءة ع�له= 

� اس��ة i:T ان ت�4ن قابلة لالن�Cار خارج ال #ود الع�ل�ة (ان واح#ة او اك�U مB ال�zهالت ال
وال� اس��ن ال�zهل�ن االعhاء (:�ع�ة او ه�eة مه�3ة مع��ف بها ، س�:#ون مB . ال��3aة 

الWع�Kة تفه= ل�اذا i:T عل�ه= اعادة ال�أه�ل (ال3>�ة له�eة مه�3ة اخ�O اذا ما ارادوا الع�ل 
B ال#ول ال3ام�ة ل#یه= صع�Kات اضاف�ة مB ح�� ك�ا ان ال� اس��B م. داخل ح#وده= ال��3aة 

ان مzهالته= ال� ل�ة ال Tع��ف بها خارج ح#ود بل#انه= مB جهة ، واع��اد الN�Cات م�ع#دة 
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ال:3>�ات والC3ا� وال�Nاالت االج�3ة ال�ق��ة في ه!ه ال#ول على ال� اس��B االجانi مB جهة 
 Oاع# ال#ول ا. اخ�<T �3ه= على ف�ج�د م�جع�ة لل�أه�ل س�فaهالت م�اzان^ مN ل3ام�ة ف��ا اذا

وفي حالة ما اذا Nان^ ه!ه . م>��O تل, ال�عای�� ال��ج�دة او ال���قة في أL مQان اخ�
ال�عای�� ال��3aة ال تل�ي ال��جع�ة ال��علقة (ال�عای�� ، ع3#ها �QTن واض ا (ان ع�ل�ة تW �ح 

  .i:T ان ت�= ل�عال:ة االم� 
مل �gا في ق�ام ال�>�B9��U (ات'اذ ق�ارات (ال3>�ة ل�'��W واس��Uار  لق# اص�ح ه3اك تHای#اً 

وق# ساع#ت ع�ل�ة االس�اق ال�ال�ة ال�لi على . راس ال�ال ب3اًء على الف�ص ال��احة عال��ًا 
ح�� ان اس�'#ام معای�� م اس��ة و�3aة م'�لفة جعل , ال���ول ن � اaار م اس�ي عال�ي 

ل�>���U لل�قارنة ب�B الف�ص وات'اذ ق�ارات مال�ة م��3ة على اساس االم� اك�U صع�Kة وت4لفة ل
  . معل�مات معلB ع3ها 

ك�ا ان االخ�الف في ال�عای�� ال� اس��ة ق# ف�ض اhTا ت4ال�ف اضاف�ة س�ف ت��4#ها الN�Cات 
 Bمعل�مات مال�ة م��3ة على ن�اذج لال(الغ ال�الي ال��ع#د ، م Hعل�ها اع#اد وت:ه� i:T ال�ي

ال �Wل على راس ال�ال في االس�اق ال�ال�ة ال�'�لفة ، وKال�Uل اح��ال وج�د إرKاك ح�ل  اجل
 فعلى س��ل ال�Uال ، ش�Nة ال#واء ال>�9>�9ة الع�القة . أL مB االرقام هي االرقام ال ق�ق�ة 

(Roche Group)   Bم �Uها في اكaاCال��ات  100وال�ي ت�ارس ن O#بل# ، قام^ في اح
مل��ن دوالر اذا  100$امها ال� اس�ي ف�صل^ الى انها ت>���ع ان ت�ف� ح�الي ب�ق#ی� ح�ل ن

  .  (Lawrence Quinn, 2003)قام^ (ان�اج م:��عة واح#ة فقs مB ال#فات� ال� اس��ة 
وال!L حل   (IASB)م ، اع�ى م:لF معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة 2001وفي شه� ن�>ان عام 

، تف�h9ا ق�9ا مB ق�ل اال�aاف ال�QCل�B ال�ئ�>��B الس�اق  م ل ل:3ة معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة
راس ال�ال العال���B لألخ! (ع�B االع��ار ه#ف ت���9 م:��عة واح#ة مB ال�عای�� ال� اس��ة 

وق# دع�^ ش�Nات ال�#ق�< ال�ئ�>�ة في العال= م:ه�دات م:لF معای�� ال� اس�ة . عال�ة ال:�دة 
ات س9�3ة ل��ارسة الع�ل�ة لال(الغ ال�الي في ان اء العال= ، ال#ول�ة ، واج�ت ثالثة اس��الع

وق# وج#ت . لق�اس م#O ال�ق#م ن � ال�قارب في ال�عای�� ال� اس��ة ال��علقة به!ا ال��ض�ع 
دولة ح�ل  90(مB ال#ول ال�ي اج�L عل�ها االس�قWاء % 90ن��:ة االس�قWاء (ان ح�الي 

ال� اس��ة ال#ول�ة ، وم��Cة الى ان م:لF معای��  في ن��ها ال�قارب مع ال�عای��) العال=
  . ال� اس�ة ال#ول�ة ی3$� ال�ه على انه ال:هة ال�3اس�ة ل����9 لغة م اس��ة عال��ة 

ان اغل��ة ال#ول ال�ي ش�لها االس�قWاء ق# اعل3^ رس��ا في ال�ق^ ال اض� عB ن��ها لل�قارب 
وعلى ن � ن��ذجي ، فان ه!ه ال�3ة تأخ! . �ة ب�B معای��ها ال� اس��ة ومعای�� ال� اس�ة ال#ول

شQًال ح�Qم�ا ، او أL م��ل�ات ت9�Cع�ة اخ�O ، او س�اس�ة معل3ة مB ق�ل ال:هة ال��3aة ال�ي 
ومB ال3اح�ة ال��#ئ�ة ، ففي الع#ی# مB ال االت س��لi ال#ولة مB . تhع ال�عای�� ال� اس��ة 
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فقs ب��3ي معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة ، وفي بل#ان  )ال��رصة(الN�Cات ال�>:لة في ال>�ق ال�ال�ة 
م��Wة إلزالة ) خ�ة ع�ل(اخ�O ، ت�ج# ل#O واضعي ال�عای�� ال� اس��ة ال��3aة أج3#ة 

االخ�الفات ال��ج�دة ب�B ال�عای�� ال� اس��ة ال#ول�ة ومعای��ه= ال� اس��ة ال��3aة ، وال�ي تغ�ي 
  .�ل#ان ی��ع�ن 9�aقة م�ح#ة لهات�B االس��ات�:���B وه3اك (ع� ال. الN�Cات ال�>:لة (ال��رصة 

 (Price Waterhouse Coopers)وفي اس�قWاء قام^ (ه ش�Nة ب�اFT ووت�هاوس �K�Nز 

في دول االت اد االوروKي ، وج#ت ان   (CFOs)م#ی� مالي ت3ف�!L  650م ِل 2002عام 
�>اع# في وضع خ�ة ل�عال:ة مB هzالء ال�#ی�T B9ع�ق#ون ان معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة س% 62

مB الN�Cات ال�>:لة ال تHال ت �اج الى % 85ال#یB االوروKي وس�ق ال�ال ، (ال�غ= مB ان 
مB ال�#ی�B9 ال�ال��B على ثقة % 92ال� �ل ل����< ال�عای�� ال� اس��ة ال#ول�ة ، وما ن>��ه 

