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َظَھ���َر اْلَف���َساُد ِف���ي اْلَب���رِّ َواْلَبْح���ِر ِبَم���ا    ﴿
َكَسَبْت َأْیِدي النَّاِس ِلُیِذیَقُھْم َبْع�َض الَّ�ِذي        

   ﴾ َعِمُلوا َلَعلَُّھْم َیْرِجُعوَن
 

 .)الروم سورة ٤١ اآلیھ(
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إلى من جعل اهللا الجنة تحت أقدامھا و أقترن رضاھا برضى الرحمن و أرتبطت طاعتھا بطاعة 

 الخالق

 والدتى رحمة اهللا علیھا و أسكنھا فسیح جنانھ

 

 إلى من یسر لى طریق العلم و علمنى حب العمل و الصبر و المثابرة

 والدى رحمھ اهللا و أسكنھ فسیح جنانھ

 

ت الوقت فى دراستى ولم تبخل بوقتھا ومجھودھا وترجمتھا من اللغة زوجتى العزیزه التى تحمل

 الفرنسیة لبعض المراجع و الدراسات السابقة

 

 أبنتى الوحیدة و حب عمرى دعاء لعلھا تجدینى مثال و قدوة تقدتى بھا

 

 إلى أحب الناس على قلبى أخى الوحید ماھر و أبنھ إسالم حفظھم اهللا

 

 و الفعل و كان سندا لى فى إنجاز ھذا العملإلى كل من ساعدنى بالقول 

 

 لھم جمیعا أھدى ثمره جھدى
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أن یجعل فیھ أحمد اهللا سبحانھ و تعالى على إنجاز ھذا العمل ، و أسألھ أن یجعلھ صدقة جاریة و 

ما ھو لصالح األمة ، أشكر اهللا عز و جل الذى نور عقلى بالعلم و المعرفة و أنار لى دربى 

 .وأعاننى على ما فیھ الخیر والصالح 

 

أتقدم بجزیل الشكر و التقدیر إلى أستاذى الدكتور ممدوح عبدالعزیز رفاعى ، و الدكتورة حكمت 

 .نحوه لى من وقت و جھد و توجیھ و إرشاد سید إبراھیم المشرفین على رسالتى لما م

 

 .و أخص بالشكر السادة أعضاء المناقشة إلثراء ھذه الدراسة بالمالحظات القیمة و البناءة 

 

 .و إلى كل من ساھموا فى إنجاز ھذا العمل من قریب أو بعید 

 
 
  
 

  طھ                                                              مجدى صالح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكر و تقدیرشكر و تقدیر
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)) ال�ضوضاء، ال�ضوء  (الفیزیقی�ة  ( دراسة العالقة بین العوام�ل البیئی�ة       ة الحالی الدراسةھدف  

و إدارة المعرفة وب�ین إدارة الم�وارد الب�شریة الت�ى رك�ز علیھ�ا أغل�ب الكت�اب و الب�احثین ف�ى مج�ال               

 .دارة إدارة الموارد البشریة و التى تعتمد على ممارسات ھذه اإل

وأعتم��دت الدراس��ة عل��ى الفرض��یتان و الخاص��ة بوج��ود عالق��ة ذات دالل��ة إح��صائیة ب��ین        

 .و كذلك إدارة المعرفة ، وبین أداء الموارد البشریة ) الضوضاء، الضوء(العوامل الفیزیقیة 

 م�ن   ، الوص�في التحلیل�ي ألن�ھ یحق�ق أھ�داف الدراس�ة       ق�ام الباح�ث باإلعتم�اد عل�ى الم�نھج     

و أس�تخدم الباح�ث    ، عام�ة  ظ�اھرة  م�ن  أفكار معین�ة  إستنتاج على یقوم الذي إلستنباطا أسلوب خالل

ال�شركة   م�وظفي  جمی�ع  ختبار العالقة بین متغیرات البح�ث و ش�مل مجتم�ع البح�ث    اإلستبیان كأداة إل

