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 اعداد
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 أستاذ مساعد ف  تقنيات إدارن المعرفة
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 الملخص:

زين ونقل ومشعاركة المعرفعة تعتبر تقنيات إدارن المعرفة الركيزن األساسية إلدارن المعرفة فه  أدان تخ
الت  يمكن من خاللها دعم المؤسسات ف  أتمتة عمليات إدارن المعرفة لتحقق زيعادن وسعرعة وكفعاءن وجعودن 
عملياتها مما يحقق ميزن تنافسية دائمة. تهد  هذه الدراسة إلى التعر  على االتجاهات الحديثة فع  توظيع  

لععال  السععودية  وقعد اعتمعدت هعذه الدراسعة علعى إتبعاع المعنهج تقنيات إدارن المعرفة فع  مؤسسعات التعلعيم ا
الوثائق  التحليل  لمراجععة اإلنتعاج الفكعري العذي تطعرا لتوظيع  تقنيعات إدارن المعرفعة فع  تجعارب مختلفعة 
ودراسععات متنوعععة. تععم ضععمن الدراسععة تحليععل نتععائج اإلطععار النظععري الععذي اعتمععد علععى الوثععائق والدراسععات 

ُوجد العديد من التقنيات المستخدمة ف  بيئات المؤسسعات والتع  يمكعن توظيفهعا فع  عمليعات المحكمة  وفيها 
إدارن المعرفععة. وكمععا تععم تطععوير إطععار مقتععرح لتوظيعع  تقنيععات إدارن المعرفععة فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال  

ن أن يسعاعد السعودية ويتكون من أربا تصنيفات ) المدخالت  المكونات  العمليات  المخرجات( بحيت يمك
علععى تطبيععق فعلعع  وواضععح اإلجععراءات لتوظيعع  تقنيععات إدارن المعرفععة لالسععتفادن الفعليععة مععن المعرفععة فعع  
مؤسسات التعليم العال  السعودية بما يتناسب والقيمة العلميعة والمعرفيعة لهعا. أوصعت الدراسعة إلعى ضعرورن 

ت التعلعيم الععال  السععودية  واالسعتفادن معن تحسين كفاءن وفعالية تقنيات إدارن المعرفة الموجودن ف  مؤسسعا
تقنيععات الويععب الععدالل  لتنظععيم المعرفععة فعع  المؤسسععات وتقنية انترنععت األشععياء فعع  خدمععة البحععت العلمعع   
وتكوين مجموععات للتععاون البحثع  لتشعارك االهتمامعات والتوجهعات البحثيعة  وكعذلك ضعمان تيسعير التعلعيم 

اكمععة لععدى األفععراد  وأعضععاء هيئععة التععدريس  ورصععد مكافععرت ماديععة واسععتثمار الخبععرات والمعرفععة المتر
 ومعنوية للموظفين الذين يسهمون ف  نقل ومشاركة المعرفة.

 تقنيات إدارن المعرفة  إدارن المعرفة  عمليات إدارن المعرفة  مؤسسات التعليم العال . الكلمات المفتاحية:

 المقدمة :

لتحويل المدخالت التنظيمية إلى مخرجات تسعاهم فع  إدارن المعرفعة  تتعدد الوسائل التقنية الت  تُستخدم
وتطويرها. وتعد التقنيات أهم محدد إلدارن المعرفة  فالمؤسسات الت  توظ  التقنيات بأفضعل طريقعة إلدارن 
المعرفة ستكون األحسن قدرن على البقاء واالستمرارية ف  ظل المنافسة الموجودن حالياً فع  سعوا الخعدمات 

  .معرفيةال

يعمل استخدام تقنيات إدارن المعرفة علعى جمعا وتصعني  وتخعزين وتوصعيل أو مشعاركة المعرفعة بعين 
األشخاص والمؤسسات  وكذلك تحسعين قعدرن المعوظفين علعى االتصعال ببعضعهم لععدم وجعود الحعواجز التع  

أكثعر فع  مشعاركة  تكون موجودن بسبب المكان والزمان والمسعتوى العوظيف   وباإلضعافة إلعى إتاحعة مرونعة
المعار .  وعلى ضعوء ذلعك تسععى هعذه الدراسعة إلعى تسعليط الضعوء علعى االتجاهعات الحديثعة فع  توظيع  

 تقنيات إدارن المعرفة ف  مؤسسات التعليم العال  السعودي.

 مشكلة الدارسة:

نحعو تواجه بعض مؤسسات التعليم العال  السعودية قصوراً فع  وجعود تقنيعات معرفيعة  لعدعم توجههعا 
المعرفة بشكل عام. ف  الوقت الذي يجب فيه أن تسعى إلى تعوفير البنيعة األساسعية التقنيعة  والعتعلم التنظيمع  
ععن طريععق حريععة الوصععول إلعى المعرفععة والتشععارك فيهععا باسععتخدام تقنيعات متعععددن مثععل البريععد اإللكترونعع   
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ن المعرفعععة  ومسعععتودعات المعرفعععة. ونظععم دععععم القعععرار  ومعععؤتمرات الفيعععديو  والععنظم الخبيعععرن  ونظعععم إدار
باإلضافة إلى التقنيات الت  تعتمد على الشبكات وتسمح بالوصول إلى المعرفة بصر  النظر ععن اعتبعارات 
المكان والزمان مثل شبكة االنترنت  والشبكات المحلية االنترانت  وتتركز مشعكلة الدراسعة علعى قصعور أو 

المعرفة الضمنية  والصريحة المتراكمة والمتوفرن فع  مؤسسعات عدم وجود آليات محددن تمكن من استثمار 
التعليم العال   وعدم وجود تعريفات دقيقعة للتقنيعات التع  يمكعن توظيفهعا لتكعون دافععاً لتسعهيل إدارن المعرفعة 

 واستخدامها بشكل سهل ومضمون.

 مصطلح الدراسة:

  تقنييات إدارة المعرفيةKnowledge Management techniques  الوسعائل المتقدمعة :هع

الت  يستخدمها فريعق المعرفعة لتسعهيل عمليعات توليعد المعرفعة  وخزنهعا  وتوزيعهعا  وتطبيقهعا فع  
نظعععععم المنظمعععععة  وهياكلهعععععا وأنشعععععطتها المختلفعععععة  لتحقيعععععق الهعععععد  معععععن امعععععتالك مثعععععل هعععععذه 

 (.Daft:2006,150التقنيات)

  إدارة المعرفةKnowledge Management  تعمعل علعى التععر  علعى : ه  تلك اإلدارن الت

ما لدى األفراد ) سواء كانوا موظفين أو مستشارين أو مسعتفيدين( معن مععار  كامنعة فع  عقعولهم 
وأذهععانهم  أو جمععا وإيجععاد المعرفععة الظععاهرن فعع  السععجالت والوثععائق  وتنظيمهععا بطريقععة تسععهل 

وإنجعاح العمعل   استخدامها والمشاركة فيهعا بعين منسعوب  المؤسسعة بمعا يحقعق رفعا مسعتوى األداء
 (.26م 2008بأفضل األساليب  وبأقل التكالي  الممكنة )األكلب  

 أهمية الدراسة:

  الكشع  ععن العدور الععذي تلعبعه تقنيعات إدارن المعرفععة فع  مؤسسعات التعلععيم الععال  السععودية  ممععا
 يساعد القائمين على وضا السياسات المتعلقة بإدارن المعرفة.

  معن المخعزون المعرفع  الهائعل سعواء الضعمن  أو الصعريح فع  مؤسسعات الحاجة الملحة لالسعتفادن
 التعليم العال  السعودية.

  مساهمة الدراسة ف  تحديد وتعري  التقنيات األساسية إلدارن المعرفعة والتع  باإلمكعان أن تسعتخدم
 لتحسين  وتطوير اختيارها ف  مؤسسات التعليم العال  السعودية.

 :أهداف الدراسة

   الدراسة ف  ما يل :تتمثل أهدا

   التعععر  علععى االتجاهععات الحديثععة فعع  توظيعع  تقنيععات إدارن المعرفععة فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال
 السعودية.

 رصد أفضل تقنيات إدارن المعرفة المستخدمة على مستوى العالم. 
   الخعععروج بإطعععار معرفععع  مقتعععرح لتوظيععع  تقنيعععات إدارن المعرفعععة فععع  مؤسسعععات التعلعععيم الععععال

 دية.السعو

 منهج الدراسة:

يعد المنهج الوثائق  أحد مناهج البحت العلم   ويمتاز بالمرونة  والشعمولية. ويععر  المعنهج الوثعائق  
بأنععه يهععد  إلععى الجمععا المتععأن  والععدقيق للسععجالت والوثععائق المتععوفرن ذات العالقععة بمشععكلة البحت)الجنععدي: 

واقععا  والتعععر  علععى األسععباب التعع  أدت إلععى (   ويمكععن مععن خععالل هععذا المععنهج دراسععة ال313م   2012
حدوت الظاهرن والمساهمة ف  اكتشا  الحلول التع  تناسعبها. وقعد تعم تطبيعق هعذا المعنهج فع  هعذه الدراسعة  
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بهد  تحليل األفكعار المتعلقعة بموضعوع الدراسعة  والتع  تعم نشعرها معن خعالل اإلطعار النظعري فع  تجعارب 
تم الحصول عليها من دراسات منشورن ف  مجعالت علميعة محكمعة  وتعم مختارن من أنحاء مختلفة من العالم 

معرفعع  لتوظيعع   Conceptual Frameworkاالسععتفادن مععن هععذه الدراسععات فعع  تطععوير إطععار مفععاهيم  
تقنيعععات إدارن المعرفعععة فععع  مؤسسعععات التعلعععيم الععععال  السععععودية  والتععع  تُمكعععن معععن اسعععتخالص المعرفعععة 

 ومشاركتها.

 :حدود الدراسة

 تنحصععر فععع  اإلنتععاج الفكععري المتعلعععق بتوظيعع  تقنيععات إدارن المعرفعععة   :دود الموضييوعيةالحيي
 .والمواضيا ذات العالقة

 تقتصعر علعى اإلنتعاج الفكعري والمتعلعق بتوظيع  تقنيعات إدارن المعرفعة معن قبعل : الحيدود الزمنيية
فترن من ععام مجموعه من الجهات أو أصحاب االختصاص ف  مجال إدارن المعرفة وتقنياتها ف  ال

 م.2019م وحتى عام 2004

 الدراسات السابقة:

سععيتم عععرض الدراسععات السععابقة اعتمععاداً علععى التتبععا الزمنعع  لهععا مععن األحععدت إلععى األقععدم علععى النحععو 
 اآلت :

إدارة المعرفة فيي الميوارد البشيرية فيي شيركات الينفط م( بعنوان  2019) Almalkyدراسة الباحت 
ركزت هذه الدراسة علعى مناقشعة كيفيعة تطعوير تقنيعات إدارن المعرفعة  ة أدبية"من منظور التقنيات: مراجع

فعع  المععوارد البشععرية فعع  شععركات صععناعة الععنفط والغععاز  وكععذلك الكشعع  عععن كيفيععة دعععم العالقععات الثقافيععة 
ل إلدارن المعرفة  وقد اعتمدت الدراسة على الدراسات الت  تمت مراجعتها معن قبعل األقعران والتع  تعم بالفعع

 تأكيد الموثوقية والصالحية  ومن أهم نتائج الدراسة:

   تععععدد تقنيععععات إدارن المعرفععععة المسععععتخدمة والتعععع  معععن أهمهععععا نظععععم إدارن المعرفععععة  واإلنترنععععت
واالكسترانت  والبريد اإللكترون  والتع  تسعهل التقعاط ومشعاركة المعرفعة وتطبيعق المعرفعة القيمعة 

% مععن الشععركات متعععددن الجنسععيات تسععتخدم التقنيععات فعع  90فعع  البيئععة التنظيميععة  وأن أكثععر مععن 
التوظي  اإللكترون  كما أنها تزود الموظفين المحتملين المسعتهدفين بقنعان لتقعديم طلبعاتهم   وكعذلك 
إتاحة المعارض المهنية االفتراضية وكما مكنت التقنيات المسعتخدمة معديري المعوارد البشعرية معن 

 مثل مطوري البرامج. توظي  موظفين ذوي مهارات خاصة 

   تعزيععز تقنيععات إدارن المعرفععة التعععاون فعع  التععدريب واإلرشععاد والتعع  تععودي إلععى تطععوير الفععردي
 وتحسين األداء. 

  كشفت دعم تقنيات إدارن المعرفة أنشطة إدارن المعرفعة المعوارد البشعرية بطعرا عديعدن معن تعزيعز
فععة إلععى تحسععين الطريقععة التعع  تقععوم قععدرن المنظمععة علععى تخععزين واسععترجاع ونقععل ومشععاركة المعر

 المنظمات بتشكيل ثقافتها وأساليب التوظي  وبناء الثقة واالنفتاح بين األعضاء.

