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 دراسة تطبيكية على شرطة مهطكة مكة املكرمة إدارة املعرفة بالكطاع الشرطي اسرتاتيجية

 
 :صدـــــمل

 ثقذم الذساظة اظتراثُجُة إلداسة اإلاؾشفة  

 ورلو من  شمة،ـــاإلان  ترح لؽشطة منطقة منةـــــلمق 

 ذافـم ثحذًذ أهـومن ر مل، ـلُل بِئة الؾـخالى ثح

 ثلو ؤلاداسة ، والحؾشف ؽلى ؤلاجشاءات التي جعاؽذ 

 رم ثحذًذ مئؼشات ومنألاهذاف ثحقُق ثلو ؽلى  

ًمنن من خاللها ثقُُم ثلو ؤلاجشاءات. واؽحمذت الذاسظـة شؽـهل أظايـعي ؽلـى اظـحأذام أظـلى   

دلفاي. وقذ أعهـشت الذساظـة ؽـذدا مـن النحـاتت والحىأـُات أبشصهـا أل الهُهـل الحنغُ ـي ًححـا  ا ـى 

ثطبُقـات اجوــىدة، أمـا قعـم الــذؽم جؾـذًل بحُـي ًـذس  قعــم دلُـل ؤلاجـشاءات مى ــذة ثحـد قعـم 

الفنـــي فهـــى مـــن اخحتـــا  ؼـــؾبة ثقنُـــة اإلاؾلىمـــات، مـــؿ جؾـــذًل معـــ   قعـــم ثطبُقـــات اإلاؾشفـــة ا ـــى 

قعم اداسة اإلاؾشفة ، لما ثىألد ا ى أل هناك ؽذة مال غات ؽلى ألاهذاف واإلاهام شؽؾبة اإلاؾشفة 

د ضــمن ؤلاظــتراثُجُة اإلاقتر ــة، لــزا تقتــرح ثطبُــق ألاهــذاف واإلاهــام التــي أدسجــ ،وثطبُقــات اجوــىدة

ة التي جؾمل في ؼؾبة اإلاؾشفة وثطبُقات اجوىدة غير مافُة، لما ثححـا   باإلضافة أل اإلاىاسد البؽٍش

الؽــــؾبة ا ــــى ثــــىفير تغــــام ًأــــذم ثطبُقــــات اداسة اإلاؾشفــــة، وقــــذ قــــذمد الذساظــــة اظــــتراثُجُة إلداسة 

 .اإلاؾشفة لنمىر  مقترح

 

 أ. محمد مطلق العتيبي

 

 عبدالرحمن عبيد القرني -د
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 : ةـمكدم
 

ال الحطــىسات اإلاخعــاسؽة فــي مجــاى الحننىلىجُــا و ثتــاغت أدت ا ــى جتُيــرات فــي مؾــذغت 

 فــي هــزا النمــى، وأأــبحد ث ــا ي أو 
ه
 لبيــرا

ه
تمــى  قحتــاد الؾــال ي، وأأــبحد اإلاؾشفــة ثلؾــا دوسا

 مهمــــــا فــــــي ثحقُــــــق  ثفــــــىه فــــــي أهمُ اــــــا سأط اإلاــــــاى النقــــــذي،
ه
ـــ ة لمــــــا أأــــــبحد اإلاؾشفــــــة ؽنتــــــشا ــ اإلايـ

الحنافعـــُة للمنغمــــة. ولنــــن ؽنــــذ الؽــــشوؼ فــــي مبـــادسة إلداسة اإلاؾشفــــة غبــــذ مــــن أل ثــــحفهم اإلانغمــــة 

، والزي ًحطلا فهم صحُح إلاتطلح اإلاؾشفة لما غبذ لنا من الحمُيـ  بـيل 1متطلح اداسة اإلاؾشفة

خؽـــانايل، ؽلـــى اإلانغمـــات أل ثـــذسك أل ألافـــشاد لِعـــىا م و مفـــاهُم البُاتـــات واإلاؾلىمـــات واإلاؾشفـــة.

ـــاس ممــــا ًحطلـــــا اداسأاـــــم ومهافــــؤأام ومؾـــــامل ـــى  بحهــ وؤلابـــــذاؼ  ام مؾاملـــــة مأحلفـــــة لىعــــاؽذهم ؽلــ

 . 2لححقُق مي ة ثنافعُة للمنغمة
 

ومـؿ رلـو فلـِغ  اإلاؾشفـة،ومما غ ؼو فُه أل اجحهىمات أأبحد جعي ألثر بؤهمُة اداسة 

ولــن جعــحفُذ اإلانغمــات مــن اداسة  مــن العــهىلة ثنفُــز بشتــامت إلداسة اإلاؾشفــة لمــا ًحتــىس الــبؾ .

اإلاؾشفة دول دفؿ ثهالُفها  ُي ًىبغي ؽلى منغمات القطاؼ الؾام اإلابادسة والحفنير شؽهل ؽمُق 

 .3في  ظتراثُجُات وخطط الحنفُز في وقد مبنش من أجل النجاح في جهىد ثطبُق اداسة اإلاؾشفة

ـــن ألابحـــــاذ فـــــي الىغًـــــات اإلاححـــــذة ألامٍش ـــي لفحـــــد النغـــــش ا ـــــى وقــــذ عهـــــشت الؾذًـــــذ مــ نُـــــة التــ

مؽـهلة فقـذ النسيـر مـن اجت ـرات التـي ًمحلنهــا قـذام  اإلاـىعفيل شعـبا بلـىغهم ظـن الحقاؽــذ دول 

 . 4ثىرُق و فػ هزه اإلاؾاسف لُمنن الشجىؼ الياا و ظحفادة مناا
 

ئلذ البا سال) د ؽلـى Huseman and Goodman,1999ٍو ؼـشلة  200(  في دساظة أجٍش

% مـن هـزه الؽـشمات ثنـشط امهاتاأاـا وجهىدهـا مـن  75ميرلُة أل ألثر من من ل ري الؽشمات ألا 

ل ثهـــىل منغمـــات مؾشفـــة وقـــذ أأـــبحد هـــزه اإلانغمـــات ثشااـــي اإلاحـــذدات الحنغُمُـــة التـــي أجـــل أ

حاشؿ مذًشو هزه اإلانغمـات مـل مـا ًنحـا فـي ألاد  النغـشي  ـىى اداسة  ثجؾلها منغمات مؾشفة، ٍو

ـــتراثُجُاأاا اإلاؾشفـــــــة. وثئلـــــــذ هـــــــزه الذساظـــــــة ؽ ــ ـــم اظــ ــ ـــبحد ثشظــ ــ ـــرة  أأــ ــ ـــــشمات لسيــ ـــــاك ؼــ ــــى أل هنــ لـــ

م مأشجــات اداسة اإلاؾشفــة وواقــؿ سأط اإلاــاى الفنــشي . و قــذ  ألاظاظــُة فــي ضــىء تحــاتت قُــاط وثقــٍى

 فــي 
ه
ـا  جىهٍش

ه
لؾـا دوسا أعهـشت تحـاتت البحـىذ والذساظـات أل سأط اإلاـاى الفنـشي لـه أهمُـة لبيـرة ٍو

ض ألاداء وؽملُات  . 5ؤلابذاؼ و بحهاس وثحعيل مؾذغت ؤلاتحاجُة والنمى تجاح اإلانافعة وجؾٍض
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ل  هحمام ببداسة اإلاؾشفة في القطاؼ الؾام ًبذو أقل مـن اإلاـؤمىى ؽلـى بوبأالف القطاؼ اجتا  ف

ح  اإلاعحىي الؾال ي ولزلو في القطاؼ الؾـام العـؾىدي ، فلـِغ هنـاك مبـادسة تاشحـة شؽـهل أـٍش

ة في القطاؼ الؾام العؾىدي، اغ أته ٌسول له شؾ  اإلاحاوغت ومباؼش ثخبن  مفهىم اداسة اإلاؾشف

اإلاحـــــــــذودة ماإلابـــــــــادسات اإلاحؾلقـــــــــة باجتطـــــــــة ؤلاظـــــــــتراثُجُة الىطنُـــــــــة للحقنُـــــــــة ومبـــــــــادسات اجحهىمـــــــــة 

وغيـــــره مـــــن اإلابــــادسات الفشدًـــــة للؾذًـــــذ مـــــن  6"ٌعـــــش"ؤلالنتروتُــــة وبشامجهـــــا اإلاأحلفـــــة مســـــل بشتــــامت 

ــــى  ــــىم  ومناـــــا ؽلـ ــــات القطـــــاؼ اجحهـ ـــاس منغمـ ــــي اطــ ــــا فـ ـــي ثتـ ـــن الؾـــــام والتــ ـــبُل اإلاســـــاى قطـــــاؼ ألامــ ظــ

ل ثلـو اجوهـات اجحهىمُـة ثحـاوى الـذخىى ا ـى ؽـالم اداسة بثطبُقات اداسة اإلاؾشفة ، وفي التالا ف

 اإلاؾشفة من خالى الحقنُة وثطبُق اجحهىمة ؤلالنتروتُة. 
 