االت اد االوروKي  عام على ت ق�< ال��ع# ال� #د ، ل��3ي معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة مB ق�ل 
  .ل= ی�#ؤا (ع# (ال�'��s له!ا ال� �ل % 60م ، وذل, (ال�غ= مB ان ح�الي 2005

ان ال اجة الى ام�الك ال�ع�فة (ال�عای�� ال� اس��ة ال#ول�ة تع��� م�ض�عا رئ�>�ًا ، وNان  
�عای�� ال�>�:���B مB ال��ل4ة ال�� #ة ق# رت��ا م>��O مع�ف�ه= ح�ل الع3اص� ال�Cغ�ل�ة ل

وNان^ ه3اك . ال� اس�ة ال#ول�ة اقل مB أL مB ال�>�:���B االخ�B9 في دول االت اد االوروKي 
ض�ورة ل�ج�د تقارب اك�U ب�B معای�� ال� اس�ة ال#ول�ة وال��ادOء ال� اس��ة االم��Q9ة 

(GAAP)   ، ءOان ه3اك حاجة ل����9 معای�� م اس��ة ی�= ت��3ها على اساس ال��ادN ا�N ،
 Stella)ال��ارسة ، وال�>اaة ، والCفاف�ة ، وال�ع��#ة على حق�قة وواقع االع�ال ال�:ار9ة و 

Fearnley, Hines, 2002)  .  
وق# اع���ت م:��عة الع�ل ال��Qنة مB ال'��اء في ال �Qمات (ال3>�ة ل�عای�� ال� اس�ة واال(الغ 

زدهار ومWل ة االق�Wاد ال�3aي ، ال�الي (ان وج�د مه3ة م اس��ة ق�9ة ام�ًا ح>اسًا وح��9ًا ال
واع���ت N!ل, (ان مUل ه!ه ال�ه3ة BQ�T ان . وN!ل, مB اجل ال���ر االج��اعي وال>�اسي 

 iل على لق�W ال�ه3ي ، او ال H���ال Bن ع�U ی� Bال!ی Bالء ال� اس��zان هN اذا sأ فقC3ت
ن�ني ه� ش'� مzهل ل��Qن فال� اسi القا. ل�ل��ة م��ل�ات ال�أه�ل عال�ة ال�>��O وال:�دة 

ع�hًا في ج�ع�ة او ه�eة مه�3ة مع��ف بها لل� اس��B او ال�#قق�B ، او ذل, الC'� ال�ع��ف 
 .(ه مB ق�ل مUل ه!ه ال:�ع�ات او اله�eات 
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  اس�4ام ادارة ال�ع#فة في ال�4ر96 وال�أه�ل ال�	اس
ي
ن ال�ع�فة هي مW#ر وأصل هام في تNz# حق�قة ا   (management)ان اس�'#ام Nل�ة ادارة 

ال�:ال االكاد�Tي ل�#رF9 ال� اس�ة ، وC9ار ال�ها �Nأس�ال ت#ر9>ي ، وNغ��ها مB اشQال راس 
، وال� �9ل واالن�Cار في ال�3$�ة ، ) ال �ازة(ال�ال فانها ت��لi م:ه�دا م�HNا ل�ع$�= االم�الك 

وKغ� ال3$� . سi وال�الئ= الت'اذ الق�اروال�أك�# على ض�ان وج�دها وم�ث�ق��ها في ال�ق^ ال�3ا
عB ال:#ل القائ= ('�Wص ه!ا االم� ، فق# اص�ح مB ال�hورL ان �QTن ه3اك دائ�ا ات'اذ 
ق�ار ج�اعي لل�عامل مB ح�� دقة اللغة وم>��O مف�داتها ، وادوات ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات ، 

وان . وت#ق�< ال >ا(ات  وقاع#ة ال��انات ، اضافة الى ال�ع�فة ال��'WWة في ال� اس�ة
وال� اف$ة على قاع#ة . غال�ا ما T>�'#م ل�صف ه!ه الق�اع# " قاع#ة ال�ع�فة " م�Wلح 

  . ال�ع�فة ، ما هي اال خاص�ة اضاف�ة له!ا ال3$ام 
ادارة ال:�دة ، وع�ل�ة اعادة : وغال�ا ما ت�صف ادارة ال�ع�فة على انها م���Cة مع أم�ر مUل

BQ�T ان تzخ! (QCل م��اٍز مع االصالح وال� >�B لل3$= ال� اس��ة ، ه3#سة االع�ال ، �Nا 
وال� اس�ة وت#ر9>ها (QCل عام ، وال����9 االح>B لل�3$�ة ، مB اجل اس��Uار رأس�الها 

  .ال�عل��ي 
  
 

  

  أث# ادارة ال�ع#فة وت���ل�ج�ا ال�عل�مات على ال�عل�+ ال�	اس
ي
>�B س3ة ال�اض�ة  ق# ح>QC) ^3ل ���N االن�Cة ان االب�4ارات ال��34ل�ج�ة على م#ار ال'�

، ومع ان  (Lee, Bishop et al. 1996)ال� اس��ة وال���9ل�ة واالج�اءات وال>�اسات ال�ال�ة 
ال��34ل�ج�ا وQKل تأك�# ل�>^ ج#ی#ة على ال� اس�ة ، فإن ال�ق#م ال #ی� ق# �aر ج��ع أوجه 

دL واال(الغ ال�الي وال�'��s وال�قا(ة االدار9ة وgائف ال� اس�ة ، (�ا في ذل, ، الق�اس االق�Wا
  .  (Burn 1994)وال�#ق�< 

، فأن�Cة ش�Qة   (Fisher 1995)ان دور ال��34ل�ج�ا وال �اس�i داخل ال�C3أة ق# تغ�� اhTا 
ال�عل�مات ال� ل�ة وال#ول�ة (�ا ف�ها االن��ن^ ، والع#ی# مB اشQال ال�:ارة االل4��ون�ة ، وت�ادل 

االل4��ون�ة ، اضافة الى ت'��s م�ارد ال�C3أة وغ��ها مB ال����قات ، ق# ح�ل^ ال��انات 
ال��9قة ال�ي ت�= ف�ها ال� اس�ة ، وال�ي ادت الى ال�>اؤل ح�ل اه��ة ق��ة ال�gائف وال�هارات 

  .ال� اس��ة ال�قل�#Tة 
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�Cاكل ، ومع ال�غ�� في اT:اد الق��ة مB خالل ام�الك وت �9ل ال�ع�فة ، وع�ل�ات حل ال
وع�ل�ات ات'اذ الق�ارات ، وع�ل�ات االتWال ، ت�Wح ال��34ل�ج�ا جHءا م�Qال ل�Uل ه!ا ال�غ�� ، 

وس��4ن االن��ن^ وم�اقع ال��م:�ات وت���قاتها االساس . وس�'#م H'�Nن اساسي لل�ع�فة 
وL وت>�ح ال��34ل�ج�ا للع#ی# مB االش'اص ذ.   (Harris 1995)وال��3ة له!ه ال��34ل�ج�ا 