  . موظفًا٣٣٤ موظفًا وكانت حجم العینة ٢٥٥٧القابضة لكھرباء مصر وعددھم 

و إدارة المعرف��ة ، و ) الفیزیقی��ة(نظ��ري موض��وع العوام��ل البیئی��ة وق��د تبن��ى البح��ث ف��ى إط��اره ال

إدارة الموارد البشریة من خالل منظ�ور إس�تراتیجي تبع�ًا للتط�ورات و التغی�رات البیئی�ة المت�سارعة             

أم��ا اإلط��ار العمل��ي م��ن الدراس��ة فق��د ت��ضمن تحلی��ل األث��ر و اإلرتب��اط ب��ین        . ف��ى مج��االت اإلدارة  

 .متغیرات الدراسة 

اإلھتم���ام ببیئ���ة العم���ل و العم���ل عل���ى تطویرھ���ا و تح���سینھا ،      : ت م���ن أھ���م التوص���یات  وكان���

ضرورة وجود إدارة معرف�ة مخت�صة بجم�ع المعلوم�ات و توثیقھ�ا و حفظھ�ا وتخزینھ�ا و تطبیقھ�ا و               

م��شاركتھا ب��ین الع��املین بال��شركة ، اإلھتم��ام بت��أثیر الثقاف��ة التنظیمی��ة واإللت��زام التنظیم��ي عل��ى أداء   

ملین ، و یج�ب وض�ع نظ�م لتقی�یم أداء الع�املین ح��دیث یحق�ق الھ�دف من�ھ و تحدی�د أھ�داف تقی��یم           الع�ا 

 .األداء 
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 الفھرس
 

 رقم الصفحة الموضوع

 أ األیة القرآنیة
 ب  اإلھداء

 ج الشكر والتقدیر
 د المستخلص

 ھـ الملخص
 ز المحتویات

 ك قائمة الجداول
 ن قائمة األشكال 

  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 
  منھجیة البحث: المبحث األول 

 ١ مقدمة
 ٣ مشكلة الدراسة  ١/١/١
 ٤ أھداف الدراسة  ١/١/٢
 ٥ فروض الدراسة  ١/١/٣
 ٦ متغیرات الدراسة  ١/١/٤
 ٧ أھمیة الدراسة  ١/١/٥
 ٨ لدراسةامنھج و أسلوب   ١/١/٦
 ٩ مصادر البیانات  ١/١/٧
 ١٠ صعوبة الدراسة  ١/١/٨

  الدراسات السابقة: المبحث الثانى 
 ١١ الدراسات المتعلقة بالتلوث الضوضائى و الضوئى  ١/٢/١
 ٢٤ الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة  ١/٢/٢
 ٣٦ الدراسات المتعلقة بإدارة الموارد البشریة  ١/٢/٣
 ٥١ یب على الدراسات السابقة  تعق١/٢/٤
 ٥٤ ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة  ١/٢/٥

  البیئة و تأثیرھا على األداء فى العمل: الفصل الثانى 
  التلوث الضوضائى و التلوث الضوئى: المبحث األول 

 ٥٥ تعریف التلوث  ٢/١/١
 ٥٦ مستویات التلوث  ٢/١/٢
 ٥٧ أنواع التلوث  ٢/١/٣
 ٥٩ التلوث الضوضائى  ٢/١/٤
 ٥٩ مفھوم التلوث الضوضائى  ٢/١/٤/١
 ٦٢ مصادر التلوث الضوضائى   ٢/١/٤/٢
 ٦٣ أنواع التلوث الضوضائى و تأثیراتھ  ٢/١/٤/٣
 ٦٤ الضوضاء و تأثیراتھا  ٢/١/٤/٤
 ٦٤ أضرار التلوث الصوتى أو الضوضائى  ٢/١/٤/٥
 ٦٥ رة على التلوث الضوضائىالحمایة و كیفیة السیط  ٢/١/٤/٦