ُـــة  وغبـــذ لنـــا مـــن ؤلاؼـــاسة ا ـــى أل ثطبُـــق اداسة اإلاؾشفـــة ًىاجههـــا ثحـــذًات لسيـــرة مناـــا لُف

ة والشتتُة  اجحفاظ ؽلى ألاظشاس اإلاؾشفُة للمنغمات رات الؾالقة  باجوىاتا ألامنُة والؾعنٍش

ة في القطاؼ اجتا  .  للمىاطنيل في القطاؼ الؾام وألاظشاس الحجاٍس
 

 ة:ــــاملعرفمفهوم 
 

ؾح ـر أظــا  مـن سأط اإلاــاى القـاتم ؽلــى الفنـش واجت ــرة، َو
ه
 جذًــذا

ه
ط سأط جؽـهل اإلاؾشفــة تىؽـا

 ؽلـــى 
ه
حطـــىس باظـــحمشاس، وقـــذ أأـــبح  قحتـــاد اجوذًـــذ قاتمـــا اإلاـــاى هـــزا هـــى الفنـــش الـــزي ًحجـــذد ٍو

اإلاؾشفة شؽهل أظايعي، وأأبحد اإلاؾشفة القابلة للنقـل والخؽـاسك مـن أهـم اإلاـىاسد التـي ًجـا أل 

ا  نُـــة للحـــذٍس ثمحلنهـــا منغمـــات الُـــىم فـــي القطـــاؽيل الؾـــام واجتـــا . وقـــذ قـــذمد اجومؾُـــة ألامٍش

 لشأط اإلااى اإلاؾشفي ؽلى أته ًقىم ؽلى أسبؾـة محـذدات، و ـي: سأط اإلاـاى البؽـشي، 
ه
فا ش جؾٍش والحطٍى

ح ــــمن :اإلاؾــــاسف واإلاهــــاسات ولفــــاءة الؾــــامليل فــــي اإلانغمــــة. وسأط مــــاى ؤلابــــذاؼ ح ــــمن: قــــذس ٍو  ة، ٍو

 الؾملُــات،اإلانغمــة ؽلــى ؤلابــذاؼ، و اتحــا  منحجــات جذًــذة، وثقــذًم خــذمات جذًــذة. وسأط مــاى 

ـــــم ح ــ ـــــات نٍو ـــــة،: ؽملُـــ ـــــات،  اإلانغمــ ــــات اإلاؾلىمــ ــ ـــــة،ثقنُــ ـــم  اإلانغمـــ ــ ــــات،تغــ ــ ـــي  اإلاؾلىمــ ــ ـــــاه الفنـــ ؤلاتفــ

ح من:  قُمة ؽالقات اإلانغمة مؿ ؽمالئاا  .7وؤلاداسي. وسأط ماى الؾمالء، ٍو

ـة اإلاشثبطـة  ُب اإلاؾشفة  ي مل ما ٌؾلمـه ؤلاسعـال و ـي ثح ـمن مجمىؽـة مـن اجتطـىات الزهن

م ا
ب
منــــن اخ ــــاؽه باغظــــخُؾا  والفهــــم والــــحؾل لتــــي ًجشااــــا الؾقــــل. أمــــا مــــا ًىجــــذ خــــاس  الؾقــــل ٍو

قـــة ماتـــد فـــُمنن جعـــمُحه بالبُاتـــات.  لمـــا ًطلـــق ؽلـــى ثلـــو البُاتـــات  لعـــُطشة ؤلاسعـــال بـــؤي طٍش

منــن النغــش للمؾلىمــات ؽلــ  أناــا " بُاتات  مؾلىمات ؽنذما ثىضؿ في اطاس أؼمل من رلو ، ٍو
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ؽلــى أناــا محتــلة الححلُــل الؾقلــي للبُاتــات واإلاؾلىمــات بنــاء ؽلــى منغمــة" والحؾامــل مــؿ اإلاؾشفــة  

 .8الحفعيرات واإلاؾاس  التي ًشبطها البا ي باألتغمة اإلاؾشفُة
 

 املعرفة: تصهيف
 

لقذ ثم ثتىُف اإلاؾشفة ا ـى ؽـذة ثتـىُفات مأحلفـة اغ أل أغلـا الؾلمـاء أـنفىا اإلاؾشفـة 

 لفشؽيل أظاظُيل: 
 

اإلاؾشفــة ال ــمنُة باإلاهــاسات التــي ثىجــذ داخــل ؽقــل وقلــا مــل فــشد  وثحؾلــق :الضةةيى تاملعزفةةت  .1

ن. وقذ ثهىل ثلو اإلاؾشفة فنُة أو ادسالُة. لها لآلخٍش  والتي من غير العهىلة تقلها أو ثحٍى

ـة باإلاؾلىمـات اإلاىجـىدة واإلاأضتـة فـي الظاهزيت )الصزيحت(  تاملعزف. 2 : وثحؾلق اإلاؾلىمات الغاهٍش

ـــــاًير أسؼـــــــُف اإلانغمـــــــة ومناـــــــا )ال ـــخنذات، ومؾــ ــ ـــــشاءات، واإلاعــ ــــات، وؤلاجــ ــ ــــة بالعُاظـ ــ ــــات اإلاحؾلقـ ــ نحِبـ

الؾملُـــــات والخؽـــــتُل ( وفـــــى التالـــــا ًمنـــــن لؤلفـــــشاد داخـــــل اإلانغمـــــة الىأـــــىى الياـــــا واظـــــحأذامها 

منن ثقاظمها مؿ جمُؿ اإلاىعفيل من خـالى النـذوات اللقـاءات والنحـا . وقـذ ميـ  )بـىلُني( بـيل  ٍو

حة بـالطبؿ  يؾشف ألثر مما ًمنن أل تقىى " وفهزًن النىؽيل ؽنذما قاى "أتنا س رلو اؼاسة أٍش

ـــي ملمــــــات  ـــمنُة فــ ــــة ال ـــ ـــؿ اإلاؾشفـ ـــؾىبة وضـــ ـــر لتــ ــــة، وأل ـــ   منطىقـ
ه
ثحـــــذي ًىاجــــــه اإلانغمـــــات ؽمىمــــــا

ة ل اإلاؾشفة ال منُة ا ى مؾشفة عاهٍش  .9واجتاأة مناا ؽلى وجه الححذًذ هى ثحٍى

 مفهوم إدارة املعرفة :
 

ـف مى ـذ لهـا تخُجـة سغم  هحمـام النبيـر بـبداسة ا إلاؾشفـة  اغ أتـه غ ًىجـذ اجمـاؼ ؽلـى جؾٍش

ــا  مـن ًشلــض ؽلــى اإلاــنج   ــا  والبــا سىل فُىجـذ مــن النحا غخـحالف اإلانجوُــات التــي ًنطلـق مناــا النحا

قـة  الىراتق  في اداسة اإلاؾشفة وهناك من ًنطلـق مـن البؾـذ الحقنـي ، ورالـي ٌؾح ـر اداسة اإلاؾشفـة طٍش

ن سأط اإلاـاى الفنـشي للحفاؽل  جحمااي ،  وهنـاك مـن ًـشي أل اداسة اإلاؾشفـة ثح ـمن مهمـات ثهـٍى

، وهنــــا ظىعــــحؾشت شؾــــ  الحؾــــاٍسف إلداسة اإلاؾشفــــة ؽلــــى النحــــى  10واظــــحأال  القُمــــة اإلا ــــافة

 الحا ي:

أل اداسة اإلاؾشفـة  ــي: ثأطـُط وثنغـُم وسقابــة وثىعـُق وثىلُـف اإلاؾشفــة،  Wiig ُـي ًـشي 

اإلاــــــــــاى الفنــــــــــشي والؾملُــــــــــات والقــــــــــذسات وؤلامهاتــــــــــات الشتتــــــــــُة ومافــــــــــة ألامــــــــــىس اإلاحؾلقــــــــــة بــــــــــشأط 

 ا ـــــة التي جععى الياـــي اإلاي ة الحنافعُ اب  فــــــا ًمنن من الحؤرير ؤلاًجــــق أل ر مـــــــوالحنغُمُة؛ لححقُ
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اإلانغمـــــــة، باإلضـــــــافة ا ـــــــى الؾمـــــــل ؽلـــــــى ادامـــــــة اإلاؾشفـــــــة واظـــــــحتاللها وسؽـــــــشها واظـــــــخسماسها، وثـــــــىفير 

 . 11ُالت الالصمة لها مسل أفشاد اإلاؾشفة واجحاظبات والؽبهات وغيرهاالخعه
 

ـــــة القاتمـــــة ؽلـــــى ا حـــــىاء  Delongو ًــــشي  بـــــؤل اداسة اإلاؾشفـــــة  ـــــي: منغىمـــــة ألاسؽـــــطة ؤلاداٍس

وثجمُــــؿ وأــــُاغة مــــل مــــا ًحؾلــــق باألسؽــــطة اجحشجــــة واإلاهمــــة باإلائظعــــة ناــــذف سفــــؿ لفــــاءة ألاداء 

ة ثطــىس اإلائظعــة فــي مىاجهــة اإلاحتيــرات اإلاحُطــة ناــا. بمؾنــ   خــش: اداسة اإلاؾشفــة  وضــمال اظــحمشاٍس

ـــــات  ــ ــ ـــــات واإلاؾلىمـ ــ ــ ــــة البُاتـ ــ ــ ــــات مؾاجوــ ــ ــ ـــــل ؽملُــ ــ ــ ـــــُق وثهامـ ــ ــ ــــى ثىعـ ــ ــ ــــذف ا ــ ــ ــ ـــــُة أاــ ــ ــ ـــة مئظعـ ــ ــ ــ ـــي ؽملُـ ــ ــ ــ  ـ

ة والؾىامل اإلاحُطة باإلائظعة  . 12والحننىلىجُات اإلاعحأذمة واإلاىاسد البؽٍش
 

اطات الؽـشلة للحتـىى بؤناا ؽملُة ثنغُمُة محهاملـة مـن أجـل ثىجُـه سؽـ Rastogiورلش 

ـــل  ـــل ألافــــشاد واجوماؽــــات مــــن أجـ ـــحأذامها مــــن قبـ ـــا واظـ شهـ ـــاسل اا وثطٍى ـــا ومؽـ ؽلــــى اإلاؾشفــــة وخضناـ

 . 13 ثحقُق أهذاف اإلانغمة
 

ـــــذ  ــــى ثىلُــ ــ ـــــة ؽلـ ـــــاؽذ اإلانغمــ ـــي جعــ ــ ـــــاطات التــ ـــــات والىؽــ ــــي الؾملُــ ــ ـــا  ـ ــ ــــلُمال( بؤناــ ــ ـــــا )ظـ وؽشفهــ