وتHود ش�Qة . ال4فاءات وال��اهi ال��ع#دة ل��W �ا ث�وة م�ارد ل�3$�ة ع�W ال�عل�مات 
ال�عل�مات لغة وقاع#ة ب�انات مN��Cة مB اجل االتWاالت ، وال �Wل على ال��انات ال >اسة 
ال ق�ق�ة ح�ل ال��eة ال'ارج�ة ، �Nا ت>اع# االف�اد في اT:اد مWادر ال�ع�فة وحل ال�Cاكل 

(Quinn, Anderson et al. 1996)   . أة خ��اتها االولى فيC3تأخ! ف�ه ال� L!وفي ال�ق^ ال
 Drucker)ت �9ل ال��انات الى معل�مات ، ت�4ن ع�ل�ات ق�اراتها وه�Qلها االدارL ق# ت �ل 

1988)  .  
لق# ح#د االكاد���Tن وال�ه��3ن م3! وق^ 9�aل م:االت مUل االتWال ومهارات ال� ل�ل ل�>ائل 

ور9ة لل3:اح في مه3ة ال� اس�ة ، ومع االخ��اق الق�L لل��34ل�ج�ا وتغلغلها في ال�ه3ة ، فق# ض� 
اص� ^ ال�هارات االخ�O ض�ور9ة ل�ه3ة ال� اس�ة ، وخاصة ال��اعة وال�ع�فة ال��34ل�ج�ة وال�ي 
س�ف ت�لi مN Bل مB ی#خل ال�ه3ة ، االم� ال!T L ق< (QCل اT:ابي ال3:اح في مHاولة 

وKال�الي فانه Tف��ض ان .   (Goldsworthy, 1996; Hanno & Turner, 1996)ة ال�ه3
ك�ا ان ال��اعة ال��34ل�ج�ة . ال'Wائ� ال�ق��لة ق��ال عاما س�ف تق�د الى ال3:اح في ال�ه3ة 

في حقل ال� اس�ة i:T ان تhاف الى ه!ه ال�ع�فة ل��Cل ه!ه ال'Wائ� ، مB اجل ت ق�< 
  .�ل�ج�ة ال��اعة واألهل�ة ال�34

ان ال�Wرة ال�قل�#Tة لل� اس�N iاح�نة ارقام ل= تع# تالئ= ال�ه3ة ، ووضع ال� اسi خلف 
aاولة ل�:�ع اع�#ة هائلة مB االرقام ل4ي تع�ض على االخ�B9 مB اجل ات'اذ الق�ارات ، هي 

فال �اس�i . م>ألة غ�� ح��9ة ، ته#ر ال:ه# وال�ق^ ناه�, عB االخ�اء ال�ي BQ�T ان ت #ث 
وغ��ها مB أن�اع وأدوات ال��34ل�ج�ا ال #یUة ق# ح�رت ال� اس��B مB ال�هام ال��لة لل�:��ع 
ال�#وL لل�عل�مات ال�ال�ة ، ف� اسi ال��م أص�ح اكN �Uفاءة وفاعل�ة ، Tأخ! على عاتقه دور 

ل م�'! الق�ار وال Q= الW'Cي مB خالل ال'��ة وال4فاءة ال�ي ام�ل4ها في اس�غالل وق�ه لل� ل�
وال�#ب�� ال��3قي (Cأن ال�عل�مات ال�ال�ة ، و9لعi دورا ن�Cا وفعاال في اس��ات�:�ة ات'اذ 

  .الق�ارات داخل ال�C3أة 
ان ال��U4 مB األم�ر ال�ي ت#رب عل�ها ال� اسi ال�ه3ي تقل�#Tا للق�ام بها ، و9��قع الق�ام بها 

�ق#م ال3Wاعي ال:#ی# او فال.   (Wallman 1997)داخل ال�C3آت ، ق# �WTح غ�� ض�ور9ا 
ن��ذج ال �Wل على ال�Uوة ق# غ�� ال�ف��4 في ال��9قة ال�ي ت#ار بها مC3أة االع�ال ، وات'اذ 
ال�فاه�= وال��ق ال� اس��ة ال�قل�#Tة مB اجل خ#مة ه!ا ال��3ذج ال:#ی# ، وال'�ارات ال��احة 
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عالقة أو صلة أوغ�� مالئ�ة لل�ه3ة هي إما ان ت��4ف مع ال���ل�ات ال:#ی#ة ، او ت�Wح ب#ون 
(Elliott, 1992; Taylor, 1993)   . اhTا iان ال���ر ال>�9ع لل��34ل�ج�ا ال:#ی#ة ق# ت��ل

  .اصالح وتع#یل وت���9 ال�عل�= ال� اس�ي 
. ان دور ال� اسi في ال�C3أة س��Qن م'�لفا (QCل ج�ه�L م�ا Nان عل�ه ال�ضع في ال>اب< 

وأح# . ل� اس��ة ال�ه�3ة ق# ح#دت أوجه ت �9ل�ة ل�ه3ة ال� اس�ة وه3اك الع#ی# مB ال:�ع�ات ا
م�Qنات ه!ا ال�غ�� ی�جع الى ال����قات ال��34ل�ج�ة االب#اع�ة ال:#ی#ة في ال قل ال�ع�في 

  .وال�:��ع (QCل عام 
ان ه!ا ال��3ذج ال:#ی# الT:اد ال�ع�فة وال��H�N على اس�'#امها ال3�hي ق# ب�B أن اف�اد 

N ان له وقعا ال�3$�ةN ادW�3اعة واالقWاد الق��ة ، وأث� ال'#مات ال�ه�3ة على ال:Tأساس ال
. ك�ا BQ�T الق�ل (أن ذل, س��Qن له أث� ���N على مه3ة ال� اس�ة. م��ازا على ن:اح ال�C3آت 

وKال�الي ، فإن ال�هارات ال��ل�Kة مB ال� اس��B ی��قع لها ان ت�4ن م'�لفة ع�ا Nان^ عل�ه في 
  .  ال>اب<

ان ن$�9ة ادارة ال�ع�فة ت�Cح وت��B ال� �ل ال���4 ل�:��ع3ا االق�WادL ، مB م:��ع ی�Wف 
(اT:اد ال�Uوة مB خالل ان�اج وت�3Wع ال>لع ، الى م:��ع ی�Wف (اT:اد ال�Uوة مB خالل 

  .ال�س�لة في االف�اد داخل ال�C3أة ، ومB خالل ال� �ل ال:�اعي لل�عل�مات الى ال�ع�فه 
ة ال�ي ت�Wف (ع#م ال�ض�ح لألخ! (ال�ع�فة ال�3�hة لألف�اد ، ون�3Wفها في مع�فة فالع�ل�

واض ة وم #دة ، وت �9لها الى رأس�ال اس��ات�:ي فL�4 (ق��ة تع��� ق��ة ���Nة (ال3>�ة 
وه3اك عامل�B وراء ه!ه الع�ل�ة . لل��عامل�B مع ال�C3أة ، وه� ما H��T ال�C3آت ال3اج ة 

  :ال�ال ال�فi:T �4 ال�أك�# عل�ه�ا لإلن�فاع مB رأس 
 .ان ال��34ل�ج�ا تلعi دورا واسعا في ه!ه الع�ل�ة  -1