 تمھید   
 

 ح  

 رقم الصفحة الموضوع

 ٦٦ التشریعات المنظمة لمعاییر الضوضاء  ٢/١/٤/٧
 ٦٧ موقف اإلسالم من التلوث الضوضائى  ٢/١/٤/٨
 ٧٠ التلوث الضوئى  ٢/١/٥
 ٧١ مصادر الضوء  ٢/١/٥/١
 ٧٢ مفھوم التلوث الضوئى  ٢/١/٥/٢
 ٧٣ مشكالت اإلضاءة  ٢/١/٥/٣
 ٧٦   الوھج ٢/١/٥/٤
 ٧٧   ضوء الفلوریسنت٢/١/٥/٥
 ٧٨ إضاءة اللید و مساھمتھا فى رفع اإلنتاجیة  ٢/١/٥/٦

  تأثیرالظروف الفیزیقیة على صحة العامل و األداء فى العمل: المبحث الثانى 
 ٨١ مقدمة

 ٨١ أثر الضوضاء على صحة العامل  ٢/٢/١
 ٨٢ آثار الضوضاء على جھاز السمع  ٢/٢/١/١
 ٨٤  السمعیةاآلثار غیر  ٢/٢/١/٢
 ٨٦ طرق الوقایة من الضوضاء  ٢/٢/١/٣
 ٨٩ الحمایة و كیفیة السیطرة على التلوث الضوضائى  ٢/٢/١/٤
 ٩٠ آثار اإلضاءة على صحة العامل  ٢/٢/٢
 ٩٠ آثار اإلضاءة المنخفضة على صحة العامل  ٢/٢/٢/١
 ٩٠ آثار اإلضاءة المرتفعة على صحة العامل  ٢/٢/٢/٢
 ٩١ ق الوقایة من التأثیرات الضارة لإلضاءةطر  ٢/٢/٢/٣
 ٩٢ أھداف اإلضاءة الجیدة فى مكان العمل  ٢/٢/٢/٤

  أداء العملإدارة المعرفة و : الفصل الثالث 
  إدارة المعرفة: المبحث األول 

 ٩٣ مقدمة
 ٩٤ )األھداف/ األھمیة/المراحل/عملیاتھا / أنوعھا /المفھوم (إدارة المعرفة  ٣/١/١
 ١٠٧ لماذا تھتم المنظمات بإدارة المعرفة  ٣/١/٢
 ١٠٩ خصائص المعرفة   ٣/١/٣
 ١١٠ مصادر المعرفة  ٣/١/٤
 ١١٠ عناصر إدارة المعرفة  ٣/١/٥
 ١١٣   مراحل تطبیق إدارة المعرفة٣/١/٦
 ١١٤ مبررات التحول إلى إدارة المعرفة  ٣/١/٧
 ١١٥ عناصر نجاحھامتطلبات إستخدام المعرفة ، مشكالتھا ،   ٣/١/٨
 ١١٧ مبادىء إدارة المعرفة و وظائفھا  ٣/١/٩
 ١١٩ مجاالت إدارة المعرفة و أبعادھا ، مداخلھا  ٣/١/١٠

  تأثیر إدارة المعرفة على أداء العمل و إستمراریة المنظمات: المبحث الثانى 
 ١٢٣ مقدمة

 ١٢٥ دور إدارة المعرفة فى إستمراریة المنظمات  ٣/٢/١
 ١٢٥ أثر إدارة المعرفة على العاملین  ٣/٢/٢
 ١٢٧ أثر إدارة المعرفة على العملیات  ٣/٢/٣
 ١٢٨ أثر إدارة المعرفة على األداء المنظمى  ٣/٢/٤
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 رقم الصفحة الموضوع

 ١٢٨ إدارة المعرفة و عالقتھا برفع األداء لمنظمات األعمال  ٣/٢/٥
 ١٢٩ مفھوم األداء المؤسسى لمنظمات األعمال  ٣/٢/٦
 ١٢٩ دارة المعرفة فى الوصول إلى مستوى أداء جید دور إ  ٣/٢/٧
 ١٣٠   تطبیق المعرفة٣/٢/٨
 ١٣١ المعرفة و معاییر األداء المتمیز  ٣/٢/٩
 ١٣٤ رأس المال الفكرى  ٣/٢/١٠
 ١٣٨ الرؤیة الجدیدة إلدارة الموارد البشریة بالمعرفة  ٣/٢/١١