ل اإلاؾلىمات واجحتىى ؽلى اإلاؾشفة من  ُي اخحُاسها، وثنغُمها، واظحأذامها ، وسؽشها، وثحٍى

ــــــــة اإلاأحلفــــــــة ماثأــــــــار القــــــــشاسات  واجت ــــــــرات التــــــــي ثمحلنهــــــــا اإلانغمــــــــة وثىعُفهــــــــا فــــــــي أسؽــــــــط اا ؤلاداٍس

 .14واجشاءات الؾمل والحأطُط  ظتراثُجي
 

لمــا جؾنــي اداسة اإلاؾشفــة فــي ألاجهــضة ألامنُــة  رلــو اإلاــنج  ؤلاداسي اإلاحهامــل الــزي ًحهــىل مــن 

تي ًجا ثطبُقها شؽهل للي وفي عل عشوف داخلُة مىاثُة لهافة ألاجهضة الؾذًذ من الؾناأش ال

ألامنُة لححقُق ألاهذاف التي ٌععى الياا الحنغُم ؤلاداسي لهزه ألاجهضة وصٍادة لفاءة الؾامليل في 

 . 15هزه ألاجهضة من خالى الححعيل اإلاعحمش لنغام الؾمل فياا
 

ــــــــف مبعــــــــط إلداسة اإلا منـــــــن للبا ــــــــي اقتــــــــراح جؾٍش ـــا ٍو ــ ـــــة بؤناـــ "الخةةةةةةةةتا تض ال ةةةةةةةة  جضةةةةةةةةيً ؾشفـــ

 .اضخخالص الخبضاث وجوث قها واملحافظت عليها والاضخفادة منها"

  املعرفة:عمليات إدارة 
  16ًمنن اًجاصها في النقاط الحالُة :

 .جشتُص اإلاؾشفة اإلاطلىبة وثحذًذ أهذافها .1

 .الخعا  اإلاؾشفة .2

ن واظترجاؼ اإلاؾشفة ثنغُم و .3  .ثأٍض
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 .سؽش وثىصَؿ اإلاؾشفة .4

 .ثطبُق اإلاؾشفة .5

 

 املعرفة:مراحل إدارة 
  17وجؽحمل. 

 .الىؽش اإلاؽاسلة و .1

 . ثىلُذ اإلاؾشفة ثنمُة و .2

ن اإلاؾشفة ثشمي  و .3  .ثأٍض

 .ثىعُف اإلاؾشفة و ظحفادة مناا .4

ش اإلاؾشفة .5  .ثحذًي وثطٍى

و ـي ؽلـى النحــى جؽــبه ا ـى  ـذ شؾُـذ مشا ــل اداسة اإلاؾشفـة  ةثجـذس ؤلاؼـاسة أل للمؾشفـة دوسة  ُـا و

 18الحا ي:

 .ثىلُذ اإلاؾشفة .1

 .ثىرُق اإلاؾشفة .2

 .سؽش اإلاؾشفة .3

 .ثىعُف اإلاؾشفة .4
 

 حملة تارخيية عو إدارة املعرفة :
 

 

ؽلــى الــشغم مــن جؾــذد النحابــات ؽــن اإلاؾشفــة ؽلــى مــش الؾتــىس وؤلاظــهامات اإلابنــشة لــبؾ  

ا  والبا سيل أمساى مِؽُل بىغس  ، وبُتر دسلـش    النحا
ا
 ـىى أهمُـة اإلاؾشفـة ، ودوسهـا فـي ألاداء، اغ

 فـــي الؾقـــذًن 
ا
أل  هحمـــام بحطبُقـــات اداسة اإلاؾشفـــة فـــي اإلانغمـــات اجحهىمُـــة واجتاأـــة لـــم ًبـــذأ اغ

ن تخُجــة للذساظــات التــي قــام ناــا مــاسى ظــفُيي فــي السماتِنــات اإلاُالدًــة  ن مــن القــشل الؾؽــٍش ألاخيــًر

والحؤلُــــــذ ؽلــــــى أناــــــا غ ثقــــــل أهمُــــــة ؽــــــن اداسة ألاأــــــىى  ــــــىى مــــــا ٌؾــــــشف باألأــــــىى غيــــــر اإلالمىظــــــة 

ـــهامات  ـــافة ا ـــــى اظــ ـــا"الحقلُذًــــة. باإلضــ فـــــي هـــــزا اإلاجـــــاى مـــــن خـــــالى دساظـــــحه ؽـــــن "الؽـــــشمات  "تىتامــ

،  مـابالل"سوبـشت "م . ولـزلو اإلافهـىم الـزي قذمـه 1995 – 1991اجتالقة للمؾشفة" خـالى الفتـرة 

،  1995الهمـــــا ب ـــــحُفة "هاسفـــــاسد لؤلؽمـــــاى" ؽـــــام لبطاقـــــة ألاداء اإلاحـــــىاصل فـــــي مق تـــــىسثن"دًفـــــذ و"

 غسؾقاد أوى   مال  لما  ألاداء.  وثشلي هما ؽلى شؾذ الحؾلم والنمى لؤ ذ ألاشؾاد الشتِعُة لقُاط
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ثـؤريره النبيـر فـي اتخؽـاس مفهـىم  "Ernst and Young سؽاًـة"ثحـد  1994مـئثمش إلداسة اإلاؾشفـة ؽـام 

 
 
هـ  " Arthur Andersen سؽاًة"ثحد 1995 خش ؽام  بؾه مئثمش اداسة اإلاؾشفة، الزي ث واإلاشلض ألامٍش

ــا و لخؽــاف والــحؾلم، وغ  ــة مــن الحجٍش للوــىدة وؤلاتحــا  .  ومــن رلــو الىقــد بــذأت مىجــات قٍى

 19ثضاى معحمشة  ت  الىقد الشاهن.

 

  Don Marchand هى"ًزلش بؤل أوى من اظحأذم متطلح اداسة اإلاؾشفة  أخشي وفي سواًة 

ذاًة السماتُىُات من القشل اإلااضعي وثىبؤ بؤناا اإلاش لة النااتُة في ثطىس تغم اإلاؾلىمات، وفـي في  ب"

ا ى أل الؾمل النمىرجي ظُهىل قاتما ؽلـى اإلاؾشفـة، وأل  "بُتر دسلش "اإلاش لة راأاا ثىبؤ ساتذ ؤلاداسة 

ُة اإلانغمـــــات ظــــــخحهىل مـــــن أــــــناؼ مؾشفـــــة الــــــزًن ًىجهــــــىل أداءهـــــم مــــــن خـــــالى الحتزًــــــة الؾنعــــــ

لــــضمالئام وللؾمــــالء لنــــن فــــي هــــزه الفتــــرة لــــم ًقحنــــؿ النسيــــرول بــــبداسة اإلاؾشفــــة وبحؤريرهــــا. وقــــذ أؼــــاس 

(Turban,etal,2001,338 ن اؽح ــــــــروا اداسة اإلاؾشفــــــــة أؽغــــــــم ؽملُــــــــة ( ا ــــــــى أل الؾذًــــــــذ مــــــــن اإلاــــــــذًٍش

ن اإلااضـــُة مئلـــذًن أل اداسة اإلاؾشفـــة ولـــذت  اظــتراثُجُة محميـــ ة ثطـــىست خـــالى العـــنىات الؾؽـــٍش

  22داخل التناؽة ولِغ داخل ألامادًمُات.

 

 وباإلمهال اخحتاس ثطىس مفهىم اداسة اإلاؾشفة  عا الؾقىد الحالُة ؽلى النحى الحا ي :

ن فـــي ثطــــىس اداسة اإلاؾشفــــة ،  ففـــ  العــــبؾُنات مــــن القـــشل اإلااضــــعي ظــــاهم ؽـــذد مــــن اإلانغــــٍش

ة ، لمـــا ثحـــذذ بُتـــر ظـــنت ؽـــن ا ـــى اإلاؾلىمـــات واإلاؾشفـــة واإلاـــىاسد الحنغُمُـــ دسلـــش"بُتـــر " ُـــي أؼـــاس 

بذساظــة اظــتراثُجُة إلداسة اإلاؾــاسف لؽــشلة للتــلا.  بــاسثىل"لُىتــاسد ""اإلانغمــة اإلاحؾلمــة" ، وقــام  

أمـــــا فـــــي السماتُىُـــــات ماتـــــد اإلاؾشفـــــة والحؾبيـــــر ؽناـــــا بالنفـــــاءة اإلاهنُـــــة لؤأـــــىى ثنافعـــــُة وا ـــــحة ، 

الزماء  أطنااي والنغم اجتبيرة  ولزلو ماتد  اداسة اإلاؾشفة جؾحمذ ؽلى الؾمل اإلانجض في مجاى

 21، وبذأ عهىس مقاغت في اإلاجالت والنحا رات التلة ببداسة اإلاؾشفة .

 

هــــ  ألاوى للــــزماء  أــــطنااي ؽــــام  ا ــــى  "ادواسد فشاًىبــــىم"م ، أؼــــاس 1980وفــــي اإلاــــئثمش ألامٍش

 رلـو الىقـد ولـذ  قـل م  Knowledge is Powerؽباسثه الؽهيرة  اإلاؾشفة قىة 
 
ؾشفـي جذًـذ ومنـز

أطلــــق ؽلُــــه هنذظــــة اإلاؾشفــــة  ومــــؿ وغدثــــه اظــــححذرد وعُفُــــة جذًــــذة  ــــي "مهنــــذط اإلاؾشفــــة" . 