 .ان ال��9قة ال�ي Tعالج بها األش'اص ال�عل�مات وت�Wره= لل�اقع م'�لفة  -2

وح�� ان ن�اذج االدراك ل#O االش'اص BQ�T ر�Kها م�اش�ة (�هاراته= وأهل��ه= ، فق# ب#أ العل�اء 
 B�(Evans and الق#رات ال اس��Kة وع�ل�ات االدراك العامة ل#O األف�اد (اك�Cاف العالقة ب

Simkin 1989)  .  
ان ن$= ال�عل�مات أو ال��Qنات ال!�Nة هي ال�>���ة في ال�ق^ ال اض� ، (�ا في ذل, ال$3= 

فاألساس الL�$3 له!ه ال�3اذج . ال���3ة على ال�ع�فة ، ون$= دع= الق�ار ، ون$= ادارة ال�ع�فة 
على انه "وBQ�9 ان Tع�ف اسل�ب االدراك  . HN�(Gregor 1999) على ال���ر االدراكي ی

خWائ� الع�ل�ات ال�>�'#مة مB ق�ل ش'� في ام�الك وت ل�ل وتق��= وتف>�� ال��انات 
  . (Igbaria & Parasuramen 1989)" ال�>�'#مة في ات'اذ الق�ار
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ل ج!رi�<) L س���ة ت���قات ش�Qة ومB أجل ذل, ، و�Kا ان مه3ة ال� اس�ة ت'hع ل� � 
 Bوال!ی Bاالدراك لل� اس�� iف��ض ان اسال�T ه�ر ال�ع�فة ال�3$�ة ، فإنهgال��34ل�ج�ا ، و
3Q�Tه= رsK ال4فاءة ال��34ل�ج�ة ال��ق#مة (QCل ناجح مع االدوار ال�ي تع�دوا عل�ها ، س�ف 

 L#ال�قل� iلل� اس i<3تل, ال�ي ت Bت'�لف ع.  
ل�ي ح�ل^ و�gفة ال� اس�ة 3N��:ة ل4ل مB ال��H�N على اT:اد ال�ع�فة وال�ق#م ومع ال�غ��ات ا

ال��34ل�جي ، فإن ال #س (أن االسل�ب االدراكي لل� اسi ال!L ی3اسi دوره في ه!ا اله�Qل 
و�Kفه�م أدوات ق�اس ن�اذج االدراك س�ف ی�Wف . ال�3$��ي ال:#ی# ، ق# �QTن م'�لفا 

رNًا (ال #س وواع�ًا وم���4ًا وم�#عًا وت:�T#9ًا وم��#عًا وواسع ال�ف��4 ال� اسi ال3اجح على أنه م#
.  

ال�ي اس�قWى بها ال'Wائ� ال��ت��ة (األهل�ة وال:#ارة  (Shaw 2001)وفي دراسة 
ال��34ل�ج�ة مB خالل اخ��ار ن�اذج االدراك ال�ع�وضة مB ق�ل االش'اص ال!یB س�#خل�ن مه3ة 

� � ع�ا اذا Nان aل�ة ال� اس�ة ال!یB أgه�وا ب�اعة وأهل�ة ال� اس�ة (QCل خاص ، قام (ال
  .(ال��34ل�ج�ا ق# أgه�وا ن�اذج ادراك م'�لفة عB األش'اص ال!یB ل= T$ه�وا ذل, 

ان م اس��ا ال��م وال�>�ق�ل س�ف ی��قع م3ه= ان �QTن ل#یه= ال��اعة وال4فاءة في مع�فة  
مUل ن$= ال�#ق�< ، وت'��s م�ارد ال��Cوع ، وال�:ارة  ال�فاه�= وال����قات ال��34ل�ج�ة ال�'�لفة ،

ففي . االل4��ون�ة ، وال��اض�ع ال��علقة (األمان لإلن��ن^ ، وت�ادل ال��انات اإلل4��ون�ة وغ��ها 
. ال�اضي ل= تB4 ه!ه ال�:االت ض�B ما ی��قع ان Tق�م ال� اسi (ع�له او ان �QTن مل�ًا (ه 

ام وأع�ال ال� اسQC) iل أك�� في م:ال ال�:��ع وال� ل�ل والCهادة ف�B ال3اح�ة ال�قل�#Tة تقع مه
  .على ال�عل�مات ال�ال�ة ال3اج�ة عB ن$= ال�عل�مات ال� اس��ة ال�#و9ة او ال�zت��ة 

ان ت3��hات ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات وال3$= ال� اس��ة ال�zت��ة في ت#رF9 ال�3اهج ال� اس��ة 
�ل�ة الى ن�اذج وأسال�i االدراك وال�عل�= ل#راسة ال� اس�ة وع�ل�ة ج!ب ال. م>ألة هامة ج#ًا 
اضافة الى ان ه3اك حاجة مل ة إلعادة ت��W= ال�3هاج ال� اس�ي ، وال!L . م>ألة ض�ور9ة 

ی�#رب ف�ه ال�ل�ة على ه!ه ال��34ل�ج�ات ال�>�:#ة ، وN!ل, ت���9 مهارات ال� ل�ل ال>ل��ة 
) اله�eة ال�#ر9>�ة(فال�#رس�ن . :اح في ح�اته= الع�ل�ة والW � ة ال�hور9ة له= ، ل� قق�ا ال3

ك�ا . T>���ع�ا ان یHودوا aل��ه= (ال��ج�ه ('�Wص ال�هارات ال�hور9ة لل�ق#م ال�ه3ي وال3:اح 
 Bلل�ه3ة، م Bال��ارس� Bال مع ال� اس��Wم#رسي ال� اس�ة ان ی�ق�ا على صلة وات Bم iل�T

وKال�Uل . ج�ة ال:#ی#ة ، وادخالها في غ�فة ال� اض�ات اجل ت #ی# ما هي االب�4ارات ال��34ل� 
�Tلi مB ال:هات ال�ه�3ة ال�ي ت�خ� ال� اس��B ان ی�اع�ا ال�عای�� مB اجل ال�#رi9 والCهادة 

  .ال�ه�3ة ل�ل��ة ال��الi ال:#ی#ة ل�ه3ة ال� اس�ة في ع�W ال�عل�مات�ة 
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  ال�	اسG وال�ع#فة ال��7لAمة ب����ل�ج�ا ال�عل�مات
ت�اجه مه3ة ال� اس�ة م3! م�لع الق�ن ال ادL والعB9�C الع#ی# مB ال� #Tات ، خاصة (ع# 

وغ��ها في ام�Q9ا ، وأخ��ًا   Worldcom & Enronالفhائح ال�ال�ة ال�ي حWل^ لN�Cة 
. ومB ه!ه ال� #Tات ، ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات وادارة ال�ع�فة . اال�Tال�ة   Paramataش�Nة 

ا ال�عل�مات ال� �ك ال�ئ�>ي في ص�اغة Nل مB ال:�دة الCاملة وادارة ال�ع�فة ، وتع��� ت�34ل�ج�
ح�� ت�ف� ال��34ل�ج�ا االدوات ال�ي ت #ث ت �ًال ���Nًا في دور ال� اس�ة وال� اس��B م�N Bنه= 
 =T#ات وتقN�Cاه��ة، ل3:اح ال �Uالس��ات�:�ات االع�ال الى جعله= اك B�:ومعال Bم:�د م>:ل�

  . .ال�ي ت>اع# في ال�>اه�ة (QCل فعال في ادارة ال�C3أة ال��انات
لق# اص� ^ ادارة ال��انات وت�ادل ال�ع�فة في ع�W ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات م>ألة هامة ل#ور 
ال� اسi ، ح�� ارت�s ال اس�ب الW'Cي (Q�Cة االن��ن^ ، واص� ^ في ال�ق^ ال اض� 

ل!L أدO الى ز9ادة ق��ة الN�Cة مقاسة (ق#رتها وسائل االتWال م��اف�ة في عال= واح# ، االم� ا
  .على ج�ع واس�'#ام ال�عل�مات 

وت�اجه م3$�ات االع�ال ت �الت ج#ی#ة واسعة االن�Cار ، ناج�ة عB ع�ل�ات ال �س�ة ، 
وال���Uلة في ال�:ارة االل4��ون�ة ، وال3ق�د االل4��ون�ة ، وال�C, االل4��وني ، وتHای# ع#د ق�3ات 

  . ال��ز9ع 
وتع��# مع$= ن$= ال� اس�ة على ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات ع3# اج�اء ومعال:ة ع�ل�اتها ، وت>:�ل 
ق��دها ال� اس��ة ، واص#ار ال�قار�9 واال(الغ ال�الي ، ن��:ة ه!ا ال�ق#م الهائل في ت�34ل�ج�ا 

  . ال�عل�مات 
Kهالت ال��ل�zة االم= ال�� #ة ب�ضع م��ل�ات لل�eون$�ا ل!ل, فق# قام^ ه� iال� اس Bة م

وس3ق#م ال:Hء ال��عل< به!ا االم� ، وه� إحاaة ال� اسi (�ع�فة Nاف�ة . ل��Wح م اس�ا دول�ًا 
  :ح�ل ال�ع�فة ب��34ل�ج�ا ال�عل�مات وهي على ال3 � االتي 

  

   في ت���ل�ج�ا ال�عل�مات) اله�اكل ( ال��اذج  )1(
W'�لل Bق#رون إن ه#ف ه!ا ال��3ذج ه� ال�أك�# على أن ال��ق#م�T في عل= ال� اس�ة �

م>اه�ة أن$�ة ال�عل�مات في تل��ة أه#اف وحاجات ال�3$�ات ، وفه= اإلج�اءات ال��علقة 
إن دراسة ه!ا ال��ض�ع i:T أن ت�= مB . (ال����9 وفه= واس�'#ام أن$�ة ال�عل�مات ال� �س�ة 

�'#ام ال��34ل�ج�ا هي واقع االس�فادة وال����< في ب�eة األع�ال ، �Nا i:T ان ال Tفه= أن اس
ك�ف BQ�T اس�'#ام ال��م:�ات األساس�ة ( ل!ل, ، وKع# ت�3ي األدوات األساس�ة . نهاTة ال��اف 
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فان دراسة أن$�ة ) كأن$�ة ال�Cغ�ل ، وأن$�ة معال:ة ال�W3ص ، وال:#اول االل4��ون�ة 
كل�ا أص�ح (�O مع األن$�ة أخ) شاملة( ال�عل�مات i:T أن تعامل مB وجهة ن$� ن$= ت4امل�ة 

إن وصف ه!ا ال��3ذج U�Tل م:اًال لل�ع�فة . ول�F اس�'#امها �Nح#ة واح#ة م>�قلة ) ذل, م�3Qا
  :T>� < أن ی#رس، وان إت�ام مع�فة ه!ا ال��3ذج ی��لi مع�فة االم�ر ال�ال�ة 

ال�ع�ف على أن�اع م'�لفة مB أن$�ة ال�عل�مات وال�ي (ال�أك�# س��Qن لها ارت�ا� مع  •
 .ة ال�ال�ة األن$�

 .فه= دور األن$�ة  في ع�ل�ة ص3ع الق�ار وارت�اaها (ال�zس>ة  •

 .فه= ال�قا(ة ال#اخل�ة مB خالل أن$�ة معال:ة ال��انات   •

 .ال�ع�ف على األدوات األساس�ة ال��علقة ب� ل�ل وت��W= وت���9 ال3$= وت���قها  •

 .تق��= أداء أن$�ة ال�عل�مات  •

• Tة ال��انات ال�ع�ف على أن$�ة ت���< وح�ا. 

 .ال�ع�ف على األدوات ال��احة ال�ي ت>اع# في رفع Nفاءة أداء ال��Cوع  •

•  iال��ق�^ ال�3اسKع�ل ال3$ام ب#قة و B�hال�ع�ف على اإلج�اءات ال�ي ت. 

 . فه= دور وأه��ة ال�:ارة االل4��ون�ة في ب�eة األع�ال ال ال�ة  •

  

  مفاه�+ ت���ل�ج�ا ال�عل�مات في ن@+ األع�ال) 2(
  مفاه�+ عامة  – أ

  .ن$�9ة ال3$= ، وأن�اع وأه#اف ال$3=  -1  
  .ه�Qل�ة ال3$ام   -2  
  ) .العQ>�ة(أن$�ة ال�قا(ة وال�عل�مات ال��ت#ة  -3  
  .��aعة وأن�اع ال�عل�مات  -4  
  .دور ال�عل�مات في ب�eة ال�3$�ات  -5  

  
  اس�4ام اإلدارة لل�عل�مات  –ب 

  . ن$�9ة الق�ار  -1  
  .  خاصة (ال��ارد ال�9�Cة معل�مات  -2  
  .معل�مات خاصة (أن$�ة الع�ل�ات  -3  
  .رsK ال�عل�مات ال�'�لفة  -4  
  .ال� ل�ل ال�الي  -5  
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  ال#قا�ة ال4اخل�ة �اس�4ام األن@�ة ال�	�س
ة) 3(
   أه4اف ال#قا�ة –أ 

  .ل�'ا�aة وSمQان�ة اخ��اق أن$�ة ال�عل�مات ال� �س�ة ا -1    
  .تأث�� ال اس�ب على ع�ل�ات ال�قا(ة  -2    



  21

  .تأث�� ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات على ال�3$�ات وأن$�ة ال�قا(ة  -3    
  .م>zول�ة ال�قا(ة  -4    
  .Nفاءة وفعال�ة الع�ل�ات  -5    
  .مW#اق�ة ال�قار�9 ال�ال�ة  -6    
  .وال�عل��ات ال>ار9ة  ةال�ال�ة مع األن$� ت�اف< ال�قار�9 -7    
  .اس�'#ام إج�اءات ال�قا(ة (أقل ال�4ال�ف  -8    

  .ه�Uل�ة ال#قا�ة  - ب

  .ب�\ة ال#قا�ة  -ج

  فل>فة اإلدارة ونه:ها ال�Cغ�لي ، وه�Qل�ة ال�zس>ة وخ��ها ، و�aق االتWال -1        
  .                وال�قا(ة وتأث��ها على ت���9 ال$3= 

  .م3ه:�ة ت���9 ال3$ام  -2        
  .ال�قا(ة على اخ��ار ال3$ام وال �Wل عل�ه وت���9ه  -3  
  .    ال�قا(ة على تCغ�ل ال3$ام  -4  
  .ال�قا(ة على ال3$ام وال�غ��ات ال�ي ت�= عل�ه  -5  

  تق��+ ال�ا[#  –د 

  .م'ا�a اخ��اق ن$= ال�عل�مات  -1  
  .اح��ال�ة ح#وث خ>ارة  -2  
  3- sها وال�عال:ة ال�قائ�ة لها  خ� � Wاف األخ�اء وتC�اك.  