 وكان أهم التوصيات :

  التركيععز علععى عمليععات إدارن المعرفععة لضععمان أن النتععائج تأخععذ فعع  االعتبععار األنشععطة البشعععرية
 (.Almalky:143-2019,136المختلفة والت  تعتبر حيوية لخلق المعرفة )
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  تهعد  تطيوير االنطولوجييا وتقنييات إدارة المعرفيةم( بعنعوان   2018) Heshemiدراسة الباحت 
هذه الدراسة إلى تطوير االنطولوجيا لتقنيات إدارن المعرفعة وتحديعد العالقعات بعين هعذه التقنيعات وتصعنيفها   

جاع المعرفعة معن قبعل الخبعراء   وقعد اعتمعدت وكذلك تقييم االنطولوجيا بمعايير االختصار واالتسعاا واسعتر
ولغععة الويععب الخاصععة باالنطولوجيععا لبنععاء  Protege  ويععتم اسععتخدام برنععامج NoYالدراسععة علععى منهجيععة 

 وتطوير انطولوجيا تقنيات إدارن المعرفة وكان من أهم نتائج الدراسة:

 كلمععة   240ات الموجععودن أوضعحت المفععاهيم الرئيسععية فع  نطععاا تقنيععات إدارن المعرفععة معن األدبيعع
مصعععطلحات حععول العالقعععات التصععنيفية والغيعععر التصعععنيفية   و   8منهعععا فعع  المجعععال  و  49منهععا 

مصعطلحاً هع  أمثلعة   وتسعتخدم هعذه المصعطلحات  183مصطلح واحد يتعلعق بملكيعة البيانعات  و 
تسعهيل عمليعات لتطوير االنطولوجيعا الخاصعة بتقنيعات إدارن المعرفعة بنعاء علعى ثالثعة عوامعل هع  

إدارن المعرفععة  دعععم اسععتراتيجيات إدارن المعرفععة ووضععا تقنيععات فعع  نمععوذج مرحلععة تقنيععات إدارن 
 المعرفة  وإنشاء االنطولوجيا المقدمة لفهم مشترك ف  مجال تقنيات إدارن المعرفة. 

  .توصلت إلى مزايا االنطولوجيا ف  خلق فهم مشترك ف  مجال معين 

 ئيسية وه  عدم اإللمام خبراء االنطولوجيا بتمثيل لغات المعرفعة الرسعمية كشفت عن التحديات الر
 وكذلك أدوات تحرير االنطولوجيا مما يعيق مشاركة الخبير ف  تطوير المعرفة ف  هذا المجال.

  أسهمت انطولوجيا تقنيات إدارن المعرفعة الرسعمية فع  تعوافر منصعة لمشعاركة معرفعة الخبعراء معن
 (.Heshemi:99-2018,28) جميا أنحاء العالم. 

اسييتخدام الشييبكات االجتماعييية فييي نظييم إدارة م( بعنععوان  2018)   Oseledchikدراسععة الباحععت
  ركعزت الدراسعة علعى الجوانعب االيجابيععة والسعلبية السعتخدام الشعبكات االجتماعيعة فع  نظععام إدارن المعرفية

  المنظمعات المتقدمعة والطعرا غيعر القياسعية المعرفة والمكونات الرسمية  و الغير رسمية إلدارن المعرفة ف
 لزيادن تخزين المعرفة. وكان من أهم نتائج الدراسة:

   .أشارت أن الشبكات االجتماعية أدان ايجابية قوية لنشر المعرفة وزيادتها ف  المنظمة 

  كشفت عن استخدام أنواع مختلفة من الشبكات االجتماعية ف  مشاركة المعرفة   كمعا أشعارت إلعى
على أفضل الممارسات ف  فعالية المؤشرات وقصعص النجعاح  2,0اعتماد المؤسسات تقنية الويب 

 والدروس المستفادن.

   توصعلت إلعى إنشعاء بععض الشعركات صعفحات خاصعة بهعم علعى العويكWiki Shelt Royai 

Dutch . وكمععا أتاحععت الشععركات لموظفيهععا إنشععاء مسععاحات خاصععة بهععم داخععل وخععارج الشععركة  
(Oseledchik: 2018,911-914) 

انترنيت األشيياء : بنياء نظيام إدارة المعرفية لالبتكيار م( بعنوان   2017)   Sartaroدراسة الباحت 
   تهد  هعذه الدراسعة إلعى التععر  علعى العالقعة بعين أنظمعة إدارن المفتوح والقدرة اإلبداعية على المعرفة

معرفعة وكعذلك الكشع  ععن التعأثيرات العمليعة واإلداريعة. المعرفة واالبتكار المفتوح والقدرن اإلبداعية على ال
شععركة مععن قطاعععات  689وتععم تطبيععق هععذه الدراسععة علععى الشععركات االيطاليععة حيععت وزعععت اسععتبيان علععى 

للعمل كخبيرين رئيسعين وذلعك ألنعه  CTOمختلفة وأحجام مختلفة وركزت على المديرين التنفيذين ومديري 
 298إدارن المعرفة وعملية االبتكار داخل الشركة وضعمت العينعة النهائيعة لديهم المزيد من المعلومات حول 

% معن القععدرن علعى االبتكععار المفتعوح   ونظععم إدارن المعرفعة  والقععدرن اإلبداعيععة   43شعركة وهععو معا يمثععل 
 وإدارن المعرفة وكان من أهم نتائج الدراسة: 
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  المعرفععة وزيععادن تععدفق المعرفععة مععن تقععدم انترنععت األشععياء فرصععا جديععدن لتحسععين ممارسععات إدارن
 خالل تقنيات المعرفة

  أوضععحت أن أنظمععة إدارن المعرفععة تسععاعد فعع  إنشععاء نظععام بيئعع  مفتععوح وتعععاون  وفعع  اسععتغالل
التدفقات الداخلية والخارجية للمعرفعة معن خعالل تطعوير قعدرات إدارن المعرفعة الداخليعة ممعا يعؤدي 

 بدوره إلى زيادن القدرن على االبتكار 

  أشارت أن نظام إدارن المعرفة يساعد ف  تخزين  ودمج المعرفة الصريحة  والضعمنية التع  تععزز
 (.Sartaro:30-2017,1من استغالل المعرفة.)

تقنييات المعلوميات واالتصياالت إلدارة المعرفية فيي م( بعنوان   2017)  Rexwhiteدراسة الباحت 
  تركععز هععذه الدراسععة علععى الكشعع  عععن مععدى اسععتخدام المكتبييات األكاديمييية فييي نيجيريييا وجنييوب أفريقيييا 

المكتبيععون تقنيععات المعلومععات واالتصععاالت التعع  تععدعم إدارن المعرفععة  باإلضععافة إلععى الكشعع  عععن الخععدمات 
واالستراتيجيات ف  المكتبعات األكاديميعة  والوقعو  علعى التحعديات التع  تواجعه اسعتخدام تقنيعات المعلومعات 

ة ف  المكتبات األكاديمية  وقد اعتمدت الدراسعة علعى المعنهج المسعح  الكمع  معن من أجل دعم إدارن المعرف
معن الخبعراء الرئيسعين فع  6أمناء المكتبات  وإجراء المقابالت الشخصعية  132خالل توزيا االستبيان على 

 مكتبععات أكاديميععة ثععالت منهععا فعع  كععل دولععة فعع  نيجيريععا وجنععوب أفريقيععا  وكععذلك تطبيععق المععنهج النععوع  6
 لتحليل المحتوى لمراجعة أدبيات الدراسة. وكان من أهم نتائج الدراسة:

  الشعبكات االجتماعيعة  العويك   المعدونات( بعين  2 0كشفت عن االستخدام الكبير لتقنيعات الويعب (
أمناء المكتبات بجامعة جنوب أفريقيا ف  إدارن المعرفة مقارنة بأمناء المكتبعات فع  نيجيريعا  وكمعا 

إمكانية الوصول ف  مكتبات جامعة جنوب أفريقيا أعلعى منهعا فع  نيجيريعا فيمعا يخعص أشارت إلى 
 البريد اإللكترون   والفهرس العام  ومستخلصات النصوص.

  أوضعحت أهعم األسعباب السععتخدام تقنيعات المعلومعات وهع  دعععم البحعت العلمع   وتطعوير المنععاهج
ت   وخدمعة التعدريب  ونقعل المعرفعة وصياغة السياسات  وعمليعة التعدريس  وكعذلك حعل المشعكال

 الموجودن وتوليد المعرفة الجديدن.

   كشفت عن أهم التحديات وهع  نقعص صعيانة البنيعة التحتيعة وععدم كفايعة التمويعل ونقعص الحعوافز
 وعدم كفاية الموظفين الفنيين وه  أكثر وضوحا ف  المكتبات األكاديمية ف  نيجيريا 

 وكان من أهم التوصيات:

وير المعوظفين لتمكعين الكيفيعة التع  يمكعن للمكتبعين التعامعل معا التغيعرات والتقنيعات الجديعدن تكثي  تطع
 (Rexwhile:2017,1-9لخدمات المعلومات الحديثة. )

" نظييرة أولييية علييى تقنيييات تنقيييب البيانييات ألنظميية م( بعنععوان 2014)  Zawiyahدراسععة الباحععت 
علععى تكامععل تقنيععات تنقيععب البيانععات ونظععام إدارن المعرفععة  تركععزإدارة المعرفيية فييي معهييد التعليييم العييالي" 

إلنشاء معار  جديدن  وكذلك سياسة دمج تقنيات ونظام إدارن المعرفة لتعزيز اإلدارن الفعالة للمعرفعة داخعل 
القععانون الععدول  اإلنسععان   وكععذلك وضععا إطععار مقتععرح للعمععل يشععمل مخططععات لكيفيععة تمثيععل نظععام إدارن 

مدت الدراسة على األداء األكاديم  لطالب القعانون العدول  اإلنسعان  وذلعك باالعتمعاد علعى المعرفة  وقد اعت
جمععا البيانععات مععن قاعععدن بيانععات الطععالب اعتمععاداً علععى السععمات األكاديميععة ) السععجل األكععاديم   والععدورات 

فعو القعانون العدول  الدراسية  وخلفية الطالب( وذلك للكش  عن المعرفة القيمة الت  يمكن أن يستخدمها موظ
 اإلنسان . وكان من أهم نتائج الدراسة: 
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  كشعفت ععن قعدرن تنقيععب البيانعات إنشعاء معرفععة قيمعة السعتخدامها فع  المسععاعدن علعى اتخعاذ القععرار
للقضاء على تكرار األخطاء السابقة ف  تحليل بيانعات الطعالب وبالتعال  يسعاعد دمعج تقنيعات تنقيعب 

 فة ف  تعزيز المساءلة والشفافية السلسة للقانون الدول  اإلنسان .البيانات  ونظام إدارن المعر

  أوضحت اإلطار المقتعرح لوحعدات تكعوين المعرفعة والتع  شعملت ثعالت وحعدات وهع  وحعدن خلعق
المعرفععة  وحععدن اسععتخدام المعرفععة والتعع  أسععهمت فعع  توليععد معرفععة ذات قيمععة مضععافة فعع  مجتمععا 

  وحدن التصعر  فع  المعرفعة العديمعة القيمعة لتعوفير مسعاحة الممارسة ف  القانون الدول  اإلنسان 
 (.  Zawiyah:2014,80-85ف  قاعدن البيانات  وتقليل النفقات العامة )   

" دور تقنييييات إدارة المعرفييية: االتجاهيييات فيييي بيئييية م( بعنعععوان2014)  Zyngierدراسعععة الباحثعععة 
ت الميدانية معن خعالل مسعح لفهعم بيئعة اإلعمعال ركزت هذه الدراسة على مناقشة البحوالشركات االسترالية"

الحاليعة لمفهععوم إدارن المعرفعة واتجاهععات اسععتيعابها فع  بيئععة الشعركات االسععترالية  وكععذلك الكشع  عععن فهععم 
مفهوم إدارن المعرفة  ومدى استيعاب وتنفيذ استراتيجيات إدارن المعرفة على المستوى التنفيعذي لعجدارن فع  

وعامععة اسععترالية  حيععت تععم توزيععا اسععتبيان علععى الععرئيس التنفيععذي ومععدير  مؤسسععة خاصععة 1000أفضععل 
 الشركات االسترالية  وكان من أهم نتائج الدراسة: 1000المعلومات ومدير الموارد البشرية ف  

  من المسعتجيبين يعرون أن مفهعوم إدارن المعرفعة معرتبط باألعمعال والعذي يشعمل 85توصلت أن %
% مععن المسععتجيبين 7تحكععم إنشععاء ونشعر واسععتخدام المعرفععة  وبينمععا مجموععة مععن العمليععات التعع  

يربطون مفهوم إدارن المعرفة باألصول الفكرية الت  تتخذ شكل المستندات وقواععد البيانعات  وفع  
% ال 2% يرون أن إدارن المعرفعة مرتبطعة بالتقنيعات اللتقعاط المعرفعة وتخزينهعا  بينمعا 6حين أن 

 عرفة عملية مرئية.يرون أن مفهوم إدارن الم

  من الشركات الت  شملتها الدراسة تستخدم شعبكة االنترانعت علعى نطعاا واسعا 90أوضحت أن %
% فعع  مشععاركة 70كوسععيلة لمشععاركة المعرفععة  وفيمععا كععان اسععتخدام البرمجيععات التعاونيععة بمعععدل 

إلعالنعات % من التقنيات األخرى مثل مؤتمرات الفيديو  ولوحات ا 30المعرفة. وفيما استخدمت 
اإللكترونيععة  واألنظمععة الخبيععرن  ونظععم اسععترجاع المعلومععات  وتنقيععب البيانععات  والمسععتودعات 

 (.Zyngier:2014, 1-12الرقمية  وأنظمة األرشفة اإللكترونية. ) 

دراسية حالية لشيركة  :تحليل جاهزية نظيم إدارة المعرفيةم( بعنوان  2014) Agungدراسة الباحت 
ركععزت هععذه الدراسععة علععى التعععر  علععى أسععباب خسععارن المعرفععة لععدى ". البشييريةاالستشييارات للمييوارد 

الموظفين ف  شركة االستشارات للموارد البشرية ف  جاكرتا  وكذلك تحديد فهعم المعوظفين ألهميعة مشعاركة 
المعرفة ف  الشركة  إضافة إلى وضا توصيات عن آليات تطبيق نظام إدارن المعرفة باالعتمعاد علعى الثقافعة 
التنظيميععة  والتكنولوجيععا والبنيععة التحتيععة  والمععوارد البشععرية  والسياسععات التنظيميععة فعع  الشععركة واعتمععدت 
الدراسة على مقابالت لثمانية من كبار الموظفين ف  منصب المدير اإلداري ف  كعل قسعم معن أقسعام الشعركة 

 والمعنيين باستقطاب المعرفة. وكان من أهم نتائج الدراسة:

 لية لنظام إدارن المعرفة لتوثيق المعرفة وتوزيا المعرفة الت  يمتلكها المعوظفين بحيعت عدم وجود آ
 ف  حالة استقالة الموظ  أو تقاعده أو موته تفقد الشركة معرفة الموظ .