  عملیات الموارد البشریة و أدائھا: الفصل الرابع 
  عملیات الموارد البشریة: المبحث األول 

 ١٤١ مقدمة
 ١٤٣ تعریف إدارة الموارد البشریة  ٤/١/١
 ١٤٤ مفھوم إدارة الموارد البشریة  ٤/١/٢
 ١٤٥ أھمیة إدارة الموارد البشریة  ٤/١/٣
 ١٤٦ أھداف إدارة الموارد البشریة  ٤/١/٤
 ١٤٧ وظائف إدارة الموارد البشریة  ٤/١/٥
 ١٤٩   أھمیة تنمیة الموارد البشریة٤/١/٦
 ١٥٠   تنمیة الموارد البشریة عن طریق التدریب٤/١/٧
 ١٥٢   إدارة الموارد البشریة فى الھیكل التنظیمى٤/١/٨
 ١٥٣   الثقافة التنظیمیة٤/١/٩
 ١٦٣ الوظیفىرضا   ٤/١/١٠
 ١٦٨ اإللتزام التنظیمى  ٤/١/١١

  ارد البشریةتقییم أداء المو: المبحث الثانى 
 ١٨١ مقدمة

 ١٨٢ مفھوم األداء  ٤/٢/١
 ١٨٣ مفھوم تقییم األداء  ٤/٢/٢
 ١٨٥ مكونات األداء  ٤/٢/٣
 ١٨٧ معاییر األداء  ٤/٢/٤
 ١٨٩ طرق تقییم األداء  ٤/٢/٥
 ١٩٤ من القائم بتقییم األداء  ٤/٢/٦
 ١٩٥ صعوبات تقییم األداء  ٤/٢/٧
 ١٩٧  األداءتقییم أھمیة  ٤/٢/٨
 ١٩٩ أھداف تقییم األداء  ٤/٢/٩
 ٢٠١ العوامل المؤثرة فى األداء  ٤/٢/١٠
 ٢٠٣ أبعاد تقییم األداء  ٤/٢/١١
 ٢٠٥ فوائد تقییم األداء  ٤/٢/١٢
 ٢٠٦  تقییم األداء  عالج مشاكل٤/٢/١٣

  الدراسة المیدانیة و النتائج و التوصیات: الفصل الخامس 
   المنھجیة للدراسةاإلجراءات: المبحث األول 

 ٢٠٧ مقدمة
 ٢٠٧ تقدیم الشركة محل الدراسة و البحث  ٥/١/١



 تمھید   
 

 ي  

 رقم الصفحة الموضوع

 ٢٠٩ منھج الدراسة المیدانیة  ٥/١/٢
 ٢٠٩ مجتمع البحث   ٥/١/٣
 ٢١٠  البحث عینة  ٥/١/٤
 ٢١٢ خصائص مجتمع البحث  ٥/١/٥
 ٢١٤   أداة البحث  ٥/١/٦
 ٢٢١   تجمیع البیانات  ٥/١/٧
 ٢٢٢   لیب المعالجة اإلحصائیةأسا  ٥/١/٧/١
 ٢٢٣ صدق األداة  ٥/١/٧/٢
 ٢٤٥ ثبات أداة الدراسة  ٥/١/٧/٣

  التحلیل اإلحصائى و النتائج و التوصیات: المبحث الثانى 
 ٢٤٧ تمھید

 ٢٤٧   عرض نتائج الدراسة و تحلیلھا و تفسیرھا٥/٢/١
 ٢٩٤ أختبار فرضیات الدراسة  ٥/٢/٢
 ٣١١ لتوصیات و االنتائج  ٥/٢/٣
 ٣١١ نتائج الدراسة المیدانیة  ٥/٢/٣/١
 ٣١٣ نتائج أختبار صحة الفروض  ٥/٢/٣/٢
 ٣١٥ التوصیات  ٥/٢/٣/٣
 ٣١٧ الدراسات المستقبلیة  ٥/٢/٣/٤