  –أنZ<ة ال#قا�ة  - هـ 

  .وgائف األن$�ة ال� اس��ة  -1
 .إج�اءات ال�قا(ة اإلدار9ة وال� اس��ة  -2

 .ت��W= أن$�ة ال�قا(ة  -3

 .ال�قا(ة على ت4امل وخ�Wص�ة وس�9ة ال��انات  -4

 .ل�'��s وال�قا(ة ض�ان اس���ار الع�ل�ات ، واس�عادة ال�عل�مات ال��ه�4ة ، وا -5

 .ع�ل�ات أن$�ة ال�عل�مات  -6

م#اق
ة ال��ائ�ة مع أن@�ة ال#قا�ة ، ودور م�74م�ها م� اإلدارة وال�4قق�� ال4اخل���  - و

  .والارج��� 

  



  22

  
  معای�# ال�<�6# وال�<
�. ألن@�ة األع�ال) 4(
  .دور ال�عل�مات في ت��b+ ال�aس7ة وسل�3ها  –ا  

  .ة ب�انات ال�عل�مات اإلدار9ة ق�اع# ال��انات وقاع# -1    
  .دورة ح�اة ت���9 ال3$ام  -2    

ال�$اه� ال��علقة (ال�'ا�aة ، وال:انi االق�WادL ، والف3ي ، وال�Cغ�لي،  -3
  .وال>ل�Nي 

  .أن$�ة ال�قا(ة  -4    
  . أسال�G ت	ل�ل وت��b+ ال�@ام  - ب

  .م��ل�ات ال�عل�مات ال��ل�Kة - 1                
  .ت�ث�< ال� ل�ل وم��ل�اته  - 2                

  .ت��W= ال3$ام  -3    
ال	�bل على ال�@ام ، وم#حلة دورة ح�اة ت<�6# ال�@ام ، وال�هام وال�<
�قات ، وض�ان  –ج 

  . ال#قا�ة خالل ع�ل�ات ت<�6# ال�@ام
    1-  Oودراسة ال:#و �م�حلة ال�   .  
  .ال���W= األساسي وم��ل�ات ال� ل�ل  -2    
    3- �W�لي وال��ث�< ال�Wال�ف =�.  
  .تق��= ال اجة إلى ال��Qنات ال�ادTة لل3$ام و�Nف�ة ال �Wل عل�ها  -4    
  .تق��= ال اجة إلى ال��م:�ات وال �Wل عل�ها وت���9ها  -5    
  ) .االن��ن^ ( اخ��ار مHود ش�Qة ال�عل�مات  -6    
  .إنCاء عق�د ال��Qنات ال�ادTة وت�خ�� اس�'#ام ال��م:�ات  -7    
  .ت��U^ ال3$ام وت���قه  -8    
  .اخ��ار ال3$ام  -9    
  .إج�اءات ال�>�'#م وت#ر�9ه  - 10    
  .ت��W= إج�اءات ال�Cغل وال�>�'#م  - 11    
  .ف � صالح�ة ال3$ام  - 12    
  .ت �9ل ال3$ام وK#اTة ال�Cغ�ل  - 13    
  .م�اجعة ما (ع# ال����<  - 14    
  .ص�انة ال��Qنات ال�ادTة وال��م:�ات  - 15    



  23

  .ت�ث�< ال3$ام وت ��h دل�ل االس�'#ام  - 16    
  

  ت
�ي اإلدارة وت<
�قها واس�4امها ل����ل�ج�ا ال�عل�مات) 5(
  اع�
ارات إس�#ات��Vة في ت<�6# ت���ل�ج�ا ال�عل�مات  –أ 
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#ة وغ�#ها ) 7(  ال3iاء ال�bاعي و أن@�ة ال

  

  ال�Vارة االل��#ون�ة )  8(
  .ل�:ارة االل4��ون�ة ��aعة ا -أ  
  .ال����قات داخل ال�zس>ة  –ب   
  .ت���قات ال�sK ال'ارجي إلدارة سل>لة ال��ردیB وال��عاق#یB  –ج   
  ) .االن��ن^ ( اس�'#ام ش�Qة ال�عل�مات الع��43ت�ة  -د        
  .ت>�9< ال�3�:ات وال'#مات  - هـ  
  .�9الته= ع�ل�ات الKHائB خارج ح#ود ال#ولة وم#ف�عاته= وت  –و   
  .خ#مات ال��3ك ال��اش�ة  –ز   
  .ت�ادل ال�عل�مات ال�ال�ة (ال�سائل االل4��ون�ة  –ح   
  .م��ل�ات أم�3ة م�علقة (ال�:ارة االل4��ون�ة  –�   

  
  
 

  ادارة ال�ع#فة �3س�لة لل�أه�ل ال�	اس
ي العال�ي 
ش'اص ال�عB��3 وفي ال �Wل على ال�عل�مات الW � ة لأل" ت�صف إدارة ال�ع�فة أح�انًا (أنها 

وKال�غ= .  (Lamont 2004)" ال�ق^ ال�3اسi ، األم� ال!T L>اه= في ات'اذ الق�ارات ال>ل��ة 
ق# ارت�s (ال��م:�ات ال�ي ق# أت��^ ع�ل�ة ال�ع�فة ه!ه ، فإن " إدارة ال�ع�فة " مB أن م�Wلح 

أم3اء مQ��ات الN�Cات ل#O أم3اء ال�Q��ات ال�ع�فة م3! وق^ 9�aل ، ح>i ال�ع�t9 ال>اب< ، ف
وال:امعات وأخWائ�ي ال�عل�مات T>���ع�ا إدارة ت:��ع وت�ز9ع ال�عل�مات ال >اسة ب3اًء على 

  .مع�فة أL معل�مات ی�9#ها ع�الئه= وأL مWادر لل�عل�مات BQ�T أن تل�ي اح��اجاته= 
نامج دراسي، واألسeلة ف���3ة ال��ارد ال�9�Cة وSدارتها هي نق�ة م�9HNة في إدارة ال�ع�فة في أL ب� 

  :األك�U ال احًا (ال3>�ة إلدارة ال�ع�فة هي
  ك�ف ن>���ع ت��3ة وتC:�ع مCارNة ال�ع�فة ؟ •
 ك�ف ن>���ع تC'�� وت #ی# مWادر ال�ع�فة ؟ •

 ك�ف ن>���ع ت:#ی# ال�ع�فة (الQCل ال�3اسi ؟ •
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 ك�ف ن>���ع ح�اTة ال�ع�فة وال فا� عل�ها ؟ •