  أوضحت فهم الموظفين ف  الشركة ألهمية مشعاركة المعرفعة معن خعالل الوسعائط المختلفعة  والعذي
 لموظفين ليكونون نشيطين ف  مشاركة معارفهم.بدوره يسهم ف  وضا سياسة ل
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  كشععفت عععن سععع  الشععركة إلععى تطععوير تكنولوجيععا المعلومععات مععن خععالل تععوافر قسععم تكنولوجيععا
المعلومات داعم لتخزين المعرفة ومشاركتها   وإتاحة شبكة اإلنترنت لكافعة المعوظفين للعتمكن معن 

 .مشاركة المعرفة وتوليدهما ف  أي وقت وأي مكان

 أهم التوصيات :ومن 

  وجععوب تشععجيا ثقافععة مشععاركة المعرفععة مععن خععالل تععوافر حععوافز ماليععة أو معنويععة تععدعم مشععاركة
الموظفين بمعارفه  باإلضافة إلى تضمين مشعاركة المعرفعة كمؤشعر أداء فع  تقيعيم األداء العوظيف  

 السنوي للموظفين.

 ل إلعى المعرفعة ومشعاركتها وجوب تبن  آلية وسياسة واضحة لجميعا المعوظفين ععن كيفيعة الوصعو
 KMS.عبر نظام إدارن المعرفة 

   وجععوب تععوفر التععدريب الععالزم لجميععا المععوظفين فيهععا عععن كيفيععة اسععتخدام نظععام إدارن المعرفععة
 (.Agung:2014, 205-210وخاصة ف  ظل وجود قسم تكنولوجيا المعلومات ف  الشركة. )

دراسية مسيحية  :جودة نظام إدارة المعرفة" بعنوان ) مJabar, Alnatsha 2014 ( دراسة الباحثين
ركعزت هعذه الدراسعة علعى فحعص نمعاذج مختلفعة لجعودن نظعام إدارن ". ألبعاد الجودة في نظام إدارة المعرفة

جعودن البرنعامج  وجععودن  المعرفعة السعتخراج مجموععة مععن األبععاد المختلفعة للجععودن فع  نظعم إدارن المعرفععة
وتععم فعع  هععذه الدراسععة الععربط مععابين عمليععات إدارن  ).ن نظععام المعرفععةالبيانععات  وجععودن المعلومععات  وجععود

المعرفععة األربعععة ) إنشععاء المعرفععة  اكتسععاب المعرفععة  تخععزين المعرفععة  مشععاركة المعرفععة( وبععين األبعععاد 
وكعان معن  .وضا إطار أول  مقترح لبنيعة واضعحة لجعودن نظعام إدارن المعرفعة,المختلفة للجودن للوصول إلى

 هذه الدراسة: أهم نتائج

  أوضحت عدم وجود نموذج موحد لكل نظام إدارن المعرفعة  باإلضعافة أنهعا أوضعحت التعداخل بعين
أبعاد الجودن ف  المكونات المختلفة   أيضاً أوضحت تركيز النماذج على وجهة النظر الفنية ألبععاد 

خععالل مطالبععة  الجععودن علععى الععرغم مععن وجععود أبعععاد الجععودن التعع  تعتمععد علععى الجانععب الععذات  مععن
 المستخدمين بالتحقق من أبعاد الجودن الت  تشير إلى وجهة نظرهم .

  كشفت عن ضرورن اهتمام نظام إدارن المعرفة من خالل التوصل إلى  ثمانية أبعاد للجودن ) جودن
المعرفععة فعع  النظععام  وجععودن اسععتخدام المعرفععة  وجععودن البيانععات المسععتخدمة فعع  النظععام  وجععودن 

المسعتخدمة فع  النظعام  وجعودن تشعغيل النظعام  وجعودن اسعتعمال النظعام  وجعودن األمعن المعلومات 
 (.Jabar:2014, 1-5)).المعلومات  للنظام  وجودن مرونة النظام

ومن خالل مراجعة هذه الدراسة نالحظ تركيزها على أبعاد مختلفة لجودن النظعام وهع  تسعهم فع  بنعاء 
تخزين المعرفة ونشعرها وتوزيعهعا ومشعاركتها معا التأكيعد علعى أهميعة نظام إدارن المعرفة متكامل يسهم ف  

 وجهة نظر المستخدمين لنظام.

مو Youngُ2010ولعععل مععن أهععم األدلععة فعع  مجععال اسععتخدام تقنيععات إدارن المعرفععة مععا قدمععه الباحععت 
اإلنتاجيعة  صعفحة  وبعدعم معن منظمعة 94هذا الدليل يقا ف  "دليل أدوات وتقنيات إدارة المعرفة".  بعنوان

( فع  اليابعان   ويهعد  العدليل إلعى توثيعق أدوات وتقنيعات إدارن المعرفعة شعائعة االسعتخدام  APOاآلسيوية )
(  باإلضافة إنه يعوفر للمعدربين فع  منظمعات اإلنتاجيعة  وأصعحاب المؤسسعات KMغالبًا ف  إدارن المعرفة )

عملع  ومتعمعق لعألدوات والتقنيعات األساسعية الصغيرن والمتوسطة  والمستخدمين اآلخرين العذين لعديهم فهعم 
المسعتخدمة علعى نطعاا واسعا فعع  تنفيعذ إدارن المعرفعة فع  المؤسسعة إرشععادات اسعتخدام التقنيعات فع  تطبيععق 

 إدارن المعرفة  وباإلضافة إلى الروابط المفيدن للمواقا. 
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 وقد صن  األساليب واألدوات إلى صنفين هما:

 العصع  العذهن    العتعلم   روايعة القصعص  مقهعى  ة بالتقنياتاألساليب واألدوات غير المتعلق(

 المعرفة   مجتمعات الممارسة   التصني     مساعدن الزمالء  ومراجعة العمل (

  ُ نظععععام إدارن الوثععععائق   قواعععععد المعرفععععة )الععععويك    إلععععخ.( طييييرق وأدوات تقنيييييات المعرفيييية

وكعععول الصعععوت عبعععر اإلنترنعععت  والمعععدونات  وخعععدمات الشعععبكة االجتماعيعععة  والصعععوت وبروت
(VOIPوبناء مجموعات المعرفة  والنظم الخبيرن   ومساحات العمل االفتراضية التعاونية  ) .و 

( حيت اشتمل على فهم الرؤيعة APOوخلص الدليل إلى وضا إطار عمل لمنظمة اإلنتاجية اآلسيوية )
أربععة مسعرعات )النعاس   العمليعات    التنظيمية  وتحديد أهدا  العمل والتوجهات اإلسعتراتيجية حيعت حعدد

التكنولوجيععا   القيععادن( والتعع  يمكععن أن تسععاعد المنظمععة علععى فهععم الرؤيععة والرسععالة   وتنفيععذ إدارن المعرفععة 
بنجاح  كما اشتمل اإلطعار علعى عمليعات المعرفعة األساسعية الخمسعة )تحديعد   وإنشعاء  وتخعزين المشعاركة  

ج نجعاح إدارن المعرفعة معن خعالل  قيعاس فعاليعة عمليعات إدارن المعرفعة والتطبيق( ويمكعن الوصعول إلعى نتعائ
الت  تدعمها عوامل النجاح الحاسعمة )المسعرعات والرؤيعة والرسعالة(.  ويجعب أن تكعون النتعائج قعادرن علعى 

ة إظهار تعزيز التعلم واالبتكار الذي يبنع  القعدرات الفرديعة والجماعيعة والتنظيميعة والمجتمعيعة   وفع  النهايع
 (Young:2010,11-99تؤدي إلى تحسينات ف  جودن المنتجات والخدمات واإلنتاجية والربحية والنمو ) 

ومعن خعالل مراجعععة هعذا الععدليل نالحعظ أنعه يمتععاز بتقعديم رؤيععة واضعحة ععن عوامععل النجعاح الحاسععمة 
لمسعتفادن معن هعذا )المسرعات والرؤية والرسالة( ودورها ف  تنفيذ عمليات إدارن المعرفعة  ولععل العدروس ا

العدليل حسعب وجهعة نظعر الباحثعة هع  األسعاليب المتععددن لمشعاركة المعرفعة وهع  روايعة القصعص  ومقهعى 
المعرفة  ومساعدن الزمالء  ومراجعة العمل. باإلضافة إلى اقتصارها على  التقنيات المستخدمة فع  تخعزين 

الشبكات االجتماعيعة  والعنظم الخبيعرن. إال أن ومشاركة المعرفة وه  نظم إدارن الوثائق  وقواعد المعرفة  و
مععا يعععاب علععى هععذا الععدليل مععن وجهععة نظععر الباحثععة هععو افتقععاره تقععديم مقترحععات بشععأن كيفيععة التغلععب علععى 
المعوقععات التقنيععة إلدارن المعرفععة  وكععذلك افتقععاره لتقععديم توجيهععات إرشععادية لكيفيععة اسععتخدام تقنيععات إدارن 

لخصوصية فيها حيت كل ما ذكعر هعو تعريفعات مبسعطة للتقنيعات  باإلضعافة إلعى المعرفة  وتحقيق األمن  وا
أنعه يؤخععذ عليععه افتقعاره إلععى وجععود آليعة كاملععة للتععدريب فكععل معا ذكععر هععو إرشعادات للمععدربين عععن األسععاليب 

 والتقنيات المستخدمة ف  تطبيق إدارن المعرفة.

تفعيععل تقنيععات إدارن المعرفععة بهععد   ومععن أهععم الدراسععات التعع  تناولععت خبععرات الععدول اآلسععيوية فعع 
تطيوير إدارة المعرفيية فيي الجامعيات المصييرية م( بعنعوان  2010مشعاركة المعرفعة دراسعة الباحثععة محمعد )

   والتع  تهعد  إلععى ععرض   وتحليععل خبعرات كعل مععن تايالنعد  وتععايوان  عليى ضيوء خبييرات بعيض الييدول
دن منهعععا فععع  تطعععوير إدارن المعرفعععة بالجامععععات وسعععنغافورن فععع  مجعععال إدارن المعرفعععة بجامعاتهعععا لالسعععتفا

المصرية  والكش  عن جهود الجامععات المصعرية فع  إدارن المعرفعة  ومعرفعة أوجعه القصعور التع  تحتعاج 
إلى معالجة  وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف  المسح   وكان من أهعم االسعتنتاجات التع  توصعلت 

 إليها الدراسة ما يل :

 يالند تمثلت ف  قيام جامعة بانكوك بتفعيعل مشعاركة المعرفعة بعين جميعا المعوظفين معن أن مبادرن تا
خعععالل الشعععبكة  الداخليععععة اإلنترانعععت   واإلنترنعععت   والثقععععة  واالتصعععاالت اإللكترونيعععة كالبريععععد 
اإللكترونعع   والشععبكات االجتماعيععة  والفيععديو  وتفعيععل نظععام المكافععرت  وتشععجيا أعضععاء هيئععة 

المشععاركة فعع  جهععود إدارن المعرفععة  وذلععك عععن طريععق الععوع  بأهميععة مشععاركة التععدريس علععى 
 معارفهم ما اآلخرين.
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  أن مبادرن سنغافورن تمثلت ف  قيام جامعة سنغافورن لجدارن من خالل إنشعاء مسعتودعات المعرفعة
 ف  مجال بحوت أعضاء هيئة التدريس لتجميا جهودهم  والمشاركة بها.