  المراجع 
 ٣١٨  المراجع باللغة العربیة-١
 ٣٣٦  المراجع باللغة األجنبیة-٢

  مالحق الدراسة
 ٣٤٠ افقة توزیع إستمارات اإلستبیانصورة مو) ١(ملحق رقم 
 ٣٤١ قائمة اإلستبیان) ٢(ملحق رقم 

   ملخص الدراسة
 ٣٥٣ ملخص الدراسة باللغة العربیة: أوال 
 ٣٥٥ ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة: ثانیا 
 ٣٥٨ ملخص الدراسة باللغة الفرنسیة: ثانیا 
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 ك  

 قائمة الجداول 
 

  الجداول فھرس
 

 الصفحة الموضوع رقمال

 ١٣٨ مقارنة بین أداء الموارد البشریة التقلیدیة و بالمعرفة )١(جدول 

 ١٩٣ الطرق المستخدمة فى تقییم األداء )٢(جدول 

 ٢٠٩ توزیع المستویات اإلداریة بالشركة )٣(جدول 

 ٢١٠ توزیع المستویات اإلداریة بالشركة على حسب النوع )٤(جدول 

 ٢١٢ نة البحثحجم عی )٥(جدول 

 ٢١٢ توزیع أفراد عینة البحث حسب متغیر الفئات اإلداریة )٦(جدول 

 ٢١٣ النوعتوزیع أفراد عینة البحث حسب متغیر  )٧(جدول 

 ٢١٧ مقاییس متغیرات الدراسة )٨(جدول 

 ٢٢٢ الصورة النھائیة ألداة الدراسة )٩(جدول 

 )١٠(جدول 
ن أجزاء اإلستمارة معامالت اإلرتباط بین درجات كل جزء م

 والدرجة الكلیة إلستمارة اإلستبیان
٢٢٥ 

 )١١(جدول 
: معامالت اإلرتباط بین درجات كل بعد من أبعاد الجزء الثانى 

فى اإلستمارة و الدرجة ) الضوضاء،الضوء(الظروف الفیزیقیة 
 للجزءالكلیة 

٢٢٥ 

 )١٢(جدول 
التلوث معامل إرتباط كل فقرة من فقرات الجزء الثانى لبعد 

 الضوضائى مع الدرجة الكلیة للبعد
٢٢٦ 

 )١٣(جدول 
معامل إرتباط كل فقرة من فقرات الجزء الثانى لبعد التلوث 

 الضوئى مع الدرجة الكلیة للبعد
٢٢٧ 

 )١٤(جدول 
: معامالت اإلرتباط بین درجات كل بعد من أبعاد الجزء الثالث 

 لجزءإدارة المعرفة فى اإلستمارة و الدرجة الكلیة ل
٢٢٩ 

 )١٥(جدول 
معامل إرتباط كل فقرة من فقرات الجزء الثالث لبعد تشخیص 

 المعرفة مع الدرجة الكلیة للبعد
٢٣٠ 

 )١٦(جدول 
معامل إرتباط كل فقرة من فقرات الجزء الثالث لبعد إكتساب 

 المعرفة مع الدرجة الكلیة للبعد
٢٣١ 

 )١٧(جدول 
 الثالث لبعد تولید معامل إرتباط كل فقرة من فقرات الجزء

 المعرفة مع الدرجة الكلیة للبعد) أبتكار(
٢٣٢ 

 )١٨(جدول 
معامل إرتباط كل فقرة من فقرات الجزء الثالث لبعد مشاركة 

 المعرفة مع الدرجة الكلیة للبعد) تقاسم(
٢٣٣ 

 )١٩(جدول 
معامل إرتباط كل فقرة من فقرات الجزء الثالث لبعد تخزین 

 لكلیة للبعدالمعرفة مع الدرجة ا
٢٣٥ 