ل�ها مB خالل ال��امج ال�#ر��9ة ال�#روسة ج�#ًا ('�Wص رsK ان ه!ه األسeلة BQ�T اإلجا(ة ع
ال�#رi9 العل�ي على ال اس�ب واإلن��ن^ وت�34ل�ج�ا ال�عل�مات (ال��اد ال#راس�ة ال� اس��ة 

ف�3$�ات االع�ال في ال�ق^ ال اض� . وغ��ها مB ال��اد وال�:االت ال�ع�ف�ة ال��#اخلة ف�ها 
وتع# ال�Uرة ال��34ل�ج�ة ون$= ال�عل�مات واس�'#امات . أع�الها ت�عا�T مع تغ�� م�>ارع في ب�eة 

ال �اس�i واالن��ن^ مB أب�ز معال= ه!ا ال�غ�� في ال�ق^ ال اض� ، �Nا ان م3$�ة االع�ال 
 iعلى ادارة ال�ع�فة ، وال ت:�# اس�'#ام االسال� H�N��ال�ي ال ت>ای� ه!ه ال���رات وال

  .، س��4ن م�ضع ت>اؤل (ال3>�ة الس���ار9ة اع�الها وKقائها وال�>�:#ات ال��34ل�ج�ة ال #یUة 
ان م اسi الع�W ال الي وال�>�ق�لي یلعi دورًا هاما في ال�:اوب مع ه!ه ال�ع��ات ، وال ب# 

 .له ان ی�3ي aاقاته االب#اع�ة ، و9�>لح بUقافة االب#اع وال����9 واالداء ال:�اعي 

ار9ة ، (إتاحة ف�صة ال�عل= لل�ل�ة ، ل���3ة معل�ماته= وه3ا Tأتي دور ال:امعات وال�عاه# ال�:
وت���9 مهاراته= وق#راته= ال��34ل�ج�ة ، واس�'#ام ن�اذج ف�3ة وه�Qل�ة م�نة ، وت�34ل�ج�ا ون$= 

  .معل�مات ووسائل اتWال وا(الغ مالي م���ر ل�ا T>�:# في ه!ا العال= 
ب�انات دق�قة وت اف� عل�ها ، ول34ها  اضافة الى ذل, ، فان إدارة ال�عل�مات BQ�T أن ت:�ع 

وال�3افع ال�ي BQ�T أن . ت �اج إلى معال:ة وت ل�ل اك�U مB اجل ت �9ل ال�عل�مات إلى مع�فة 
تHودها إدارة ال�ع�فة ت�B�h ات'اذ الق�ارات ال��>ارعة ، وال�ف��4 اإلب#اعي ، واتWاالت خارج 

 Bوداخل ال�3$�ة ، وت���< ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات م Bن الف�ق ب��Nی#ر Bق�ل األش'اص ال!ی
  .ال�عل�مات وال�ع�فة و�Q9ن�ا قادرB9 ب#رجة أفhل ل�ق��N �9ف�ة إدارة Nل م3ه�ا وال�قا(ة عل�ه�ا

وi:9 على ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات تفه= أن ال�ع�فة تع��# ب#رجة عال�ة على األف�اد ، وح�ى ت�4ن 
ى العامل�B مB اجل ت ق�< أه#اف ال�3$�ة ه!ه ال�ع�فة ناج ة ، i:T أن �QTن ت���قاتها عل

 i3على م��قي ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات والع�ل مع أق�انه= في األق>ام . ج�3ًا إلى ج HN��ك�ا ت
�Qاد حل�ل دی3ام�:Tاجل إ Bفي ال�3$�ة م Oإلدارة ال�ع�فة  ةاألخ�.  

لعقالن�ة ، ومB أجل ال �Wل على ال��Wف وال>ل�ك الW �ح ب3اًء على الق�ارات ال>ل��ة وا
i:T ان �QTن ال� اسi على دراTة ومع�فة في م:ال ت'WWه وت�34ل�ج�ا ال�عل�مات والعل�م 
 �Wنع�� في ع B ة ال�ي تع�ل ف�ها ال� اس�ة ، خاصة ونeل, ال��!Nال��ت��ة (ال� اس�ة ، و

 ول�3اء . ال�عل�مات�ة والع�ل�ة وال'W'Wة واالتWاالت االل4��ون�ة واسعة االن�Cار 
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 Bف ع�W�ان بUق�ل ال�اح Bلق# ت= تع#یل ه!ا ال��3ذج م )Intergraph Corporation(  

 
 

 

  

   منحنى التعلم

                             Learning Curve        
                                                                           

  يطبق المتعلمون المبادئ                                                     
                                                         والمفاهيم لحاالت وأوضاع       

 جديدة غير مألوفة                                                  


. ال��عل��ن ال�
ادئ                                           >T   

  في حاالت مأل�فة                                وال�فاه�+

           
  

                    يمتلك المتعلمون قدرات واهليات 
                    محاسبية وتكنولوجية وإبداعية  

                               

                  يستخدم المتعلمون المبادئ
                 والمفاهيم

  ون                  يعرف المتعلم
                   المبادئ

                  والمفاهيم

  التصرف
Action

 الـقرارات
Decisions 

 المعرفـــــــــة
Knowledge 

  األهــلـــــــــــية
Competency 

  الـــــــــــقـدرة
Capability 

  الـمعـــــلـــــــــومــــــــات
Information 

  الـبـــيـــا نـــــــات
Data 

إدارة المعرفة كوسيلة للتأهيل المحاسبي العالمي  
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ه�Qل أو ن��ذج ال�ع�فة ال��ل�Kة T �اج ال� اسi ال �Wل على ال��انات ال�ال�ة وغ�� ال�ال�ة، 
 Bها و9�عل�ها م�<�QT ل4ها وتل, ال�ي��T م ق#راته ال�ي#'�<T لها الى معل�مات ، وه3ا� T وال�ي

ل�أه�ل االكاد�Tي وال��ارسة الع�ل�ة ، الى ان تWه� ه!ه ال'��ات في ب�تقة ال�ع�فة ، �WTح ا
. ال� اسi ذا أهل�ة مه�3ة على درجة رف�عة ال�>��O ل��اجهة ال�>�:#ات ال�ق�3ة وال��34ل�ج�ة 

الى وه!ه ال�ع�فة T>�'#مها ال� اسi ال�zهل في ات'اذ الق�ارات ال�ش�#ة ال�ي تق�د في ال3هاTة 
   ) .ان$� ال��3ذج . (ال��Wف واالج�اء ال>ل�= 

وق# أع�ي اه��ام اك�U (ال��H�N على إدارة ال�ع�فة (>�i تف:� ال�عل�مات الهائلة ال�ي ال یHال 
یHودها اإلن��ن^ وال���رات الهائلة وال��>ارعة وQCKل م>��� وال�ي جعل^ العال= الCاسع في 

 .ق�hة ال�# 

  
  


�. ادارة ال�ع#فة ال�Zاكل ال�اج�ة ع� ت>  
ه3اك ت�دد في مCارNة ال�ع�فة واس�'#امها ، (>�i شع�ر ال��gف�B (ان س���ته= ال�ح�#ة  -1

على ال�ع�فة Tع��ه= ال>ل�ة ، اذا Nان�ا ال��ف ال�ح�# في ال�C3أة ال!T Lع�ف �Nف�ة الق�ام 
دة في (الع�ل ، وقلة اح��ال اإلس�غ3اء ع3ه= ، وه3اك اح��ال اك�� ل �Wله= على ز9ا