 حعة لتطعوير إدارن المعرفعة بالجامععات المصعرية  ولععل معن أهمهعا تشعجيا الخروج باآلليعات المقتر
أعضععاء هيئععة التععدريس علععى المشععاركة بالمعرفععة فعع  المععؤتمرات  والععدورات مععن خععالل اسععتخدام 
أسلوب قص القصص لنقل معارفهم  واالسعتفادن معن الشعبكة الداخليعة اإلنترانعت لمشعاركة المعرفعة 

 (. 142م 2010د:المتوافرن داخل الجامعة ) محم

م( بعنعوان دور تقانعة إدارن المعرفعة فع  إيجعاد منظمعة متعلمعة: دراسعة 2010دراسة الباحعت باسعرده )
 حالة لجامعة عدن . وكان من أهم نتائج الدراسة:

أوضحت قصور استعمال شعبكات المعلومعات الداخليعة والخارجيعة فع  جامععة ععدن أوضعحت قصعوراً 
ات عن بعد  واالستعانة بنظم أتمتة المكتب عند اتخاذ القرارات وتنفيذ المهعام ف  التشجيا على أقامة المؤتمر

 (.20م 2010ف  الجامعة ) باسرده:

م( بعنوان   أثر إدارن المعرفة ف  االبتكار التنظيمع : دراسعة لعينعة معن 2009دراسة الباحت العزب  )
 منظمات االتصاالت الجزائرية . وكان من أهم نتائج الدراسة:

 اد منظمععات االتصععاالت الجزائريععة علععى أنظمععة أتمتععة المكاتععب ) بريععد إلكترونعع   معالجععة اعتمعع
النصععوص  اسععترجاع المعلومععات( فعع  ربععط كافععة العععاملين والوحععدات اإلداريععة بشععبكة حاسععوب  

 بإتباعها سياسة التحديت بصورن مستمرن ألنظمة المعلومات.

 امهععا برسععم سياسععة تتمتععا باالسععتجابة كشععفت عععن قصععور منظمععات االتصععاالت الجزائريععة فعع  قي
السريعة للتغيرات فع  التقنيعات  وععدم اسعتخدامها ألنظمعة العذكاء االصعطناع  فع  القيعام بعملياتهعا 
الخدميعععة  وأنظمععععة دعععععم القعععرارات المسععععتندن إلععععى المعرفععععة فععع  اتخععععاذ قراراتهععععا اإلسععععتراتيجية 

 (10م 2009)العزب :

ركععزت هععذه " التقنيييات الناشييئة وإدارة المعرفيية " وانم( بعنعع2008)  Pulkkinenدراسععة الباحععت 
الدارسة على المعلومات األساسية حول التقنيات الجديدن الت  يمكعن اسعتخدامها فع  إدارن المعرفعة  والكشع  
عععن اسععتراتيجيات لععدعم مجموعععة إدارن المعرفععة  وكععذلك كيفيععة دعععم االحتياجععات المعرفيععة مععن قبععل خبععراء 

ضعععها علععى موقععا االنترنععت  والتطعرا لجسععهامات التعع  تقععدمها تلععك التقنيععات الجديععدن السياسعة اإلنمائيععة وو
 لمساعدن الخبراء  وكذلك إتاحة التعلم من الخبراء اآلخرين. وكان من أهم نتائج الدراسة:

 لتشمل الويك    الشبكات االجتماعيعة  الفولكسعونوم     0 2توصلت إلى عدداً من تطبيقات الويب
ملخععص الععواف  للموقعا  و أداوت الععربط الشععبك  و غيرهععا وقعد عرضععها الباحععت فعع  المعدونات وال

  0 2نموذج يمثل مثلت لتطبيقات الويب 

  كشععفت عععن تطععورات الويععب الععدالل  ومععدى أسععهام تطبيقاتهععا فعع  أداء إدارن المعرفععة  مععن خععالل
 المساهمة ف   تكامل خلق المعرفة واستخدامها.

 لمنتشعرن والتع  تععر  أيضعا بالحوسعبة فع  كعل مكعان وهع  تشعمل أشارت إلى اسعتخدام الحوسعبة ا
مجموعععة واسعععة مععن التقنيععات مثععل الهواتعع  المحمولععة  تقنيععة البلوتععوت  الععذكاء االصععطناع   
الحوسبة المتنقلة   وشبكات االستشعار عن بعد  و نظم إدارن المعرفة المتعددن   كعل هعذه التقنيعات 

معا الععاملين اآلخعرين فع  إدارن المعرفعة بالمنظمعات إضعافة  من شأنها تععزز التواصعل االجتمعاع 
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إلى تبادل المعرفة وتقاسمها واختزانها ف  قواعد البيانعات المختصعة بالمنظمعات ممعا يمكعن أتاحتهعا 
 و(Pulkkinen:2008,1-5إلكترونياً لكل المستفيدين من تلك المنظمات 

لت  تمثل دور كبير فع  عمليعات إدارن المعرفعة من خالل مراجعة هذه الدراسة نالحظ تنوع التقنيات وا
سواء ف  خلق المعرفة والحصول عليها وتصنيفها من خعالل )التاكسعونوم   والفولكسعونوم  اللعذين يصعنفا 

 المعرفة ف  بيئة االنترنت( ومن ثم نشرها وتوزيعها.

بالمؤسسعات التعليميعة ومن الدراسات التحليليعة التع  تعنع  بجانعب التقنيعات المسعتخدمة إلدارن المعرفعة 
أسيياليب االسييتفادة ميين إدارة م( بعنععوان  2008عامععةً  والجامعيععة منهععا خاصععة دراسععة الباحععت عيسععى ) 

  تهد  هعذه الدراسعة إلعى التععر  علعى أهميعة المعرفة بالمؤسسات التعليمية: المفهوم. العمليات. النواتج

ل  السعععودية  وكععذلك مععدخالت إدارن المعرفععة  إدارن المعرفععة  ومبععررات األخععذ بهععا بمؤسسععات التعلععيم العععا
والعمليات الالزمة لنجاحها  ونواتج  وآثار إدارن المعرفة بها  والكش  عن أهم أساليب االستفادن المصعاحبة 
لعمليات إدارن المعرفة بمؤسسعات التعلعيم الععال  السععودية  وكعان معن أهعم االسعتنتاجات التع  توصعلت إليهعا 

 الدراسة ما يل :

 ماد المؤسسات الجامعية على التقنيات الحديثعة فع  تشعخيص المعرفعة  وتحديعد أهعدافها  كعالنظم اعت
الخبيعععرن  وخعععرائط المعرفعععة  والعمعععل علعععى اسعععتغالل اإلنترنعععت فععع  توزيعععا المعرفعععة  ومشعععاركة 

 المعرفة.

  كشفت عن معانان مؤسسات التعليم الععال  السععودية العربيعة بوجعه ععام  والمصعرية بوجعه خعاص
غياب مفهوم إدارن المعرفعة  وممارسعاته  و ضعع  اسعتثمار التقنيعات الحديثعة فع  مجعال حفعظ  من

 المعرفة  ونشرها. 

 وكان من أهم التوصيات:

  التدريب المستمر لمختل  أطرا  العمل الجامع   فع  مجعال اسعتخدام تقنيعات االتصعال وتطبيقعات
بطهعا بالشعبكة الداخليعة اإلنترانعت   وشعبكة   و بناء القواعد المعلوماتية  والمعرفيعة  ور2 0الويب

 اإلنترنت.

  تصميم مواقا متطورن على اإلنترنتInternet وتحديثها دوريعاً بمعا يسعاعد علعى توزيعا  ونشعر  
المعرفععة  والتوسععا فعع  الخععدمات االستشععارية القائمععة علععى المعرفععة  واسععتغالل إدارن المعرفعععة  

 (.30م 2008يسى:وتقنياتها ف  تدويل الخدمة الجامعية ) ع

" تحليل استخدام التقنيات في المجموعات التعاونيية  م( بعنوان2007) O’Sullivanدراسة الباحت 
ركزت هذه الدراسة على وضعا تصعور واضعح إلعى دور التقنيعات فع  السعيطرن من منظور إدارة المعرفة" 

لثمانيعععة إلدارن المعرفعععة علعععى المعرفعععة الموجعععودن فععع  المنظمعععات و المؤسسعععات  وكعععذلك تحليعععل التقنيعععات ا
والمسععتخدمة فعع  خمععس مجموعععات تعاونيععة والمتمثلععة فعع  مجتمععا الممارسععات  و مركععز الممارسععات  و 
مجموعة المصلحة الخاصة  و مجتما االختصاصعات  و مركعز االختصاصعات معن حيعت درجعة االسعتخدام 

فعع  اسععتخدام التقنيععات فعع   )مرتفعععة  متوسععطة  منخفضععة(   واعتمععدت هععذه الدراسععة علععى المععنهج التحليلعع 
 المجموعات المختارن.وكان من أهم نتائج الدراسة:

  أشارت إلى  ثمانية تقنيات وه  المستخدمة من قبل شركةKPMG   م وتتمثعل تلعك 1998ف  عام
التقنيات ف  االنترنعت  االنترانعت )الشعبكة الداخليعة(  االكسعترانت  إدارن الوثعائق  وكعالء المعرفعة 

 ناع   تخزين البيانات  نظم دعم القرار.والذكاء االصط
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  أوضحت ارتفعاع درجعة اسعتخدام التقنيعات األخعرى ) البريعد اإللكترونع   والمعدونات  والعويك   و
منتععديات المناقشععات  و التراسععل الفععوري  و المععؤتمرات  و الفيععديو  و مكتبععات المسععتندات( فعع  

حععين تععدن  درجععة اسععتخدام الععذكاء عمليععة تشععارك وتقاسععم المعرفععة فعع  المجموعععات الخمععس فعع  
االصعطناع  وتطبيقاتععه  فعع  المجموععات الخمععس  فعع  حععين اختلفعت درجععة اسععتخدام االنترنععت  و 
االنترانت  و االكسترانت   و إدارن الوثائق  و تخزين البيانعات  و نظعم دععم القعرار بعين المرتفععة 

 والمتوسطة والضعيفة ف  المجموعات الخمس.

 توصلت إلى أن مجمو( عة سيجاSIG ه  المجموعة الوحيدن الت  طبقت جميعا التقنيعات الثمانيعة )
ف  بنية التطبيق بمجموعتها  كما أن المجموعات التعاونية الخمس أجمعت على استخدام مجموععة 
التقنيات األخرى كالبريد اإللكترون  وغيرها وذلك ف  تقاسم المعرفة وتشاركها  ولعل السعبب فع  

 تطبيقات واستخدامها من قبل موظف  المعرفة بتلك المجموعات.ذلك سهولة تلك ال

 وكان من أهم التوصيات:

ضععرورن تععوفير البنيععة التحتيععة التقنيععة المناسععبة إلدارن المعرفععة فعع  المجموعععات التعاونيععة والتعع  أغفععل 
 (.O’Sullivan:2007, 223-230البعض منها استخدام تطبيقات تقنيات إدارن المعرفة ف  مجموعتها) 

ومن خعالل مراجععة هعذه الدارسعة نالحعظ  اسعتخدام التقنيعات فع  دورن حيعان المعرفعة فع  المجموععات 
 المختارن.

م( بعنوان   اسعتخدام األسعاليب والبعرامج العلميعة الحديثعة إلدارن المعرفعة 2007دراسة الباحت بيدس )
 م نتائج الدراسة:ف  اتخاذ القرارات من قبل مديري شركة االتصال األردنية . وكان من أه

  خلصت إلعى أن تلعك الشعركات تسعتخدم األسعاليب والبعرامج الحديثعة فع  إدارن المعرفعة مثعل أنظمعة
 أتمتة المكاتب  وأنظمة العمل المعرفية بدرجة متوسطة.

  كشفت عن أهم التحديات الت  تواجه استخدام هذه البرامج التخطعيط السعيئ  وععدم تعوافر الميزانيعة
إدارن المعرفعععععععة  وععععععععدم تعععععععوفر دععععععععم اإلدارن العليعععععععا لهعععععععذه البعععععععرامج. المسععععععتقلة لمشعععععععروع 

 (  100م 2007)بيدس:

" اسيييييتخدام الييييينظم الخبييييييرة فيييييي مجيييييال إدارة م( بعنعععععوان2006)Vostrovskyدراسعععععة الباحعععععت 
ركزت هعذه الدراسعة علعى العنظم الخبيعرن  واسعتخدامها فع  إدارن المعرفعة  وععرض نمعوذج لنظعام المعرفة"

لتعلم اإللكترون  للمعار  من قبل موظف  المعرفة  والكش  ععن التقنيعات المسعتخدمة فع  خبير يهد  إلى ا
 إدارن المعرفة.وكان من أهم نتائج الدراسة:

   كشفت عن مجموعة من التقنيات المستخدمة وه  االنترنت  ومستودع البيانات  وقاععدن البيانعات
ركيز علعى عنصعري العنظم الخبيعرن والعتعلم والنظم الخبيرن  والتعلم اإللكترون   وكما أوضحت الت

اإللكترون  واعتبعرهم جعزء ال يتجعزأ إذ يسعهم كعالً معنهم فع  نقعل المعرفعة وتشعاركها بعين معوظف  
 .المعرفة

  أوضععحت أهميععة الععتعلم اإللكترونعع  فعع  مجععال إدارن المعرفععة فهععو ذو فعاليععة وكفععاءن حيععت يتععيح
ل شبكة داخلية ف  إدارن المعرفعة بالمؤسسعة التع  لموظف  المعرفة التدريب الذات  والمتاح من خال

ينتمون إليهعا أو الشعبكات الخارجيعة واألقعراص المضعغوطة   وكمعا عرضعت قائمعة لتقنيعات العتعلم 
 والت  تغط  مجموعة واسعة من التطبيقات والعمليات بما ف  ذلك التعلم القائم على الكمبيوتر.
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 نمعوذج أجعزاء النظعام الخبيعر  ونمعوذج الحلعول كشفت عن عدن نمعاذج تمثعل العنظم الخبيعر  وهع   
المقترحة ف  نظام الخبير  ونموذج نظام خبير قعائم علعى طعرح أسعئلة  وأخيعراً نمعوذج خبيعر لعتعلم 

 اإللكترون .