شجـــؿ الـــبؾ  اداسة اإلاؾشفـــة ا ـــى ؽـــام   Packardم ؽنـــذما قامـــد ؼـــشلة بـــ  مـــاسد هىلـــد "1985ٍو

Hewlet نُة بحطبُقها ، ولنـن فـي هـزه الفتـرة لـم ًقحنـؿ النسيـرول بـبداسة اإلاؾشفـة وثؤريرهـا  " ألامٍش

د " أل ر ظىه ماى في الؾالم ثجاهل اداسة اإلاؾشفة في بادة  ؽلى ألاؽماى ،  ت  أل " ووى ظتًر
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شؾــذ   هاـــــب  أهـحم قــذ   مـال وال  ،  تقذًــة للمؾشفـة ألامـش ، خاأـة محــاوغت ثحذًـذ قُمـة  

رلو .ولحقذًم أظاط ثننىلىجي إلداسة اإلاؾشفـة ، فقـذ بـذأت مجمىؽـة مـن الؽـشمات فـي الىغًـات 

نُة مبادسة إلداسة أأىى اإلاؾشفة في ؽام   .22م 1989اإلاححذة ألامٍش

ـة التـي بـذأت فـي ثطبُـق بـشامت  وفي الخعؾُىُات ، هناك ؽذد من ؼشمات  ظخؽـاسة ؤلاداٍس

اداسة اإلاؾشفــة ، واتخؽــشت النحابــة ؽــن اداسة اإلاؾشفــة فــي ال ــحافة الؽــؾبُة، والؾمــل ألالثــر قــشاءة 

فــــي مجــــاى الؽــــشمات اجتالقــــة للمؾشفــــة:  ثامىشــــعي"هيروثامــــا و" "ىتامــــات"فــــي هــــزا اإلاجــــاى  ــــي دساظــــة 

ـــاس ) ـــن للؽـــــشمات الُاباتُـــــة  بحهــ ــــف ًمنــ ( . لمـــــا عهـــــشت الؽـــــبنة الذولُـــــة إلداسة اإلاؾشفـــــة 1995لُـ

(IKMN ؽلى  تترتد في ؽام )اسسعـد ". لما ثبىـد ؽـذة ؼـشمات ثطبُـق اداسة اإلاؾشفـة مسـل  1994

ىسغ،  سرش أتذسظن، وؼشلة بىص   23.هامُلحىل"ألن  تذ  ٍو

 

شؽهل ؽام، مـشت منغمـات القطـاؼ الؾـام خـالى القـشل اإلانتـشم بـؤسبؿ مـن مشا ـل الحطـىس 

 ؽلى مئظعات القطـاؼ الؾـام. 
ه
 وا حا

ه
 ـي مش لـة فقـذ مـىعف  اجت ـرات  املزحلةت ووىة ثشلد أرشا

واملزحلت اإلانغمة. واإلاؾاسف الزًن ٌؾح رول اإلاأضل اجحقُق  للمؾلىمات واإلاؾاسف التي جعير ؽلياا 

 ـــي مش لـــة ال ـــتط الؾـــال ي اإلاخعـــاسؼ ؽلـــى منغمـــات القطـــاؼ الؾـــام غظـــحأذام اجحهىمـــة الثاه ةةةت 

 ـــي محاولـــة اإلانغمـــات اجحهىمُـــة البحـــي ؽـــن اجحلـــىى  املزحلةةةت الثالثةةةت لنتروتُـــة وثطبُقاأاـــا، و

شؾ  اجحهىمات اإلاناظبة للحؾامل مؿ ثقنُات اإلاؾلىمات و ثتاغت الالصمة للمنغمة مما جؾل 

ث ــــؿ شؾــــ  القُــــىد وؤلاجــــشاءات لؽــــشاء وثــــىطيل ألاتغمــــة اإلاؾلىماثُــــة التــــي جعــــحأذمها اإلانغمــــات 

ش قذسأاا ؽلى  سسوام والحىاأل مؿ شؾ ها الـبؾ ،  ذ من ثطٍى اجحهىمُة مما ٌعاؽذ ؽلى اإلاٍض

ؾلىمــات فهــي جؾغــُم  ظــحفادة مــن اجتــذمات اإلاحا ــة مــن خــالى ثقنُــات اإلا  املزحلةةت ورتةةضةأمــا 

ق اسؽاء أتغمـة خاأـة بأـذمات  و ثتاغت لححعيل أداء اإلانغمات اجحهىمُة وخاأة ؽن طٍش

 هـى اداسة اإلاؾشفـة ، 
ه
  ـذًسا

ه
اداسة اإلاؾشفة اإلاؾحمـذة ؽلـى ؤلاتترتـد. وقـذ أفـشصت هـزه اإلاشا ـل مفهىمـا

ش أتغمـــة الؾمـــل الال  صمـــة وهـــزا مـــا جؾـــل النسيـــر مـــن اجحهىمـــات جؽـــهل اللوـــال وفـــشه الؾمـــل لحطـــٍى

للقطــاؼ الؾــام ومــن بُناــا اإلاملنــة الؾشبُــة العــؾىدًة  ُــي تــحت ؽــن رلــو ثبنــي خطــة اظـــتراثُجُة 

وطنُـــة للحقنُـــة واجحهىمـــة ؤلالنتروتُـــة ، ومـــال منحتـــف الخعـــؾُنات تقطـــة اتطـــاله لحطـــىس اداسة 

اإلاؾشفــة  ُــي ؼــهذت اتخؽــاس لــم هاتــل مــن اإلاطبىؽــات اإلاحؾلقــة بــبداسة اإلاؾشفــة، لمــا ثــم ؽقــذ مــا 

 ثحؾلق بحقل اداسة اإلاؾشفة خـالى الفتـرة بـيل ؽـام  ًض 
ه
م. وقـذ  1997 –1996ٍذ ؽلى رالريل مئثمشا

 %  من قادة منغمات ألاؽماى في أوسوبا أل اإلاؾشفة  89اهحمد اإلانغمات نازا اإلافهىم  ُي ًشي 
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ــــىة  ــــى قــ ــــي اإلافحــــــاح ا ــ ـــ% مــــــن اإلانغم85ًــــــشي  ألاؽمــــــاى، بِنمــــــا ــ ــ ــ ــ ـــات بــــــؤل هنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ـ ـــن اك قُمــ ــ ثحىلــــــذ ؽـ

ـــحأذام  ـــة، لمـــــااظــ ــ ــ ـــح  اإلاؾشفــ  غظـــــححذاذ اداسة  90ًى ــ
ه
% مـــــن ثلـــــو اإلانغمـــــات أل لـــــذااا خططـــــا

 24اإلاؾشفة. 

نُـــــة، وأوسبـــــا 1990وبحلـــــىى ؽـــــام  ، بـــــذأ ؽـــــذد مـــــن الؽـــــشمات فـــــي الىغًـــــات اإلاححـــــذة ألامٍش
اسة مبــــادسات اد اصدهــــشتوالُابــــال فــــي ثؤظــــِغ بــــشامت اداسة اإلاؾشفــــة  ، وفــــى منحتــــف الخعــــؾُىُات، 

م فـي سؽـش تحـاتت ؽــن 1989اإلاؾشفـة بف ـل  تترتـد  ُـي بــذأت ؼـبنة اداسة اإلاؾشفـة فـي أوسبـا ؽــام 
، وثضاًــذت 1994اظــحفحاء  ــىى اداسة اإلاؾشفــة بــيل الؽــشمات ألاوسبُــة ؽلــى ؼــبنة  تترتــد فــي ؽــام 

أـبح النذوات واإلائثمشات التـي ؽقـذت ؽـن اداسة اإلاؾشفـة ، وفـى النتـف ألاخيـر مـن الخعـؾُىُات ،أ
مىضــىؼ اداسة اإلاؾشفــة مــن اإلاىضــىؽات العــاخنة وألالثــر دًنامُنُــة فــي ؤلاتحــا  الفنــشي فــي مجــاى 
ؤلاداسة ، لما أخز  هحمام به ًت اًذ ، شؾذ أل ثبىد الؾذًذ من اإلانغمات مفهىم اداسة اإلاؾشفة ، 

ش أتغمة اداسة اإلاؾشفة .4، ختص البنو الذو ي 1999وفى ؽام   25% من اإلاي اتُة لحطٍى

أُة التي مش ناا ثطىس اداسة اإلاؾشفة وثطبُقاأاا في اجوذوى الحا ي : منن ثلتُص اإلاشا ل الحاٍس   ٍو

  ( املزاحل الخاريخ ت لخطور ئدارة املعزفت وجطب قاتها1جتوى )

 

خ  اجحذذ الحاٍس

ن بحطـىس اداسة اإلاؾشفــة ،  ُــي أؼـاس بُتــر دسلـش ا ــى اإلاؾلىمــات  الطبع ىاث ظـاهم ؽــذد مـن اإلانغــٍش

واإلاؾشفــة واإلاــىاسد الحنغُمُــة ، لمــا ثحــذذ بُتــر ظــنت ؽــن "اإلانغمــة اإلاحؾلمــة" ، وقــام  

 لُىتاسد، باسثىل بذساظة اظتراثُجُة إلداسة اإلاؾاسف لؽشلة للتلا.

، فــي   Knowledge is Powerأطلــق ادواسد فشاًىبــىم ؽباسثــه الؽــهيرة  اإلاؾشفــة قــىة  م1982

ه  ألاوى للزماء  أط  نااي.اإلائثمش ألامٍش

 ( .Don Marchandأوى من اظحأذم متطلح اداسة اإلاؾشفة هى)  تايت الثياه ي اث

 هحمــام بحطبُقــات اداسة اإلاؾشفــة تخُجــة للذساظــات التــي قــام ناــا مــاسى ظــفُيي  ــىى  الثياهيىاث
 ما ٌؾشف باألأىى غير اإلالمىظة.

 Harvardات و ـــي )عهـــشت وا ـــذة مـــن أواتـــل ألاوساه الؾلمُـــة اإلاىؽـــىسة فـــي الـــذوسٍ م1991

Business Review.وقذ سؽشت بىاظطة تىتها وثالُىشعي ) 

ت بىؽش وا ذ من أواتل النحا في اداسة اإلاؾشفة ) م1993  Knowledge Managementقام ٍو
Foundation .) 