ومB وجهة ال3$� الف�دTة ، ل�F ه3اك أL مع3ى لل>�اح لغ��ه= ال�CارNة . ال�واتi واالج�ر 
 .في ال�ع�فة وال�هارة ال�ي ی�Wف�ن بها في �gوف ت�Wف (ال�3اف>ة 

ان ع#م ن�hج ال��34ل�ج�ا BQ�T ان �QTن مQCلة ، ح�� ان ه3اك مCاكل مع ال#مج  -2
 .االخ�O ، وخاصة تل, ال3$= الق#�Tة ال��روثة  وال�4امل مع ن$= ال�عل�مات االدار9ة

ان ع#م ن�hج اساس ال�ع�فة في ال3Wاعة BQ�T ان �QTن مQCلة ، فه3اك خ��اء قلة ، ح�ى  -3
 .في حالة تعل�ه= خالل ع�له= 

  .ق# ت�4ن ت4ال�ف ن$ام ادارة ال�ع�فة م�تفعة  -4
  

  

  ) ال#قا�ة مقابل االب4اع(االن�قادات ال��جهة الدارة ال�ع#فة 
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 iل دل�ل لل �اس�Uیَ#ع�ن (أن . ان ال�عل��ات ال�ع�اة لإلن>ان ل�>^ م Bلف�zال� Bوالع#ی# م
ال�ع�فة ال BQ�T ادارتها ، ح�� ان االدارة ت ��L على ال�قا(ة ، وال�ع�فة تع��# على االب#اع 

ف ح:� والعالقات ال���ادلة ب�B االف�اد ، و9:ادل هzالء ال4�اب (أن ال�قا(ة الق�9ة BQ�T ان تق
  . ع�Uة في 9�a< ال�ع�فة االب#اع�ة 

 sفق BQ�9ادارة ال�ع�فة ، ألنها ت�ج# في رؤوس االش'اص و BQ�T وجهة ال3$� ه!ه ال i<وح
 B9ها مع اآلخ��NارCادارتها . م BQاجل ت ق�< ت3$�= عالي ألداء . أما ال�عل�مات ف�� Bوم

وت'B9H واس��جاع ) تC:�ع ال�CارNة(ال�ع�فة ، فإن األم� ی��لi ت���Nة مB ال�غ�� الUقافي 
  .ال�عل�مات (QCل مالئ= 

مCارNة ال�ع�فة وادارة "وله!ا ، فإن (ع� ال�>�CارT B9>�'#م�ن اآلن م�Wل ات مUل 
ب#ًال مB ادارة  (Knowledge Sharing and Information Management)"  ال�عل�مات 

  .  (KM)ال�ع�فه
  

  

  ت<
�. ن@+ ادارة ال�ع#فة
  :اح ت���< ن$= ادارة ال�ع�فة في ال�C3أة مB اجل ن:

 i:T ان ت�4ن االم�ر واض ة (أن االدارة ت#ع= م�Cوع ن$ام ادارة ال�ع�فة (QCل Nامل  .1

)100 . (%  
i:T ال��ض�ح (أن ه!ه ال3$= ت�Uل اضافة دائ�ة ، وهي ام� اساسي وض�ورL على  .2

 .ال��gف�B ال�عامل معه 

Wاصات ال���3عة الالزمة لل�ع�t9 (ال3$ام i:T تع��B ف�9< م�ع#د ال�gائف واالخ� .3
 .وال�#رi9 عل�ه وت���قه وم�اق��ه  

 .i:T اس�'#ام ح�افH م�ع#دة م��3عة  .4

 .i:T تC:�ع ال�عاون وت�ادل ال�ع�فة ب�B االف�اد في ال�3$�ة  .5

 .i:T تB��h ال��اد العل��ة في ادارة ال�ع�فة  .6
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  الالصة
مه3ة ال� اس�ة وال�#ق�< م3! م�لع الق�ن ال�اح# والعB9�C  ه3اك الع#ی# مB ال� #Tات ال�ي ت�اجهها

 Fال ول�Uاملة ، وادارة ال�ع�فة على س��ل ال�Cل ب��34ل�ج�ا ال�عل�مات ، وال:�دة الU��ی ،
 �W املة . الCال:�دة ال Bل مN وتع��� ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات ال� �ك ال�ئ�>ي في ص�اغة

ا االدوات ال:#ی#ة ال�ي اح#ث^ ت �ال ���Nا في دور ح�� ت�ف� ال��34ل�ج�. وادارة ال�ع�فة 
ال� اس��B وال�#قق�B ل��W �ا اك�U فاعل�ة مB دوره= ال�قل�#L ، (اس�'#ام ال�هارات ال اس��Kة 
وم�اجهة ال�>�:#ات على مه3�ه= (Qفاءة واق�#ار ، م�ا ی3عFQ على ن:اح اع�ال ال�3$�ات 

  .وت�ادل ال�ع�فة وادارتها 
ع دور ال3ه�ض (ال�ه3ة ورفع م>��اها على ال:امعات وال�عاه# ال��'WWة وفي رأی3ا ، Tق

ب�#رF9 ال� اس�ة وال:�ع�ات ال�ه�3ة ، مB اجل تل��ة ما ه� م�ل�ب م3ها ل��اجهة ال� #Tات 
وان دور ادارة ال�ع�فة في أق>ام ال� اس�ة في Nل�ات ادارة . وال�غ��ات وال�>�:#ات ال:#ی#ة 

QCKل وث�< مع ب�نامج ت���< ال��34ل�ج�ا ون$= ال�عل�مات ال #یUة ، االع�ال i:T ان ی�ت�s و 
مB خالل ت#رa i9ل�ة ال� اس�ة على ت�34ل�ج�ا ال�عل�مات وال�:ارة االل4��ون�ة ، ومB خالل 
ن�اذج ت���ق�ة ون$�9ة م�ض�عة (QCل ج�# ، لغ�ض دم:ها في ال��اد ال� اس��ة مB اجل تأه�ل 

وه!ا االم� ی��لi . اشى مع م��ل�ات ع�W ال�عل�مات واالن��ن^ م اَس�ي م�ق#م وم���ر ، ی��
تأه�ل م#رسي ال� اس�ة في Nل�ات ادارة االع�ال ل��Qن�ا قادرB9 على الق�ام به!ه ال�ه�ة ، ورفع 
م>��اها ل�لعi دورها ال:#ی# ، وSال فال فائ#ة مB ال'#مات ال� اس��ة اذا ما اق��Wت على 

  .ال�3احي ال�قل�#Tة 
QT ة والNارCوال� B�Kال�ل�ة وال�#ر Bق^ ادارة ال�ع�فة وت�ادلها ب��a له!ا ال#ور ال3:اح اال اذا i�

 - ) العال�ي(الفعالة ، مB اجل االب#اع وال���H ، وال�ص�ل الى ت ق�< دور ال� اسi ال#ولي 
 B9�Cالق�ن ال�اح# والع iخ�ة الق�ار  –م اسzون�قى في م iNف�ت3ا ال�T ال س�فSو .  
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