  أوضععحت شععمولية نظععام الخبيععر علععى أسععاليب بحععت ذات كفععاءن عاليععة نظععراً لتعععدد قواعععد البيانععات
 وقواعد المعرفة.

 بات الت  تعترض تطبيق نظام الخبير القعائم علعى  العتعلم اإللكترونع  والمتمثلعة فع  أشارت إلى العق
الوقت والتكلفة المالية  وعدم العثور على خبراء متعاونين فع  تعبئعة قاععدن المعرفعة   وععدم تعوفر 

 Vostrovsky: 2006,451-455)األمن والحماية لقاعدن المعرفة.)

تركيزها على أهمية المحافظة على تخزين المععار  ونشعرها  من خالل مراجعة هذه الدراسة نالحظو
على ضوء قواعد المعرفة  ومن ثم مشعاركة المعرفعة معن قبعل معوظف  المعرفعة باسعتخدام الوسعائط المتععددن 

 والت  تتيح العرض المرئ  والصوت  للمعار .

ألردن  لتطبيييق مييدى اسييتعداد المؤسسييات العاميية فييي ام( بعنععوان  2005دراسععة الباحععت المععومن   )
  . وكان من أهم نتائج الدراسة:إدارة المعرفة

  توصلت إلى توفر بنيعة تحتيعة لتقنيعات المعلومعات واالتصعاالت يمكعن أن تسعاهم فع  إنجعاح تطبيعق
بععرامج إدارن المعرفععة مثععل تععوفر أنظمععة معلومععات محوسععبة وتععوفر موقععا للمؤسسععة علععى شععبكة 

 كترونية.اإلنترنت يساهم ف  إنجاز العمليات اإلل

  أوضعععحت بععععض القصعععور فععع  الناحيعععة التكنولوجيعععة مثعععل ععععدم تعععوفر شعععبكات اتصعععال داخليعععة
)اإلنترانت(  وعدم االهتمام بتأسيس مكتبة إلكترونيعة تحعوي علعى قواععد المعرفعة والعنظم الخبيعرن 

 (35م 2005وعدم مساهمة المؤسسة ف  إنشاء محطات المعرفة )المومن : 

  ركعزت الدراسعة لمياذا تفشيل أنظمية إدارة المعرفيةم( بعنعوان   2004) Malhotra دراسعة الباحعت

على كش  أسباب فشل تطبيق إدارن المعرفة ف  الشركات  والوقو  على التحديات ومعوقعات تطبيعق إدارن 
 المعرفة. وكان من أهم نتائج الدراسة:

  ً ذلععك لتحععديات  كشععفت عععن أكبععر فشععل فعع  إدارن المعرفععة بالشععركات االقتصععادية األمريكيععة مرجعععا
عديععدن واجهععت تلععك الشععركات والتعع  تشععكل فعع  مجموعهععا منظومععة متكاملععة لتحععديات ومعوقععات 
تطبيق إدارن المعرفة والت  تمثلت ف  انخفاض استخدام التقنيات الفائقة  وعدم مالئمة البنية التقنيعة 

تطعورات التقنيعة ألهدا  الشركات  وضع  الحمايعة واألمعن فع  البعرامج اآلليعة   وععدم مواكبعة ال
المتغيععرن  والتحععديات المعلوماتيععة المتمثلععة فعع  تمثيععل المعرفععة  وعععدم االهتمععام بععامتالك المعرفععة 
الضمنية واختزانها  وعدم التكامل الحقيق  للتدفق المعلومات  بسبب عدم تقديم معلومات دقيقعة فع  

حفيعز للععاملين لتبعادل الوقت المناسب معن قبعل الععاملين وذلعك بسعبب ععدم وجعود وعع  وأدارك وت
المعلومات  وكذلك عدم وجود ثقة بين األفراد الععاملين  والتحعديات التنظيميعة المتمثلعة فع  ضعع  
بنيععة الهيكعععل التنظيمععع   واالفتقععار إلعععى القيعععادن التنظيميعععة المناسععبة  وسعععيادن السعععيطرن التنظيميعععة  

ة تقاسعم المعرفعة  والتحعديات العمليعات والتحديات الثقافة التنظيمية والت  تمثلت ف  عدم توافر ثقافع
والت  تمثلت ف  فشل عمليعات خلعق المعرفعة فع  تلعك الشعركات  والتحعديات االقتصعادية والمتمثلعة 

 (.(Malhotra:2004,1-17ف  انخفاض العوائد االقتصادية 
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 مناقشة الدراسات السابقة: 

رها حعول الموضعوع  للبعدء معن حيعت تهتم األبحات الجديدن باستعراض الدراسات السعابقة التع  تعم نشع
انتهت أو الستكمال ما قد يمتد نطعاا البحعت فيهعا إلعى ععدن مراحعل  أو لتأكيعد نفعس النتعائج فع  بيئعة مختلفعة. 
وقد تم استعراض حوال  عشرون دراسة سابقة تم نشرها ف  موضوعات قريبة من موضوع هذه الدراسعة  

  واختالفاً ما البعض اآلخر  فيما يل  مناقشة أهعم معا احتعوت ووجد أن هناك اتفاقاً ف  التوجهات ما بعضها
 عليه الدراسات السابقة فيما يتعلق بتقنيات إدارن المعرفة وكي  تم توظيفها:

: تتفق الدراسات السابقة  والدراسة الحاليعة معن حيعت مجعال موضعوعها  وهعو تقنيعات موضوع الدراسة .1
 لها للموضوع وذلك على النحو اآلت :إدارن المعرفة إال أنها تختل  من حيت تناو

 ( ركععزت دراسععة(O’Sullivan:2007   علععى تحليععل التقنيععات الثمانيععة إلدارن المعرفععة   االنترنععت
واالنترانععت   واالكسعععترانت  وإدارن الوثعععائق  وكعععالء المعرفعععة  والعععذكاء االصعععطناع   وتخعععزين 

 البيانات  ونظم دعم القرار .

 :تطعوير إدارن المعرفعة معن خعالل اسعتخدام االنترنعت واالنترانعت  م( 2010تناولت دراسة ) محمعد
 ومستودعات المعرفة   والشبكات االجتماعية.

  وف  حين اقتصرت  بعض الدراسعات علعى أسعاليب تطبيعق إدارن المعرفعة وأثرهعا معن خعالل تقنيعة
معرفيعة فع  م(  وأنظمة أتمتمة المكاتب  وأنظمة العمل ال2005االنترنت كما ف  دراسة )المومن :

م(  وبينمعععا اعتمعععدت 2010م(   )باسعععرده:2009م(  و) العزبععع :2007ثعععالت دراسعععات ) بيعععدس:
م(  و ) 2009(  و) العزبعع :Vostrovsky:2006اسععتخدام الععنظم الخبيععرن فعع  ثععالت دراسععات ) 

 م(.2008عيسى:

 يععة اقتصععرت بعععض الدراسععات علععى اسععتخدام تقنيععة واحععدن حديثععة  فعع  تفعيععل إدارن المعرفععة كتقن
(  وتقنيععععععة انترانععععععت األشععععععياء فعععععع  دراسععععععة Heshemi:2018االنطولوجيععععععا فعععععع  دراسععععععة ) 

(Sartaro:2017 ( وتقنيععععة تنقيععععب البيانععععات فعععع  دراسععععة   )2014:(Zawiyah ونظععععم إدارن  
 (.Agung:2014المعرفة كما ف  دراسة )

    والحوسعععبة  دراسعععتين ركعععزت علعععى التقنيعععات الناشعععئة وإدارن المعرفعععة كتقنيعععات الويعععب العععدالل
(  واسعتخدمت الشعبكات االجتماعيععة Pulkkinen:2008والشعبكات االجتماعيعة كمعا فعع  دراسعة ) 

 . Rexwhite):2017(  و) Oseledchik: 2018ف  دراستين ) 

  دراسععععععة واحععععععدن ركععععععزت علععععععى جععععععودن نظععععععام إدارن المعرفععععععة كمععععععا فعععععع  دراسععععععة البععععععاحثين
(Jabar,Alnatsha:2014.) 

 ركزت دراسة واحدن على معو( 2004قات تطبيق إدارن المعرفة كما ف  دراسة:Malhotra .) 

 :م( ركزت علعى ضعع  اسعتثمار التقنيعات الحديثعة فع  مجعال حفعظ المعرفعة  2008دراسة )عيسى
 ونشرها ف  مؤسسات التعليم العال  السعودية.

  تنععععاول الععععدليل توثيععععق أدوات وتقنيععععات إدارن المعرفععععة باسععععتخدام قواعععععد المعرفععععة   والشععععبكات
 (.(Young:2010االجتماعية  ونظام إدارن الوثائق   والنظم الخبيرن كما ف  دليل 

اختلفت البيئات الثقافية الت  أجريت فيها الدراسات السابقة  حيت تعم تنفيعذ دراسعتين فع    البيئة الثقافية: .2
  م(   دراسعة فع2008م(  ودراسعة فع  السععودية )عيسعى:2005م( و) المومن :2007األردن ) بيدس:

م(  ودراسععععععة فعععععع  جاكرتععععععا 2009م(  ودراسععععععة فعععععع  الجزائععععععر) العزبعععععع :2010مصععععععر )محمععععععد:
(Agung:2014( ودراسعة فع  اليابععان )Young:2010( و دراسعة فع  إيطاليععا   )Sartaro:2017  )



 زان نورن بنت ناصر الهد. /  االتجاهات الحديثة ف  توظي  تقنيات إدارن المعرفة ف  مؤسسات التعليم العال  السعودية

  

 -276 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

( Zyngier:2014ف  نيجيريا وجنوب أفريقيا  ودراسعة فع  أسعتراليا)  Rexhite:2017)بينما دراسة) 
 ( ف  أمريكا.  Malhotra:2004  ودراسة )

م ( المنهج المسح  الوصف  دراسة   ف  حعين 2010:  استخدمت دراسة واحدن )محمد: منهج الدراسة .3
المنهج المسح  الكم  والمنهج النعوع  لتحليعل المحتعوى    Rexhite:2014)استخدمت دراسة واحدن )

 ( O’Sullivan:2007وبينما استخدم المنهج التحليل  ف  دراسة واحدن )  

تمثلت عينة الدراسة لمعظم الدراسات السابقة ف  األفراد الذين يملكون المعرفعة فع  بيئعة  عينة الدراسة: .4

الشركات  ودراستين ف  بيئة الجامعات   ودراسة واحدن ف  كل معن بيئعة )المكتبعات األكاديميعة  ومعهعد 
تقنيات إدارن المعرفة بشكل متفاوت التعليم العال   وبيئة المؤسسات العامة(. وقد استخدمت هذه العينات 

 يتناسب ما اختال  احتياجاتها.

Rexhite(  Sartaro:2017(  )Zyngier:2014 )):2014: استخدمت ثالت دراسات )أداة الدراسة .5

 Agung:2014(  )(Rexhite:2017االسععتبانة كععأدان للدراسععة الميدانيععة  وبينمععا اسععتخدمت دراسععتين )
 ستخالص التقنيات المستخدمة ف  بيئات الدراسات.المقابالت الشخصية. وذلك ال

وبالطبا فإن كل ما ذكر آنفاً من دراسات يختلع  موضعوعياً ععن الحعدود الدقيقعة لهعذه الدراسعة. وتتفعق 
الدراسعات السعابقة الععذكر معا هععذه الدراسعة فعع  كونهعا تتنعاول بشععكل ععام بعععض أهعدا  هععذه الدراسعة  بينمععا 

االتجاهععات الحديثععة فعع  توظيعع  تقنيععات إدارن المعرفععة فعع  مؤسسععات التعلععيم تختلعع  عنهععا باهتمععام دراسععتنا ب
العال  السعودية  وقد أثرت الدراسات السابقة الدراسة الحالية بالمعلومات الالزمعة  واسعتفادت هعذه الدراسعة 

زوايعا منها لتحديد أهم األبعاد  والمحاور الواجب بحثها كمعا أعطعت الدراسعة رؤيعة أوسعا  وأشعمل بأبععاد  و
 متباينة للموضوع. 