(, ثحــد سؽاًــة Knowledge Management Networkأوى مــئثمش فــي اداسة اإلاؾشفــة) م1994

Ernst and Young. 

 عهش أوى منحا اظخؽاسي ًىفش خذمة اداسة اإلاؾشفة لؾمالته. م1994

ش أتغمة اداسة اإلاؾشفة .4ختص البنو الذو ي  م1999  % من اإلاي اتُة لحطٍى
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 سلبًا:العوامل املؤثرة يف إدارة املعرفة إجيابًا أو 

 

 وبعاد وضاض ت املإثزة في فعال ت ئدارة املعزفت:

مـــل اإلاــئرشة فـــي فؾالُــة اداسة اإلاؾشفـــة ا ــى وجـــىد رالرــة أشؾـــاد جؽــير الذساظــات فـــي مجــاى الؾىا

أظاظـــــــُة ًحىقـــــــف ؽلــــــــى ثىافشهـــــــا ولفــــــــاءة اداسأاـــــــا والحؾامــــــــل مؾهـــــــا ومــــــــذي فؾالُـــــــة اداسة اإلاؾشفــــــــة 

  26باإلانغمات. وثحمسل هزه ألاشؾاد في الحا ي:

 :ىمـات ل أي تغام إلداسة اإلاؾشفة ٌعحلضم بطبُؾة اجحاى وجـىد تغـم مؾلا البعت الخنىولوجي

ثننىلىجُـــــة محقذمـــــة ومحهاملـــــة ٌعـــــهل الـــــشبط بُناـــــا وثخـــــُح للمعـــــحأذميل امهاتُـــــة الىأـــــىى 

ؿ للمؾلىمـــات فـــي الىقـــد اإلاناظـــا. وفـــى غُـــا  مســـل هـــزا النـــىؼ مـــن الحننىلىجُـــا ًتـــبح  العــَش

 غير ري جذوي.
ه
 الحؾامل مؿ اإلاؾلىمات واإلاؾشفة أمشا

 :اسة اإلاؾشفــــة اغ أل الؾنتــــش البؽــــشي سغــــم أهمُـــة البؾــــذ الحننىلــــىجي فــــي اد البعةةةةت الاجخيةةةةا ي

والبؾذ  جحمااي غ ًقل أهمُة ؽنه. فقذ مال الحهامل بيل الحننىلىجُا والزماء ؤلاسعاس  في 

الؾقىد القلُلة اإلااضُة هى الؾامل الشتِسعي في تجاح ألاؽماى وثقـذم اإلاجحمؾـات. ولمـا أؼـاسا 

جؾــل الفــشد ثلىجُــا و ــذها غ ( أل الحننى De Long and Fahey,2000)"دي لــىتت و فــا ي "

ححـــا  ا ـــى  قـــذسات ؽقلُـــة ؽالُـــة لفهمهـــا والحؾامـــل ثألثـــر رمـــاء، بـــل أل الحننىلىجُـــا اإلاحقذمـــة 

 . مؾهـــا و ظـــحفادة مناـــا. والحننىلىجُـــا مـــا  ـــي اغ تحـــا  طبُعـــي إلاـــا ًحـــذذ فـــي الؾقـــل البؽـــشي 

 ؽلــــــى فهــــــم واظــــــحأذام و 
ه
 وقــــــادسا

ه
ـــــات لــــــزلو ًجــــــا أل ًهــــــىل الؾنتــــــش البؽــــــشي مــــــذسبا ُـ ؤلامهات

ـــحفادة  ـــ  ٌعــــحطُؿ ثحقُــــق  ظـ ـــة لذًــــه، وثىعُفهــــا بؤف ــــل مــــا ًمنــــن  تـ الحننىلىجُــــة اإلاحا ـ

 القتىي مناا.
 

 :جؾح ــر السقافــة الحنغُمُــة مــن الؾىامــل اإلاهمــة اإلاــئرشة فــي مــذي تجــاح أو فؽــل  البعةةت الثقةةافي

ــــة فــــي اداسة اإلاؾشفــــة. وقــــذ ٌؾح رهــــا الــــبؾ  ا ــــذي اإلاؾىقــــات ألاظاظــــُة إلداسة ألاأــــىى ا لفنٍش

اإلانغمــــات فالسقافــــة بمــــا ثحملــــه مــــن قــــُم وأؽــــشاف ومفــــاهُم ومماسظــــات ثــــئرش فــــي ظــــلىلُات 

ألافـــــشاد فــــــي الحؾامـــــل مــــــؿ اإلاؾشفـــــة. و بتــــــفة ؽامـــــة ًىجــــــذ أسبؾـــــة طــــــشه ثـــــئرش فياــــــا السقافـــــة فــــــي 

 ظلىلُات اًجاد ومؽاسلة واظحأذام اإلاؾشفة في اإلانغمات و ي:

ألاظاظــُة شؽــؤل ماهُــة اإلاؾشفــة التــي جؾح ــر  اضــات فتر ال رقافــة اإلانغمــة  ــي التــي ثتــنؿ  .1

 مهمة ومفُذة ورات ؽالقة بما ثقذمه اإلانغمة.
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 ال رقافة اإلانغمة ثحىظط الؾالقة بيل اإلاؾشفة الفشدًة واإلاؾشفة الحنغُمُة. .2

ا للحفاؽالت  .3
ه
 . جحماؽُةال رقافة اإلانغمة ثألق ظُاق

 ة جذًذة.ال السقافة جؽهل ؽملُات اًجاد واجحتىى ؽلى مؾشف .4

5.  

التخديات اليت تواجه تطبيل إدارة املعرفة يف الكطاع احلكومي يف العـا    ويف الشـعودية   
 :بشكل خاص

ُــق  ًىاجــه القطــاؼ اجحهــىم  فــي اإلاملنــة الؾشبُــة العــؾىدًة الؾذًــذ مــن الححــذًات التــي جؾ

  27ثحىى اإلانغمات اجحهىمُة ا ى منغمات مؾشفُة. ومن أبشص هزه الححذًات ما ًلي:

 :الجكافة الشائدة يف األجهزة احلكومية 
 ؽذم ثىفش الىقد الهافي للؾامليل غظحأال  اإلاؾشفة وجؾلمها وسؽشها. -

 ل السقافة اإلائظعُة اجحالُة غ جشوؿ ؽلى اإلاؽاسلة في اإلاؾشفة.ا -

 قلة فهم اداسة اإلاؾشفة ومنافؾها في اإلانغمة. -

حطلــــا ثطبُــــق اداسة اإلاؾشفــــة فــــي أي منغمــــة أل ثهــــى  ل القــــُم السقافُــــة العــــاتذة مالتمــــة ٍو

ومحىافقــة مـــؿ مبـــذأ  ظــحمشاس فـــي الـــحؾلم واداسة اإلاؾشفــة، وأل ثخؽـــهل السقافـــة الحنغُمُــة مـــن مـــل 

ق الؾمـل الىا ـذ، وهـزا  القُم الذاؽمة لئلبذاؼ و بحهاس والحجذًذ، وأل ثهىل مشوؾة لشوح فٍش

 نة الؾشبُة العؾىدًة.ما غ ًحىافش  الُا في شؾ  ألاجهضة اجحهىمُة في اإلامل

 :الكفاءة املههية لدى العاملني يف األجهزة احلكومية 
جؽـــير ؤلا تـــاءات الشظـــمُة لـــىصاسة اجتذمـــة اإلاذتُـــة فـــي اإلاملنـــة الؾشبُـــة العـــؾىدًة ا ـــى أل 

ـــــة  ؽـــــذد الؾـــــامليل فـــــي الذولـــــة اجتاضـــــؾيل لنغـــــام اجتذمـــــة اإلاذتُـــــة، الـــــزًن ًحملـــــىل ؼـــــهادة الساتٍى

، أي مــا سعــبحه 321727هـــ بلــغ  1428-1427اإلاــا ي  الؾامــة فمــا دول فــي الؾــام
ه
% مــن  38 .8مىعفــا

فـا ًحملـىل الؽـهادة  بحذاتُـة فمـا دول،  77682مجمىؼ الؾامليل في الذولـة. لمـا أل هنـاك 
ه
مىع

% مـــن اإلاجمـــىؼ النلـــي للؾـــامليل بالذولـــة اجتاضـــؾيل لنغـــام اجتذمـــة اإلاذتُــــة ،  9.4أي مـــا سعـــبحه 

ا ــى ضــؾف الحؤهُــل الؾل ــي للؾــامليل فــي الذولــة، ألامــش الــزي ًــنؾنغ  وهــزه الىعــا اإلاشثفؾــة جؽــير 

اؼ مؾشفة وفقا للحتىس الزي طش ه   بذوسه ؽلى مذي قذسة هئغء الؾامليل ؽلى أل ًتبحىا أنا
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ـــر دسلــــــش " اؼ اإلاؾشفــــــة ، الــــــزًن ثحــــــىافش لــــــذاام اإلاــــــئهالت الؾالُــــــة، والسقافــــــة الشفُؾــــــة، "بُتـــ ؽــــــن أــــــنا

 لُة، و  ترافُة في ألاداء.واإلاهاسات اإلاهنُة الؾا

ؽــن واقــؿ  ظــحفادة مــن خــذمات "ًىظــف الهمُلــي "وفــي جاتــا  خــش هنــاك دساظــة قــام ناــا 

% من مجحمـؿ الذساظـة 88اجحاظا آلا ي في القطاؼ اجحهىم  باإلاملنة الؾشبُة العؾىدًة ، وألذ 

ألاجهـضة اجحهىمُـة ؽن وجىد تقص في الهىادس الىطنُة اإلائهلة للؾمل فـي مجـاى اجحاظـا آلا ـي فـي 

فــي اإلاملنــة، وهــزا بــذوسه ًــئرش ؽلــى قــذسة ألاجهــضة اجحهىمُــة ؽلــى ثحقُــق أهــذافها اإلاحؾلقــة بحقنُــة 

ـــة والؾـــامليل فـــي ثلـــو اجوهـــات للححـــىى ا ـــى  اإلاؾلىمـــات، وؽلـــى ثـــىفير الـــذؽم الـــالصم للى ـــذات ؤلاداٍس

 منغمة اإلاؾشفة التي جؾحمذ شؽهل لبير ؽلى ثقنُة اإلاؾلىمات.