 اإلطار المعرفي المقترح لتوظيف تقنيات إدارة المعرفة في مؤسسات التعليم العالي السعودية:

تعتبعر مؤسسعات التعلععيم الععال  السععودية مصععدراً ومعورداً هامععاً للمعرفعة  لعيس بحكععم توجههعا البحثعع  
ولكعن أيضعاً بطبيععة تأهيعل الععاملين فيهعا معن الذي يسبر أغوار العلوم ويستخرج النتائج الغيعر ظعاهرن فقعط  

أعضاء هيئة التدريس ذوي التأهيل العال  ف  مجال البحت والتعليم )نشر ومشاركة المعرفة(. وهو ما يؤكعد 
أهمية وجود أسس إجرائية وتنفيذية فيما يتعلق باستخالص المععار  الضعمنية وترتيبهعا وتصعنيفها جنبعاً إلعى 

الت  تزخر بهعا إرجعاء المؤسسعات. هعذه األسعس تسعتند علعى أطعر تقعوم بتنظعيم جنب ما المعار  الصريحة 
عالقات أجزائهعا  وتسلسعلها  ومعا يمكعن إن تعؤدي إليعه. وعلعى هعذا األسعاس  تعم االعتمعاد علعى نتعائج تحليعل 
الوثائق والدراسات السابقة لتطوير إطعار يعتمعد علعى مفعاهيم إدارن المعرفعة  وذلعك بهعد  التأسعيس لمنهجيعة 
رسععمية يمكععن مععن خاللهععا إدارن المعرفععة فعع  مؤسسععات التعلععيم العععال  السعععودية بطريقععة واضععحة ومحععددن. 

 ( تفصيالً لمكونات هذا اإلطار وتسلسل عالقاته.1يوضح الشكل )



 زان نورن بنت ناصر الهد. /  االتجاهات الحديثة ف  توظي  تقنيات إدارن المعرفة ف  مؤسسات التعليم العال  السعودية

  

 -277 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 

 و إطار معرفي لتوظيف تقنيات إدارة المعرفة1شكل ُ

مععدخالت  المكونععات  العمليععات  يتكععون إطععار توظيعع  تقنيععات إدارن المعرفععة مععن أربعععة تصععنيفات ) ال
 المخرجات(  وه  على النحو اآلت :

 أوالً: المدخالت:

تتكون المدخالت من أهعم التصعنيفات البعارزن للمعرفعة وهعذا معا ذكعره نوناكعا العذي صعنفها إلعى نعوعين 
 رئيسين هما:

 :  Tacit Knowledgeالمعرفة الضمنية 1-1

ول األفععراد  والمكتسععبة مععن خععالل تععراكم خبععرات هعع  مصععطلح يشععير إلععى المعرفععة الموجععودن فعع  عقعع
سابقة  وغالباً ما تكون ذات طابا شخص  مما يصعب الحصول عليها على الرغم من قيمتهعا البالغعة لكونهعا 

(. والجععدير بالععذكر أن المعرفععة الضععمنية غيععر 431م 2005مختزنععة داخععل عقععل صععاحب المعرفععة ) نجععم : 
اد  وفعرا العمعل فع  مؤسسعات التعلعيم الععال  السععودية  وهعذه المعرفعة قابلة للتعليم  وتوجد فع  عمعل األفعر

تعطعع  المؤسسععة خصوصععيتها  وشخصععيتها  وقععدرتها علععى إنشععاء المعرفععة  ومععن أهععم المعععار  الضععمنية 
الخبرات  والتجارب ألفراد مؤسسات التعلعيم الععال  السععودية التع  لعم توثعق رسعمياً والتع  يمكعن مشعاركتها 

ديت  وسرد القصص  باإلضافة إلى المهارات الت  تستقر ف  العقعل البشعري أو المؤسسعات  من خالل األحا
 (.Daft: 2001,259والمكتسبة من خالل تراكم خبرات سابقة )
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ومن هنا نالحظ إن مشاركة المعرفة الضمنية يساعد ف  التقليل من إمكانيعة فقعدانها  وتمكعن معن إععادن 
لألفععراد  والمتكونععة عبععر سععنوات مععن الخبععرن  والتفاعععل  والحععوار  اسععتعمالها لععذلك فهعع  معرفععة شخصععية 

 والتطبيق.

ولقد أشعار األدب المنشعور لضعرورن تعوافر شعرطين أساسعين لمشعاركة المعرفعة الضعمنية  وهع : أوالً 
الثقععة المتبادلععة بععين أعضععاء المؤسسععة بحيععت يتععوافر منععاخ تنظيمعع  صععح  يشععجا علععى مشععاركة المعرفععة 

 ً وجود تفاعل شخص  غير رسم  بين أفراد المؤسسة  وذلك ألن مشاركة المعرفة الضعمنية  الضمنية  وثانيا
 (.Alwis: 2004,375يكون أفضل ف  األوضاع غير الرسمية منها من الرسمية )

 :Explicit Knowledgeالمعرفة الصريحة 1-2

لتعبيعر عنهعا برمعوز عر  الشيم  المعرفة الصريحة بأنها المعرفة الرسعمية  والمنظمعة والتع  يمكعن ا
وكتابتهععا  ونقلهععا لفخععرين علععى سععبيل المثععال: المعلومععات المخزنععة فعع  أرشععي  المؤسسععة ومنهععا )الكتيبععات 

(. والجعععدير بالعععذكر أن المعرفعععة 50م 2009المتعلقعععة بالسياسعععات  واإلجعععراءات  والمسعععتندات( )الشعععيم : 
 راع  وإجراءات العمل.الصريحة قابلة للتعليم  ومن المعار  الصريحة براءات االخت

 ثانياً:المكونات: 

يتكون اإلطار المقترح من ثالت مكونات رئيسية هع  ) التقنيعات  المعوارد البشعرية  المعوارد الماليعة(  
 وه  على النحو اآلت :

لقععد عنيععت الدراسعات واألبحععات بتقنيععة إدارن المعرفعة كمععا أكععدت علعى ضععرورن تكععوين بنععى  التقنييات: 2-1

ولعل أهعم مالئمة لدعم عمليات إدارن المعرفعة وتعزيعز دور المؤسسعات لتحقيعق الميعزن التنافسعية.تحتية تقنية 
 تقنيات إدارن المعرفة والت  تم رصدها من خالل الدراسات السابقة ما يل  :

 :تتصععل مععن  شععبكات أصععغر هعع  شععبكة اتصععاالت عالميععة تسععمح بتبععادل المعلومععات بععين االنترنييت

. وتعمعععل وفعععق أنظمعععة محعععددن ويععععر  بعععالبروتوكول الموحعععد الععععالم حعععول الحواسعععيب خاللهعععا
 .بروتوكول إنترنت وهو

 هعع  شععبكة داخليععة تتععاح لمععوظف  المعرفععة عععدد مععن الخععدمات كمععا تتععيح التشععارك فعع  رانييت: االنت
 المعرفة.

 :ه  امتداد لجنترانت الخاص بمؤسسة معينة يتم إنشاؤها من أجل مستخدمين معينعين  االكسترانت
من خارج المؤسسة  قد يكون هعؤالء المسعتخدمون عمعالء أو ممعولين أو شعركاء أو معوزعين معن 

 سة ذاتها وال يتم استخدام اإلكسترانت إال بكلمة سر من أجل تأمين الحماية لها.المؤس

  نظم العمل المعرفيةKnowledge Work Systems وه  مجموعة معن العنظم تعمعل علعى  :

توليعععد المعلومعععات والمعرفعععة الجديعععدن وتعععوفير أدوات سعععريعة ومنخفضعععة الكلفعععة للحصعععول علعععى 
المنظمات المختلفة. وتتضمن تطبيقات العمل المعرفيعة: نظعم  المعار  وإدارتها بصورن أفضل ف 

 التصميم بمساندن الحاسوب  ونظم الواقا االفتراض .

  نظييم أتمتيية المكتييبAutomation Office Systems:  تسععتخدم هععذه الععنظم ألتمتععة المهععام

اع اآللعع  اإلداريععة فعع  كععل ٍ متكامععل  وهععذه الععنظم تتمثععل فعع  اآلتعع : البريععد االلكترونعع   االسععترج
 للمعلومات  معالجة الكلمات  المؤتمرات البعدية.
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  نظيم دعيم القيرارات المسيتندة إليى المعرفيةKnowledge-Based Decision Support 

Systems.ًوه  تمكن المدير من اتخاذ قرارات ذات مدى أوسا وأكثر تعقيدا : 

  نظم الذكاء االصطناعيArtificial Intelligence Systems لتطعوير نظعم مسعتندن : هو جهعد
إلى الحاسوب تقوم بسلوك مشابه لجنسان  ومثل هذه النظم تكون قادرن على تعلم اللغعات الطبيعيعة 
 والقيام بمهام مادية متناسقة ومحاكان الخبرات البشرية  ومن أنواع نظم الذكاء االصطناع  اآلت :

لعى المعرفعة  ويععر  بأنعه : النظعام الخبيعر هعو نظعام قعائم عExpert Systemsالنظم الخبيعرن  .1
نظعععام حاسعععوب ذكععع  لعععه القعععدرن علعععى حعععل المشعععكالت الصععععبة باسعععتخدام المعرفعععة وطرائعععق 
االستدالل  ويعبر عن المعرفة أو مجموعة المعلومات برمعوز الحاسعوب. وإن أنمعوذج الرمعوز 

خبعرن ف  هذه النظم يقعوم علعى الحقعائق والبيانعات واالفتراضعات والتعريفعات التع  تعتمعد علعى ال
 المجمعة   وعلى معرفة الخبراء البشر.

: وهع  المعالجعة التع  تسععى إلعى فهعم اللغعات الطبيعيعة  Natural Languageاللغة الطبيعيعة  .2
عن طريق تلقين الحاسوب بعدد من األوامر المباشرن بهذه اللغة  ومن ثعم تمكعين الحاسعوب معن 

نععوع مععن الععنظم فعع  الترجمععة اآلليععة  التحععاور مععا األفععراد المسععتخدمين  ويمكععن اسععتخدام هععذا ال
 والخالصات  والبحت عن نصوص ثبت المراجا.

: وهعع  تتضععمن حواسععب أو برمجيععات تحععاول Neural Networksشععبكات العمععل العصععبية  .3
محاكان عمل الخاليا العصبية ف  جسم اإلنسان  كما تعمل هذه الشبكة بصورن مترابطة  ووثيقة 

   ومتوازية.

: وه  تتمثل ف  نظامان: األول هو النظام الخط  وهعو العذي Machine Visionالرؤية اآللية  .4
يتحسععس بعععداً واحععداً فقععط  والثععان  النظععام المصععفوف  وهععو الععذي يتحسععس الشعع ء بثالثععة أبعععاد 

 )المجسم(.

: و يععزداد اسععتخدمها فعع  العديععد مععن Hybrid IT Systemsنظععام تقانععة المعلومععات الهجينععة  .5
إن تطبيقعععات هعععذه العععنظم توسععععت لتشعععمل المععععدات المكتبيعععة واآلالت  الشعععركات اليابانيعععة  كمعععا

 (Turban: 1998,214-215الصناعية )

  الحوسبة السحابية:Cloud Computing عبارن عن نموذج لتمكين مستعمل الشبكة من النفاذ

الشبك  من كل مكان وف  أي وقت بسهولة وعند الحاجة إلى مجموعة مشتركة من موارد 
ابلة للتشكيل مثل: ) الشبكات  والخوادم  وأجهزن التخزين  والتطبيقات  والخدمات(  الحوسبة الق

الت  يمكن توفيرها وتسليمها بسرعة ما أدنى حد من الجهد اإلداري أو التدخل من جانب مورد 
الخدمة. وتسهم الحوسبة السحابية ف  بناء المعار  إما بشكل منفرد من خالل التطبيقات الفردية 

وفرها الحوسبة السحابية أو بشكل جماع  من خالل التطبيقات االجتماعية الت  توفرها الت  ت
السحب  وتسمح لألفراد بالتواصل  والتشارك ف  بناء محتويات التعل م الجماع   وكما تسهم ف  
إنشاء مستودع )بنك( من المعرفة  باإلضافة إلى أنها تقدم حلوال بتكلفة منخفضة  وإتاحة المرونة 

تحقيق أقصى قدر من االستثمارات  وكذلك ه  أخصب البيئات التقنية لخدمة التعاون بمختل  ل
 أشكاله حيت أنها مرنة الستيعاب جميا متطلبات التعاون والعمل الجماع  ومشاركة المصادر.

 الشبكات االجتماعيةSocial Networks  : تعر  الشبكات االجتماعية بأنها   مصطلح يطلق

ن المواقا على شبكة اإلنترنت ظهرت ما الجيل الثان  للويب أو ما يعر  باسم على مجموعة م
تتيح التواصل بين األفراد ف  بيئة مجتما افتراض  يجمعهم حسب مجموعات اهتمام  2,0الويب 
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كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل الفورية أو االطالع على 
رين  ومعرفة أخبارهم  ومعلوماتهم الت  يتيحونها للعرض . الملفات الشخصية لفخ

 (.36هـ 1430)الساحل :

 المستودعات الرقميةDigital repository  : ه  قاعدن معلومات متاحة عبر اإلنترنت قد تنشأ
من قبل مؤسسة تعليمية لجما وإدارن وحفظ وإتاحة ونشر المخرجات العلمية للمؤسسة التعليمية  

 كاديم  من أعضاء هيئة التدريس والطالبات. ومجتمعها األ

  قواعييد البيانيياتBase Data: هعع  بنععاء ذو هيكليععة محععددن يضععم بيانععات مخزنععة الكترونيععا ويععتم
 ضمن نطاقه السيطرن على البيانات والوصول إليها من خالل حواسيب.