  البريوقراطي يف األجهزة احلكومية:التهظيم 
 للـــــذخىى فـــــي اجـــــشاءات ا

ه
ـــــة تغــــشا ٍش ل الحنغــــُم البيروقشاطـــــ  ًقملـــــعي ؽلــــى اإلاحـــــاوغت الحطٍى

ة، وثتـِا الؾـامليل باإل بـاط، لمـا أتـه غ ًخـُح اإلاشوتـة الهافُـة  ٍش ؿ الحطٍى ثفتُلُة جؾُق اإلاؽاَس

ــة، وغ ٌعــمح باثأــار مافــة القــشاسات اإلاحؾلقــة بــا لحتُير، وبنــاء منغىمــة اإلاؾشفــة دول لالتطــاله بحٍش

مىافقــــات معــــبقة مــــن ؤلاداسة الؾلُــــا باإلانغمــــة ، خاأــــة فُمــــا ًحؾلــــق بــــاإلاىاسد اإلاالُــــة واإلاي اتُــــات، 

 للمؾشفــــــــة فــــــــي 
ه
اؽا ة اإلائهلــــــــة، وثحفيــــــــ هم لهــــــــ  ًتــــــــبحىا أــــــــنا واخحُــــــــاس وجؾُــــــــيل النفــــــــاءات البؽــــــــٍش

 منغماأام.
ذفق اإلاؾلىمــــات، تخُجــــة للهُامــــل الحنغُمُــــة لــــزلو ًــــئدي الحنغــــُم البيروقشاطــــ  ا ــــى اجحــــذ مــــن ثــــ

ــــذة ـــى  ثتـــــاى  اجوامـ ــــ ي واإلاشجؾُـــــات اإلاباؼـــــشة، و ؽحمـــــاد ؽلــ ـــاى الشظـ ـــ ام شؽـــــبهات  ثتــ و لتــ
ــــذ مهمــــة الؾــــامليل فــــي الحىاأــــل و ثتــــاى لنقــــل البُاتــــات واإلاؾلىمــــات وثبــــادى  ا

النحــــاب ، ممــــا ٌؾقب
 اجت رات.

 زة احلكومية:البهى التختية لتكهية املعلومات يف األجه 
 
 
 

ل ألاجهـــضة اجحهىمُـــة ثىاجـــه مؽـــنالت  قُقُـــة فُمـــا ًحؾلـــق بحـــىفير وثملـــو واظـــحأذام ا

ألاجهضة، وال رمجُات، وأتغمة  ثتاى ؽن شؾذ، والؽبهات، واجتـذمات اإلاحؾلقـة بخناقـل اإلاؾشفـة 

وى، رـم ؽ ر ؤلاتترتد. مما ٌؾن  عوضها ؽن الىفـاء بحطلؾـات اإلاعـحفُذًن مـن خـذماأاا فـي اإلاقـام ألا 

ن سأط اإلااى الفنشي، وثحقُق قُمة ثنافعُة مؿ اإلانغمات ألاخشي، واظخسماس ثفىقها اإلاؾشفي  ثهٍى

ات اإلاؾشفة.  لالتحقاى ا ى اقحتاد اإلاؾشفة، وهى ما ًمسل معحىي محقذم من معحٍى

  28وبأالف ثلو الححذًات هناك ثحذًات أخشي مسل :
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 ن ثطبُق اداسة اإلاؾشفة.تقص الىاي والفهم للفىاتذ اإلاححققة م• 

 ؽذم القذسة ؽلى قُاط الفىاتذ اإلاالُة اإلاححققة تخُجة لحطبُق اداسة اإلاؾشفة.• 

ؿ اداسة اإلاؾشفة.•  ل إلاؽاَس  تقص الحمٍى

 تقص اجحىافض واإلاهافآت للمؽاسلة في اإلاؾشفة.• 

 تقص الذؽم و لت ام من قبل ؤلاداسة الؾلُا.• 

 عوامل الفشل يف إدارة املعرفة:
 في اداسة اإلاؾشفة ورلو للؾمل م

ه
ن اإلاهم ؽشت جىاتا القتىس في أي منغمة والتي ثئرش ظلبا

 من ألاخطاء ًمنن أل ثئدي ا ى فؽل بشتامت اداسة اإلاؾشفة، وهى: 
ه
 29ؽلى ثجنباا. فهناك ؽذدا

ا الفؽـــــل فـــــي الحمُيـــــ  بـــــيل البُاتـــــات  .1 ؽـــــذم القـــــذسة ؽلـــــى الححذًـــــذ الؾملـــــي للمؾشفـــــة، وثحذًـــــذه

 واإلاؾشفة. واإلاؾلىمات

بالحـــــذفق اإلاؾشفـــــي،   هحمـــــام ؽحمـــــاد ؽلـــــى اإلاؾشفـــــة اإلاأضوتـــــة فـــــي القىاؽـــــذ اإلاؾشفُـــــة، وؽـــــذم  .2

 خاأة اإلاؾشفة اجوذًذة.

الحتــىس اإلاطلــق للمؾشفــة بىأــفها مىجــىدة خــاس  ؽقــىى ألافــشاد، فــي  ــيل أل أغلــا اإلاؾشفــة  .3

  ي ضمنُة ومامنة في ؽقىلهم.

 إلاحمسل في ابحهاس ألافهاس اإلاؽترلة ؽ ر اجحىاس.ثجاهل الهذف ألاظايعي إلداسة اإلاؾشفة ا .4

 ؽذم ادساك أهمُة ودوس اإلاؾشفة ال منُة، وؽذم الخشوُؿ ؽلى اعهاسها. .5

 ؽضى اإلاؾشفة ؽن اظحؾماغأاا. .6

ـــر  .7 ــ ــ ـــؾف الحفنيــ ــ ــ ـــــحىحا ضـ ــ ـــر  و ظــ ــ ــ ـــــُاغة الحفنيــ ــ ـــي أـ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ ـــــ ، أي الفؽــ ــ ـــــحىحاجاتالؾقالسـ ــ  و ظــ

 الؾقالتُة وفق  فتراضات واإلاؾحقذات العاتذة.

 لترلي  ؽلى اإلااضعي واجحاضش بذغ من الحفنير والترلي  ؽلى اإلاعحقبل.ا .8

ا لىجه. البؽشي أيا الى  ثتاى الحننىلىجي بذى الحفاؽل  .9  اجحىاس اإلاباؼش وجهه

 الععي تحى اإلاقاًِغ اإلاباؼشة للمؾشفة فقط. .10

ة. .11  ؽذم لفاًة ثىعُق اجوهىد بيل ثقنُة اإلاؾلىمات وقذسات اإلاىاسد البؽٍش

ؿ أل ر.البذء بمؽ .12 ل إلاؽاَس  شوؼ قلُل الحهالُف غ ًىفش فشأة الحمٍى

ق الؾمل لُحىافق مؿ اداسة اإلاؾشفة. ؽذم جتُير تغام اجحىافض و .13  ألاجىس واإلاهافآت لفٍش
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 ؽذم اثأار اجشاءات ثنفُزًة لبناء قاؽذة واقؾُة للمؾشفة. .14

ـــى قاتـــــذ  ظـــــحؾاتة ششـــــتص خـــــاسجي لقُـــــادة معـــــئىلُة الحتُيـــــر، ألل اداسة اإلاؾشفـــــة ثححـــــ .15 ا  ا ــ

 وى للحتُير في الذاخل.ئ ومع

 عوامل حتكيل الهجاح عهد تطبيل إدارة املعرفة يف الكطاع احلكومي: 
 

لـــــِغ هنـــــاك مـــــذخل مى ـــــذ لحبنـــــي ثطبُقـــــات اداسة اإلاؾشفـــــة، وثأحلـــــف اإلاـــــذاخل بـــــاخحالف 

 & Jennex)طبُؾـة اإلانغمــة وامهاتاأاــا ومــا ًحــىفش لــذااا مــن مــىاسد. اغ أل هنــاك دساظــة ؽلمُــة لـــ 

Olfman)  " ،شؾنـىالKnowledge Management Success Factors & Models  ثىأـلد ا ــى "

ؽـــذة ؽىامـــل جعـــاؽذ ؽلـــى ثحقُـــق النجـــاح ؽنـــذ ثطبُـــق اداسة اإلاؾشفـــة. وقـــذ ثـــم الحىأـــل ا ـــى ثلـــو 

 طبــق تغـام اداسة اإلاؾشفــة. وفُمــا 78الؾىامـل شؾــذ دساظـة ومشاجؾــة ومقاستـة وثقُــُم لـــ ) 
ه
( مؽـشوؽا

ؿ الحطبُقُة: ًلي ؽشض ة واإلاؽاَس  ا لحلو الؾىامل مشثبة  عا دسجة ثنشاسها في الذساظات النغٍش
 

  اظــــــتراثُجُة إلداسة اإلاؾشفــــــة ثحــــــذد اإلاعــــــحأذميل، اإلاتــــــادس، الؾملُــــــات، اظــــــتراثُجُة اجحفــــــػ

لــــة اإلاــــذي، ثح ــــمن  ن التــــي ثىأــــل للمؾشفــــة ، وال اداسة اإلاؾشفــــة ؽملُــــة معــــحمشة طٍى والحأــــٍض

وألاسؽطة وثححـا  ا ـى الؾذًـذ مـن ألادوات، ثبـذأ بىضـؿ هـذف اظـتراثُجي  الؾذًذ من اإلاشا ل

ش. م اإلاعحمش والحطٍى  إلداسة اإلاؾشفة، وثىحهي شؾملُة اإلاحاشؾة والحقٍى

  ــــحىدؽات ــ ــــات، معـ ــ ـــــذ اإلاؾلىمـ ـــــبهات، قىاؽــ ـــمن: الؽــ ــ ـــــة، ثح ــ ـــــة محهاملــ ـــــة ثححُــ ــــة ثقنُــ ــ ــــىفير بىُـ ــ ثـ

اداسة اإلاؾشفــــة. مـــؿ ضــــشوسة ثــــىفير اجحفـــػ، أجهــــضة اجحاظــــا آلا ـــي، ال ــــرامت، وخ ــــراء فـــي أتغمــــة 

ألادلـــة والـــذؽم الفنـــي اإلاطلـــى  لخعـــهُل اظـــحأذام تغـــام اداسة اإلاؾشفـــة للومُـــؿ، وغبـــذ مـــن أل 

ًأ ــؿ تغــام اداسة اإلاؾشفــة ا ــى فتــرة ثجشبــة، مــؿ اإلاال غــة والحقُــُم اإلاعــحمش ألداء النغــام مـــن 

قُـــــق أقرـــــع  دسجـــــة مـــــن خــــالى اظحقتـــــاء  ساء اإلاعـــــحفُذًن، واجـــــشاء الحؾـــــذًالت اإلاطلىبــــة لحح

 الفؾالُة.

 .رقافة ثنغُمُة، وبناء ثنغُ ي ًذؽم الحؾلم واإلاؽاسلة في اإلاؾشفة واظحأذامها 

 .بناء مؾشفي وا ح ومؾشوف وظهل الفهم و ظحأذام ؽلى معحىي الحنغُم لهل 

  ح ـــــمن رلـــــو ثـــــىفير اإلاــــــىاسد الالصمـــــة والقُـــــادة الفاؽلـــــة للنغـــــام، وثــــــىفير دؽـــــم ؤلاداسة الؾلُـــــا ٍو

ا.الحذ  ٍس
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  بىضــؿ تغــام للحــىافض لخشــوُؿ ألافــشاد ؽلــى اإلاعــاهمة بمــا لــذاام مــن مؾشفــة   هحمــامضــشوسة

ا. ُه ا ثلقات  وخاأة ؽنذ بذاًة ثطبُق اإلاؽشوؼ ا ى أل ثتبح ؽملُة اإلاعاهمة أمشه

  مـــــن الحجـــــاس  العـــــابقة، وأف ـــــل   ظـــــحفادةؽنـــــذ الحفنيـــــر فـــــي ثطبُـــــق اداسة اإلاؾشفـــــة فبتـــــه مـــــن اإلاهـــــم

مـــن  و ظـــحفادةإلاحـــىفشة ؽلـــى اإلاعـــحىي اإلاحلـــي والؾـــال ي، للبـــذء مـــن  ُـــي اتحهـــ  آلاخـــشول اإلاماسظـــات ا

 أخطاءهم .

 .أل ثحتف اإلانغمة بهىناا منغمة محؾلمة 

 .وجىد أهذاف وأغشات وا حة لنغام اداسة اإلاؾشفة 

  وجـــىد مقـــاًِغ أو مؾـــاًير لحقُـــُم أرـــش اظـــحأذام تغـــام اداسة اإلاؾشفـــة والححقـــق مـــن أل اإلاؾشفـــة

 ثم الخعاناا واًجادها  ي اإلاؾشفة ال حُحة اإلاطلىبة لححعيل ألاداء الحنغُ ي. التي

  ال وعاتف البحي و ظترجاؼ التي ًقىم ناا تغام اداسة اإلاؾشفـة ثـذؽم ظـهىلة اجحتـىى ؽلـى

 اإلاؾشفة واظحأذامها.

 .اؽادة ثتمُم الؾملُات اإلاأحلفة بحُي ثحهامل مؿ ؽملُات الخعا  اإلاؾشفة واظحأذامها 

 .وجىد تغام جحماًة وأمن اإلاؾشفة 

لمـــا  ـــذد الؾذًـــذ مـــن البـــا سيل قىاؽـــذ ؽـــذة أو منجوُـــات لنجـــاح اداسة اإلاؾشفـــة،  ُـــي اؼـــترطىا 

دمــت مبــادسة اداسة اإلاؾشفــة مــؿ اظــتراثُجُة اإلانغمــة ودمجهــا فــي رقافــة اإلانغمــة، وثــىافش اإلاؾلىمــات 

منــــن ثلتــــُ ـــيل فــــي الىقــــد اإلاالتــــم .ٍو ص ؽىامــــل النجــــاح إلداسة اإلاؾشفــــة فــــي اإلاىرىقــــة لؤلفــــشاد اإلاالتمـ

 31النقاط آلاثُة: 

  والحؤلُذ ؽلى فش  الحؾلم اإلاعحمش لؤلفشاد .  بحهاس 

  .ثىفير الفش  لؤلفشاد للمؽاسلة في اجحىاس والبحي والنقاػ 

 .ق، والحؤلُذ ؽلياما بتىسة داتمة  الخشوُؿ واإلاهافؤة ؽلى سوح الحؾاول، وجؾلم الفٍش

   سؽش الحؾلم واإلاؽاسلة به.ثؤظِغ أتغمة للفهم و 

 .ش واإلاؽاسلة بالشإٍا اجوماؽُة  دفؿ الؾامليل للحطٍى

 .ق واإلانغمة ش القادة لبناء ودؽم تمار  الحؾلم ؽلى معحىي الفشد والفٍش  ثىجُه وثطٍى

  طاإلاــا أل مشلــض الــحؾلم واظــحؾماى اإلاؾشفــة ،
ه
ات اإلاؾنُــة أوغ ش الفهــم اإلاؽــترك ؽلــى اإلاعــحٍى ثطــٍى

ا شؾــذ رلـو ؽلــى معـحىي اإلانغمــة ًنمنـال فــي هـزه اإلا ُه ج ات شؽـهل لبيــر، رـم الححــىى ثـذٍس عــحٍى

 لهل.
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  ثمنـــيل ألافـــشاد فـــي مناظـــبات محنـــشسة مـــن البـــذء فـــي مناقؽـــات وثـــذاوى اجحـــىاسات لُح ـــح

 لهم ما الزي ٌؽهل أظاط اإلاؾشفة إلتجاص أؽمالهم.

  أؽمالهم.معاؽذة ألافشاد لححذًذ دوس ومحطلبات وم اميل وثطبُقات اإلاؾشفة إلتجاص 

 .ناا  ثشلي   هحمام ؽلى ثذفق اإلاؾشفة ألثر من ثأٍض

  ن الترليــ  ؽلـى اجحــاغت اإلاحميـ ة فــي منغمـاأام أرنــاء مقاستـاأام اإلاشجؾُــة ًىبغـي ؽلــى اإلاـذًٍش

 لؾملُات اإلانغمة بقتذ اإلاقاستة والحؾلم.

 ( ابحهــــاس اإلانغمــــة غيــــر اإلاحــــذودةBoundary less والتــــي جؾنــــي العــــلىك اإلانفــــحح، أي ) أل

 ًحتشف ألافشاد بذول ثقُُذ.

 خطوات حنو تأسيص مهظمات مبهية على املعرفة يف اجملتمعات العربية:
 

فـــــــي اطـــــــاس اؽـــــــادة الحفنيـــــــر فـــــــي لُفُـــــــة ثؤظـــــــِغ منغمـــــــات مبىُـــــــة ؽلـــــــى اإلاؾشفـــــــة، قـــــــذم صاك 

(Zack,2003 مجمىؽـــة مـــن ؤلاسؼـــادات ًمنـــن  ظـــحفادة مناـــا فـــي ثؤظـــِغ منغمـــات مبىُـــة ؽلـــى   )

ـل منغمـاأام ا ـى منغمـات مبىُـة اإلاؾشفة في ا ن الـزًن ًشغبـىل فـي ثحٍى إلاجحمؾات الؾشبُـة. فاإلاـذًٍش

 (33.32)  ؽلى اإلاؾشفة ًجا ؽليام الترلي  ؽلى مجمىؽة من الؾىامل والقُام شؾذد من ؤلاجشاءات  ي:

 

يل في ألاجهضة اجحهىمُة  .1 أل ًحم بناء اظتراثُجُة وطنُة لتناؽة جُل جذًذ من القادة ؤلاداٍس

ــل هــزه ألاجهــضة ا ــى منغمــات مؾشفُــة، مــن خــالى اسؽــاء مشالــض لتــنؿ القــادة،  ُــي أل لحح ٍى

ــــــة واؽُــــــة، جؾمــــــل بمهنُــــــة  ثطبُــــــق اداسة اإلاؾشفــــــة فــــــي ألاجهــــــضة اجحهىمُــــــة ًحطلــــــا قُــــــادات اداٍس

لُة.  وا ترافُة ؽالُة، وثحىفش فياا ختاتص القُادة الححٍى

ــــة ثــــنغم جهــــىد اداسة اإلاؾشفــــة فــــي مــــل .2 جهــــاص  هــــىم ، وأل ثهــــىل معــــحقلة  اسؽــــاء و ــــذات اداٍس

ش  ش ؤلاداسي؛ ارا مــــا ثــــم ثمنــــيل اداسات الحطــــٍى مشثبطــــة بــــاإلداسة الؾلُــــا، أو ثلحــــق بــــبداسة الحطــــٍى

ة اإلاحأتتــــة؛ ألل الىضــــؿ اجحــــا ي إلداسات  ، ودؽمهــــا بالنفــــاءات البؽــــٍش
ه
ــــا  واداٍس

ه
ؤلاداسي مالُــــا

ش غ ًمنناا من ؤلاؼشاف ؽلى أسؽطة اإلاؾشفة في ألاجه  ضة اجحهىمُة.الحطٍى

ـــهُل  .3 ـــػ  لنتروســـــ ، وجعــ ــــة اجحفــ ـــى أتغمـ ـــا ا ــ لهــ ــــػ، وثحٍى اؽـــــادة ثؤهُـــــل مشالـــــض الىرـــــاتق واجحفـ

 الىأىى ا ى الىراتق، وسؽشها وثىصَؾها ؽنذ اجحاجة.