 تنقيب البيانيات Data mining :ق تحديعد عمليعة اكتشعا  المعرفعة فع  قواععد البيانعات ععن طريع

أو التحليعل  األنماط واالتجاهات ف  البيانات الت  تم جمعها باستخدام طرا مختلفة مثعل : التصعني 
 .أو قواعد االرتباط) التسلسل  أو العنقدن )التجميا

 االنطولوجييياontology: ظهععر فعع  الفلسععفة بمعنععى علععم الوجععود وعععر  حععديثا فعع  مجععال علععم

فاهيم( وه  تمثيعل رسعم  للمعرفعة باسعتخدام مجموععة معن المعلومات باالنطولوجيات )خرائط الم
وصععفاً  االنطولوجيععةالمفععاهيم فعع  مجععال محععدد  والعالقععات بععين هععذه المفععاهيم  ويمكععن أن تتضععمن 

(   وتكمععن أهميععة Malafsky:2004,2-3للصععفو   والكائنععات  وخصائصععها  والعالقععات بينهععا )
خرائط المفاهيم فأنها معن األدوات الفاعلعة فع  تمثيعل المعرفعة والبنعاء عليهعا  وكعذلك لتميزهعا بععدد 

الخصائص أنها هرمية ومنظمة  ومترابطة ومفس عرن  وتكامليعة  ومفاهيميعة. فوحعدن البنعاء هع   من
 .المفاهيم

 انترانيت األشيياءInternet of Things : هع  الجيعل الجديعد معن اإلنترنعت )الشعبكة( العذي يتعيح

  وتشععمل هععذه األجهععزن (بروتوكععول اإلنترنععت التفععاهم بععين األجهععزن المترابطععة مععا بعضععها )عبععر
  ويتخطعى هعذا  المختلفة وغيرهعا الذكاء االصطناع  والحساسات وأدوات والمستشعرات األدوات

عبععر شععبكة  والهواتعع  الذكيععة الحواسععيب التعريعع  المفهععوم التقليععدي وهععو تواصععل األشععخاص مععا
  (Sartaro:30-2017,1)إلنترنععت التقليععدي المعععرو .عالميععة واحععدن ومععن خععالل بروتوكععول ا

ولعععل مععا يميععز إنترنععت األشععياء أنهععا تتععيح لجنسععان التحععرر مععن المكععان  أي أن الشععخص يسععتطيا 
التحكم ف  األدوات من دون الحاجة إلى التواجد ف  مكان محد د للتعامل معا جهعاز مععين. وتسعاعد 

 ً تخفض التكلفة وتحفظ الوقت والجهعد  وكمعا تحسعن معن  انترانت األشياء ف  التعليم الذك    وأيضا
الكفعععاءن التشعععغيلية  وتععععزز معععن موثوقيعععة النظعععام ومكوناتعععه. والتقييعععد بمععععايير السعععالمة  وإدارن 
الطوارئ  وتمكين المؤسسات التعليمية الجامعيعة معن التواصعل العدائم معا المسعتفيدين فع  مجعاالت 

فعاهيم المختلفععة للطالبععة وربعط وحععدات انترانععت األشععياء التعلعيم  وكمععا يسععاعد فع  تسععهيل شععرح الم
 بالواقا المراد محاكاته. 

يعتبععر الجانععب البشعري الجععزء األساسعع  فعع  إدارن المعرفعة؛ وذلععك ألنععه مععن خاللععه  الميوارد البشييرية: 2-2
كععادر  تنتقععل المعرفععة مععن المعرفععة الفرديععة إلععى المعرفععة التنظيميععة فعع  المؤسسععة. ويقصععد بععاألفراد هنععا هععـو

أعضاء هيئة التدريس  وكادر أنظمة المعلومات  وكادر إدارن المعرفة  وكعادر البحعت والتطعـوير  ومعـديرو 
المـوارد البشرية  واألفعراد المسعاهمون فع  عمليعـات إدارن المعرفعة. ومعن هنعا يصعبح األفعراد هعم المكونعات 

ين يقومععون بخلععق المعرفععة كجععزء مععن الرئيسععية فعع  بععـرامج إدارن المعرفععـة حيععت أنهععم صععناع المعرفععة الععذ
 .عملهععم  وهععم يععوفرون الموجععـودات أو المععـوارد غيععـر الماديععة التعع  تصععبح حيويععة للنجععاح والنمععو التنافسعع 

وعلععى ضععوء ذلععك يجععب علععى إدارن المععوارد البشععرية تطععوير أسععاليبها فعع  االسععتقطاب بحيععت تحصععل علععى 
ين فعع  مجععاالت تقنيععات إدارن المعرفععة ضععمن ضععروري وجععود مختصععاألفععراد األكثععر معرفععة  حيععت مععن ال
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المععوارد البشععرية للمؤسسععة  والععذي يشععكل دعامععة أساسععية تسععهل اسععتيعاب أبعععاد إدارن المعرفععة واسععتغالل 
عملياتها  وكما يجب على إدارن الموارد البشرية انفتاح أفراد المؤسسة علعى مصعادر المعرفعة الخارجيعة معن 

ت والندوات وورش العمل والت  تسهم ف  تطوير مععارفهم  وباإلضعافة خالل تسهيل المشاركة ف  المؤتمرا
إلى وجوب وضا خطط إستراتيجية وتشغيلية بعالتوافق معـا مسعـتويات المعرفعة العلميعة  والتطعورات التقنيعة 

 ف  مجاالت التعليم والتدريب والتأهيـل وتنميـة المـوارد البشرية.

مععال  مععن اإلدارن العليععا أسععهاماً فعععاالً فعع  تحقيععق أنشععطة إدارن يعععد ضععمان الععدعم الالمييوارد المالييية:  2-3
المعرفععة  ولعععذلك يجععب علعععى المؤسسععات تخصعععيص ميزانيععة معتبعععرن لجنفععاا علعععى توظيعع  تقنيعععات إدارن 
المعرفععة  والععذي يمثععل نقطععة قععون فعع  صععالح تفعيععل إدارن المعرفععة بمختلعع  أبعادهععا  لععو يععتم االهتمععام بععذلك 

ً استراتيجياً وتنفيذي  .ا

 ثالثاً: العمليات

ينظر إلى معرفة المؤسسة بأنها تمثعل رأس المعال الفكعري فيهعا  وذلعك ألنهعا موجعودن فع  األسعاس فع  
ذهن العاملين ف  المؤسسة  ولها قيمة باعتبارها من الموجودات غير المادية للمؤسسة  وبمعنى آخر فإنعه ال 

 المبان   واألجهزن. يمكن رؤيتها أو لمسها كما ف  الموجودات المادية مثل

ولقد تزايد االهتمام ف  السنوات األخيعرن بعالموجودات الفكريعة للمؤسسعة  وبتأثيرهعا علعى المؤسسعات  
وعلى كيفية إدارتها وجعلها منتجة أكثعر  وهنعاك معن ذهعب إلعى أبععد معن ذلعك معن حيعت التمسعك بحقيقعة أن 

 دية .قيمة المؤسسات تكمن على نحو متزايد ف  موجودتها غير الما

ويتباين أغلب الباحثين ف  تحديدهم لعمليات إدارن المعرفة فمنهم معن يعذكرها بشعكل تفصعيل  وموسعا  
ومنهم من يختصرها ويكثفها بتضمينها ما بعضها تحت مظلة مصطلح أو تسعمية واحعدن  وعلعى العرغم معن 

ور التقنيعات للمعرفعة  ذلك نجد أن المؤسسات تعاملت ما المعرفة من خالل اتجاهين فعاألول يركعز علعى تطع
 أما الثان  فهو يرى إدارن المعرفة من خالل العاملين  واستقطابهم والمحافظة عليهم. 

ومن هنا نجد العمليات الت  يركز عليها االتجاه التقن  ست عمليعات رئيسعية  هع : تشعخيص المعرفعة  
ة  وتطبيعق المعرفعة. ويمكعن واكتساب المعرفة  وخزن المعرفة  ونشر وتوزيعا المعرفعة  ومشعاركة المعرفع

 شرح آليات استخدام تلك التقنيات الرئيسة  والفرعية ف  عمليات إدارن المعرفة على النحو اآلت :

: مععععن خععععالل اكتشععععا  المعرفععععة فعععع  إدارن  Knowledge Identification تشييييخيص المعرفيييية 3-1
فععة مععن خععالل تمثيععل الخبععرات المعرفععة  وتحديععد األشععخاص الحععاملين لهععا  ومععواقعهم  ويععتم تشععخيص المعر

العلمية باستخالص الخبرن من خالل لقاءات مباشرن ما الخبراء لتتم بذلك صياغة الخبرن ف  صعورن قواععد 
 بيانات.

ويععتم مععن خاللهععا الحصععول علععى المعرفععة مععن :  Knowledge Acquisitionاكتسيياب المعرفيية 3-2
صععون  وقواعععد البيانععات  و أرشععي  المؤسسععة(  المصععادر المختلفععة علععى سععبيل المثععال: )الخبععراء والمتخص

وذلعععععك باسعععععتخدام التدريب وحضعععععور المعععععؤتمرات  وورش العمعععععل  واسعععععتخدام الخبعععععراء  والعععععدوريات  
 (.52م  2009والمنشورات  ووسائل البريد اإللكترون   والتعلم الفردي ) اللحيان : 

أدلة إرشادية أو دليل المعرفعة ه  عملية خزن المعرفة ف  : Knowledge Storingخزن المعرفة  3-3
أو قاعععدن معرفععة  ويجعععري تخععزين الحععاالت الدراسعععية أو القواعععد  والتعليمععات  وتضعععا  إلععى مععا تمتلكعععه 
المؤسسععة مععن المعرفععة المخزونععة فعع  عقععول العديععد مععن العععاملين فيهععا  مععا مراعععان إمكانيععة إجععراء اإلدامععة  

معرفععة عععادن فعع  قاعععدن المعرفععة ألجععل الوصععول إليهععا والبحععت  واالسععترجاع للمعرفععة المخزنععة  وتخععزن ال
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بسرعة حيت تتاح من خالل الشبكة الداخلية اإلنترانعت لمعوظف  المعرفعة ععدداً معن الخعدمات  كمعا تتعيح لهعم 
(. وعلى ضوء ذلك نالحظ أن خزن المعرفة يساعد فع  إضعافة 117م  2013التشارك بالمعرفة )الجاموس:

 المعرفة القديمة ما الجديدن. معرفة جديدن  وترميزها  ودمج

وتشععير مشععاركة المعرفععة إلععى جعععل المعرفععة متاحععة : Sharing Knowledgeمشيياركة المعرفيية  3-4

للمشاركة  ومما نالحظه أن هناك صعوبة ف  مشاركة المعرفة ما اآلخرين  وذلعك لالحتفعاظ بهعا فع  رأس 
تع  تتمتعا بقابليعة النفعاذ إلعى الملفععات أو الشعخص علعى العكعس معن سعهولة مشعاركة البيانععات  والمعلومعات ال

الوثائق  وتزويد اآلخرين بها بسهولة سواء كأشخاص أو مؤسسات. ولقد اهتمعت معظعم المؤسسعات بعمليعة 
مشعاركة المعرفعة لغعرض تحسعين العمليعات أو لغعرض ذلععك فع  الخعدمات  والبحعت ععن أفضعل التطبيقععات  

 من الخصائص:ولذلك يمكن تصني  مشاركة المعرفة إلى نوعين 

: كوسيلة لمشاركة األفكار  وطريقة للتدفق الحر للمعرفة بأكثر ممعا تسعمح بعه لمشاركة الجماعيةا -
مستودعات المعرفة أو أنظمة دعم القرار  وتكون المشعاركة أيضعاً بصعيغة التععاون العذي يسعتخدم 

 للتوليد الجماع  للمعرفة  ونقلها  ومشاركتها. 

ظم المؤسسات شخص أو أكثر من )الخبراء( ممن يمتلكعون المعرفعة تمتلك معالمشاركة الفردية:  -

يعود لهم الفضل ف  نجاح عمليات المؤسسة  وإيجاد الطرا لجعل هعؤالء يشعاركون مععرفتهم معا 
 (.173م 2005اآلخرين ف  المؤسسة فهو األساس لتكملة نجاحات المؤسسة )نجم: 

وات اإلنترنعت المتععددن مثعل البريعد اإللكترونع   والجدير بالذكر أن مشاركة المعرفعة تعتم معن خعالل أد
 (.RSS) الويك   والمدونات  والشبكات االجتماعية  وخالصات المعلومات للموقا 2,0وتطبيقات الويب 

تععوفير المعرفععة  :Distribution and Deployment Knowledgeنشيير وتوزيييع المعرفيية  3-5
ر جوهر عملية التوزيا  ويعتم نشعر المعرفعة  وتوزيعهعا معن المالئمة للشخص المالئم ف  الوقت المالئم يعتب

 (.  10م 2005خالل اإلنترنت  والشبكة الداخلية اإلنترانت )عبدالخالق: 

ويعنعع  جعلهععا أكثععر مالئمععة لالسععتخدام فعع  تنفيععذ : Knowledge Applicationتطبيييق المعرفيية  3-6

بها  كما أن تطبيق المعرفة يؤدي إلعى ابتكعار معرفعة أنشطة أدارن المعرفة  وأكثر ارتباطاً بالمهام الت  تقوم 
جديدن  ويسمح بعمليات التعلم الفردي  والجماع  من خعالل أسعاليب تطبيقيعة منهعا فعرا العمعل  والتعدريب  

 والخبراء الداخليين  ومن هنا يوجد ثالت آليات لتطبيق المعرفة من خالل :

ات الت  يتم وضعها لتحويل المعرفعة الضعمنية مجموعة محددن من القواعد  واإلجراءات  والتعليم -
 للخبراء إلى معرفة صريحة لغير الخبراء.  

وضا أنماط لألداء  ومواصفات للعمليات تسمح لألفراد بتطبيق ودمج معرفتهم المتخصصعة دون  -
 الحاجة إلى االتصال باآلخرين. 

مواق  تكون فيها المهعام بناء فريق عمل متخصص ف  مهام محددن ذاتياً بحيت يتم استخدامها ف   -
معقدن  وتتسم بعدم التأكد بحيعت تتصعدى تلعك الفعرا ذات المعرفعة  والتخصصعات المطلوبعة لحعل 

 المشكالت.

 ويتم تطبيق المعرفة من خالل االعتماد على األنظمة التقنية الرئيسية  والفرعية والت  تشمل ما يأت :

معرفععة الجديععدن  وتععوفير أدوات سعععريعة  نظععم المعرفععة التعع  تعمععل علععى توليععد المعلومععات  وال .1
 ومنخفضة الكلفة للحصول على المعار  وإدارتها. 



 زان نورن بنت ناصر الهد. /  االتجاهات الحديثة ف  توظي  تقنيات إدارن المعرفة ف  مؤسسات التعليم العال  السعودية

  

 -283 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 نظم إدارن الوثائق والت  تمكن من إدارن ونشر المعلومات  والمعرفة. .2

النظم الخبيرن وهو نظام قائم على المعرفة  ويعر  بأنه نظعام حاسعوب ذكع  لعه القعدرن علعى حعل  .3
عرفععة  وطرائععق االسععتدالل  ويعبععر عععن المعرفععة أو مجموعععة المشععكالت الصعععبة باسععتخدام الم

 المعلومات برموز الحاسوب  وعادن بشكل قواعد.

الشععبكات الداخليععة )اإلنترانععت( لتسععهيل عمليععة نقععل المعلومععات  والمعععار   واألفكععار بععين أفععراد  .4
 مؤسسات التعليم العال  السعودية.

رفعة الصعريحة  والضعمنية لألفعراد  ومؤسسعات الشبكات االجتماعية والت  تسهم ف  مشاركة المع .5
 التعليم العال  السعودية.

أنظمععة أتمتعععة المكتعععب تسععتخدم هعععذه العععنظم ألتمتععة المهعععام اإلداريعععة وتشععمل البريعععد اإللكترونععع    .6
 واالسترجاع اآلل  للمعلومات  ومعالجة الكلمات  والمؤتمرات البعدية. 

تمكن المعدير معن اتخعاذ قعرارات ذات معدى أوسعا  نظم دعم القرارات المستندن إلى المعرفة وه   .7
 (6-4م 2010وأكثر تعقيداً ) باسرده:

يئععة بيئععة تهوالجععدير بالععذكر أن تطبيععق إدارن المعرفععة يتطلععب إضععافة لتقنيععات المعلومععات المناسععبة إلععى 
لعة المؤسسة للوصعول إلعى أقصعى اسعتفادن ممكنعة معن المعرفعة  بحيعت تكعون بيئعة مشعجعة علعى اإلدارن الفعا

للمعرفة  ومن ثم يمكن تخعزين  ونقعل  وتطبيعق المعرفعة  وبصعفة عامعة فعإن مثعل هعذه البيئعة تتطلعب هياكعل 
تنظيميععة مالئمععة إلدارن المعرفععة بحيععت تتسععم بالمرونععة  والتكيعع  مععا البيئععة  وتععوفر قيععادن  وثقافععة تنظيميععة 

 ة المعرفة.مشجعة لروح الفريق ف  العمل  وأن تدعم مبدأ التعلم المستمر  ومشارك

 رابعاً: المخرجات 

 تضمن التصور المقترح عدداً من المخرجات وه  على النحو اآلت :

ينبغ  وجود مختصين ف  مجاالت تقنيات إدارن المعرفة ضمن المعوارد  خطة تطوير الموارد البشرية:4-1

تغالل عملياتها  وكما البشرية للمؤسسة  والذي يشكل دعامة أساسية تسهل استيعاب أبعاد إدارن المعرفة واس
ينبغ  على المؤسسات القيام بإعداد خطط ورسم سياسات تدريبية حول تقنيعات إدارن المعرفعة  واللجعوء إلعى 
تطبيقهععا واالسععتفادن مععن مميزاتهععا  بهععد  إدخععال التقنيععة المفيععدن إلععى عملياتهععا الخدميععة حسععب احتياجاتهععا  

فة إلى ضرورن أن يوجد برنعامج منهجع  لتوجيعه المعوظفين وسرعة استجابتها للتغيرات ف  التقنيات  باإلضا
الجدد بحيت يشمل شعرح مفهعوم إدارن المعرفعة والتقنيعات التع  يسعتوجب اسعتخدامها لتنفيعذ إجعراءات أنشعطة 

 وعمليات إدارن المعرفة.

يععة تشععكيل قاعععدن معرفيععة بالمعععار  التعع  يمتلكهععا المععوظفين وبالتععال  أمكان: ذاكييرة تنظيمييية للمعييارف4-2
 االستفادن منها   وكذلك تأسيس قاعدن معرفية باإلنتاج العلم  والدراسات .

يجعب أن تسععى المؤسسعات السعتكمال بنعاء القاععدن التقنيعة التحتيعة دليل توظيف تقنيات إدارة المعرفة: 4-3
ى معن عتعاد  وكمبيعوتر  وشعبكات اتصعاالت بيانعات وغيرهعا  وبنعاء نظعم محوسعبة تسعاعد إدارن المعرفعة علعع

القيام بوظائفها المهمة والمعقدن  وأن تقوم المؤسسات بتأسيس شبكات اتصال داخلية )اإلنترانت ( وذلك معن 
أجل أن تساعدها ف  مشاركة المعرفة  وتسهيل انتقال المعرفة  ونشعرها بعين األقسعام بأمعان وبيسعر  وكعذلك 

إدارن المعرفععة كالبريععد اإللكترونعع   إضععافة إلععى تفعيععل اسععتخدام الحاسععب والشععبكات فعع  األنشععطة المختلفععة بعع
األخبععار  ومصععادر المعرفععة  والتفاعععل والععدخول مععا الخبععراء  و التعامععل مععا نظععم المعلومععات باسععتخدام 

 الحاسب  وإلزام الموظفين بتسجيل الدروس المتعلمة من خالل تنفيذ وظائفهم اليومية.  
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المؤسسات أن تضا خطعط توضعح كيفيعة أتمتعة يجب على  :دليل إجراءات تنفيذ أنشطة إدارة المعرفة 4-4
العمليات الداخلية للمؤسسة  باإلضافة إلى ضرورن أن تشتمل الخطط مبادرات تعنى بإدارن المعرفعة ) إععداد 
البحوت والدراسات والتقعارير  وعقعد المعؤتمرات  وحلقعات البحعت  وإصعدار مجلعة علميعة  وأدلعة العمعل(   

 رات.ومراقبة مستوى إنجاز تلك المباد

يجعععب علعععى : مقييياييس لتقيييييم ميييدى تيييأثير مسييياهمات ومبيييادرات إدارة المعرفييية عليييى المؤسسيييات 4-5
المؤسسععات أن تععدرس األثععر الععذي تحققععه تلععك المسععاهمات والمبععادرات فعع  سععرعة وكفععاءن العمععل المعرفعع   

 وذلك للوقو  على نواح  القون والضع  ومجاالت التحسين. 

 النتائج:

علعى االتجاهععات الحديثعة فعع  توظيع  تقنيععات إدارن المعرفعة فعع  مؤسسععات  فيمعا يخععص هعد  التعععر 
التعلعيم الععال  السععودية ورصععد قائمعة بأفضعل تقنيععات إدارن المعرفعة علعى مسععتوى الععالم بحسعب الدراسععات 

 .والدليل  فقد حققت الدراسة هذا الهعد  ععن طريعق الرصعد والمتابععة لجنتعاج الفكعري العذي قدمتعه الدراسعة
مععن أهععم التقنيععات التعع  تععم رصععدها) االنترنععت  االنترانععت  االكسععترانت  مسععتودعات الرقميععة  الععنظم وكععان 

المعرفيعععة  العععنظم الخبيعععرن  الحوسعععبة السعععحابية  الشعععبكات االجتماعيعععة  قواععععد البيانعععات  تنقيعععب البيانعععات  
 االنطولوجيا  انترنت األشياء( والت  يمكن توظيفها ف  عمليات إدارن المعرفة.

كما حققت الدراسة هد  وضا إطار لتوظي  تقنيات إدارن المعرفة فع  مؤسسعات التعلعيم الععال   معن 
خالل رسم حدود اإلطار والذي تضمن ) المدخالت  والمكونات  والعمليعات  والمخرجعات(  والتع  توصع  

دية. وهعو إطعار تعم هذه الدراسة على األخذ بها عند تطبيق إدارن المعرفة ف  مؤسسعات التعلعيم الععال  السععو
اخذ البساطة فيه بالحسبان  وذلك حتى يُمكعن تطبيقعه  إذ يعتمعد علعى معدخالت تتمثعل فع  المعرفعة الصعريحة 
لمؤسسات التعليم العال   والمتمثلة ف  مكتبات ضخمة  وموارد كبيرن  و اجراءات إداريعة وعمليعة محترفعة 

يصععب االطعالع عليهعا واسعترجاعها ومشعاركتها. يتم تطويرهعا باسعتمرار وتحفعظ وثائقهعا فع  ملفعات كبيعرن 
وتتمثععل كععذلك فعع  معععار  ضععمنية يشععكلها مجموعععة المهععارات والمعععار  والخبععرات الموجععودن فعع  عقععول 
أعضععاء هيئععة التععدريس واألفععراد اآلخععرين المععالكين للمعرفععة. يسععاعد فعع  توظيفهععا مكونععات أساسععية بشععرية  

ستفادن منها. ويتم معالجة هعذه المععار  ععن طريعق عمليعات إدارن ومادية  وتقنيات تُمكن من استغاللها واال
المعرفعة )التشععخيص  االكتسعاب  التخععزين  المشعاركة  النشععر والتوزيعا  التطبيععق(  وذلعك مععن خعالل تفعيععل 
التقنيات الت  تعم تحديعدها )االنترنعت  االنترانعت  االكسعترانت  مسعتودعات الرقميعة  العنظم المعرفيعة  العنظم 

ن  الحوسععبة السععحابية  الشععبكات االجتماعيععة  قواعععد البيانععات  تنقيععب البيانععات  االنطولوجيععا  انترنععت الخبيععر
األشياء( لمعالجة المدخالت للخروج خطط التطعوير وأدلعة التوظيع  واجعراءآت تنفيعذ أنشعطة إدارن المعرفعة 

مسععاهمة مبععادرات إدارن  مععا تععوفير ذاكععرن تنظيميععة للمعععار  علععى أسععاس مقععاييس محععددن لتقيععيم مععدى تععأثير
المعرفة على هذه المؤسسات. وما أن هذا اإلطار تم تصميمه لمؤسسات التعليم العال   اال انه يمكن تطبيقعه 

 على مؤسسات أخرى ما بعض التعديالت الت  تتناسب وطبيعة عمل كل مؤسسة.

 التوصيات:

ل مؤسسععات التعلععيم العععال  ضعرورن تحسععين كفععاءن وفعاليععة تقنيععات إدارن المعرفععة الموجععودن فعع  كعع .1
 السعودية.

 التأكيد على إيجاد أنظمة حماية إلكترونية على األجهزن والبرامج والبيانات.  .2

 يجب تقديم حوافز مادية ومعنوية للموظفين الذين يسهمون ف  نقل ومشاركة المعرفة. .3
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خدام التقنيععات تيسععير التعلععيم واسععتثمار الخبععرات والمعرفععة المتراكمععة لععدى األفععراد مععن خععالل اسععت .4
 الحديثة.

ضععرورن االسععتفادن مععن انترانععت األشععياء  فعع  خدمععة البحععت العلمعع   وتكععوين مجموعععات للتعععاون  .5
 البحث  لتشارك االهتمامات والتوجهات البحثية.

 ضرورن االستفادن من تقنيات الويب الدالل  ف  تنظيم المعرفة ف  المؤسسات. .6
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