 اؽادة أُاغة سظالة اإلانغمة وأهذافها من منغىس اإلاؾشفة. .4

 .اا من منغىس اإلاؾشفةجؾٍشف التناؽة التي ثىح ي الياا اإلانغمة وثحذًذ مشلضها الحنافسعي في .5

 

 



 

64 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

مارس
2014

 (13)العدد الثالث عشر

 

 أُاغة اظتراثُجُة اإلانغمة من منغىس اإلاؾشفة. .6

 اظحأذام الؾملُات والهُامل التي ثذؽم شؽهل مباؼش اإلاحطلبات ؤلاظتراثُجُة للمؾشفة. .7

ل اإلانغمة ا ى منغمة جؾلم اظتراثُجي. .8  ثحٍى

 ؽلـــــ .9
ه
ى ثقعـــــُم ألاظـــــىاه والؾمـــــالء لـــــِغ فقـــــط ؽلـــــى أظـــــاط اإلانحجـــــات واجتـــــذمات ولنـــــن أً ـــــا

 أظاط ما الزي ًمنن أل ثحؾلمه منام وما الزي ًمنن أل جؾشفه ؽنام.

 الحؾامل مؿ ثهالُف الحؾلم باؽحباسها اظخسماس ولِعد تفقات. .10

 اؽادة الحفنير في تمىر  ألاؽماى اإلاعحأذم في اإلانغمة. .11

ة بجذًة. .12  أخز اداسة اإلاىاسد البؽٍش

ض سظالة اإلانغمة من خالى ثىعُق  .13  ة واجتاسجُة.الذاخلُ  ثتاغتجؾٍض

 .اظححذاذ مشالض أبحاذ داخلُة .14

 .ؽقذ ؼشامات خاسجُة .15

ة ؽقذ اثفاقُات مؿ مشالض أبحاذ و .16  .جامؾات وؼشمات اظخؽاٍس

 . ظخسماس في سأط اإلااى البؽشي  .17

  .ثطبُق أظالُا الحؾلم الحنغُم .18

 .اظحقطا  اجت رات في مجاى اإلاؾشفة .19
 

 االجتاهات البخجية يف إدارة املعرفة :
 

ـــالى ا ـــن خــ أُـــــة لـــــبؾ  الذساظــــات فـــــي مجـــــاى اداسة اإلاؾشفــــة وغ غنـــــا ثطـــــىس مـ لقــــشاءة الحاٍس

وثنىؼ باخحالف اإلاشا ل ،  ُي في البذاًـة ثـم الترليـ  ؽلـى اداسة اإلاؾشفـة شؽـهل ؽـام ، ومـن رـم ثـم 

 هحمـــــام بـــــبداسة اإلاؾشفـــــة فـــــي مجـــــاى الحؾلـــــُم وبـــــاألخص الحؾلـــــُم الؾـــــا ي، وبؾـــــذ رلـــــو ثـــــم الحطـــــشه 

والسقافـــة الحنغُمُـــة فـــي اداسة اإلاؾشفـــة واظـــتراثُجُات اإلاؾشفـــة ، رـــم طفـــ  ا ـــى للمؾشفـــة الحنغُمُـــة 

العــطح مفهــىم الــشأط اإلاــاى اإلاؾشفــي أو الفنــشي،  ومــن رــم ثــم  هحمــام بحطبُقــات وتمــار  إلداسة 

 مـــن التـــ او  بـــيل اداسة اإلاؾشفـــة واداسة اجوـــىدة 
ه
 مـــال هنـــاك تىؽـــا

ه
اإلاؾشفـــة فـــي القطـــاؼ الؾـــام، وأخيـــرا

 الؽاملة.

وفـي ظـُاه سبــط ثلـو الذساظــات بذساظـخنا فقــذ ثـم اظــحؾشات أسبـؿ دساظــات قـذمد تمــار  

فــــي القطــــاؼ الؾـــــام وألاخــــشي فــــي القطــــاؼ اجتــــا  ، أمــــا فـــــي  ارىحــــالمقتر ــــة لحطبُــــق اداسة اإلاؾشفــــة 

 القطاؼ ألامني فقذ ثم اظحؾشات دساظحال اهحمد ببداسة اإلاؾشفة باجوهاص ألامني وقذ سلضثا ؽلى 
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جـاح وامهاتُـة الحطبُـق، ولـم ًشظـما  لُــة أو اظـتراثُجُة لـزلو الحطبُـق والتـي أاـحم بــه محطلبـات ت

 دساظخنا .

ومـــــن وجهـــــة تغشتـــــا ظِعـــــحمش  هحمـــــام بذساظـــــة ثجـــــاس  اداسة اإلاؾشفـــــة اإلاطبقـــــة فـــــي شؾـــــ  

اجوهـــات والحؾـــشف ؽلـــى ؽىامـــل تجا هـــا والححـــذًات التـــي ثىاجههـــا . وقـــذ ًـــحم الترليـــ  فـــي اإلاعـــحقبل 

ت وتغـــم اداسة اإلاؾشفـــة  لنتروتُـــة ، مـــؿ طـــشح قىالـــا وتمـــار  جـــاهضة لحطبُـــق اداسة ؽلـــى ثطبُقـــا

اإلاؾشفة فـي اإلانغمـات اجحهىمُـة. وقـذ ًهـىل لالتترتـد ومىاقـؿ الحىاأـل  جحمـااي تتـِبه مـن ثلـو 

 الذساظات لؤدوات جعاؽذ ؽلى ثبادى اإلاؾشفة أو اداسة ثلو اإلاؾشفة.

، ثطبُقات اداسة اإلاؾشفـة ، بـالؾشب  و تجليـ ي فـي  وبالبحي ؽن اإلاتطلحيل اداسة اإلاؾشفة

أل هنـــاك أؽــذاد لبيـــرة مــن اإلاىضـــىؽات رات ؽالقــة باإلاتـــطلحيل  اث ــحمحــشك البحــي قىقـــل ، 

 ؽلى النحى الحا ي:

 

 ( عتد املواض ع في محزك جوجل ذاث العالقت  يصطلحي ئدارة املعزفت2جتوى )

 وجطب قاث املعزفت

 العالقتعتد املواض ع ذاث  املصطلح

 10.400.000 اداسة اإلاؾشفة

 1.150.000 ثطبُقات اداسة اإلاؾشفة

Knowledge management 222.000.000 

Knowledge management applications 106.000.000 

 

ــــطل ي)      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن اإلاتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ؽــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم البحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( management KM=Knowledgeلمــ

حيل  مـن قىاؽـذ  البُاتـات همــا ( فـي قاؽـذً  KMA=Knowledge management applications)و

(E-Emerald( و )ISI of web knowledge ؽلى ظلعلة مـن اإلاشا ـل الضمنُـة ، ومـال ؽـذد اإلاتـادس )

 التي أؼاست ا ى اإلاتطلحيل ؽلى النحى الحا ي:
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 ( يوضح اسدياد الاهخيام  يوضوع ئدارة املعزفت وجطب قاث املعزفت في قواعت الب اهاث3جتوى )

 

 Emerald-E ISI of web knowledge الضمنُةالفترة 

KM KMA KM KMA 

 19079 93100 9809 27775 م2007-2012

 13171 53957 6264 19047 م2001-2006

 5905 17325 3428 11819 م1995-2000

 3224 7019 1871 6437 م1989-1994

 1358 2894 1143 3459 م1983-1988

 182 555 626 2105 م1977-1982

 57 170 390 1456 م1971-1976

 11 30 280 648 م1965-1970
 

ذة ـــــــــــــــــــــــــــــوباظـــــــحؾشات ثطــــــــىس الىؽـــــــش فــــــــي هـــــــزًن اإلاتــــــــطلحيل ؽلــــــــى ؼـــــــهل سظــــــــم بُـــــــاس  فــــــــي قاؽ

ــــــالبُات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( تجذها مالحا ي :E-Emeraldات )ــ
 

 (Emerald-Eت وجطب قاث املعزفت في )( رضم   اوي يوضح اسدياد الاهخيام  يوضوع ئدارة املعزف1شهل)
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وباإلاسل ؽنذ اظحؾشات ثطىس الىؽش في تفغ اإلاتطلحيل ؽلى ؼهل سظم بُاس  في قاؽذة 

 ( تجذها مالحا ي :ISI of web knowledgeالبُاتات )

 

 ( رضم   اوي يوضح اسدياد الاهخيام  يوضوع ئدارة املعزفت وجطب قاث املعزفت في2شهل)

(f web knowledgeISI o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومــن اإلاال ــػ  هحمــام اإلات اًــذ خــالى الفتــرات اإلاحال قــة لنــال اإلاتــطلحيل فــي ملحــا القاؽــذثيل 

 وهزا مئؼش قذ ًئلذ أل هزا الؾلم غصاى ًلق  اهحمام واثجاهات البحي ثتا في أاجحه.

بــــبداسة اإلاؾشفــــة ومــــذي ولـــزلو ثــــم الؽــــشوؼ فـــي ثقــــذًم دساظــــخنا هـــزه شعــــبا  هحمــــام اإلات اًـــذ 

ضـــــشوسأاا لقطـــــاؼ مســـــل القطـــــاؼ الؽـــــشط  ولؾـــــذم ثنـــــاوى الذساظـــــات العـــــابقة غظـــــتراثُجُات اداسة 

 اإلاؾشفة ًمنن ثطبُقها ؽلى القطاؼ الؽشط .
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 الدراسة:مشكلة 
 

لما أؼشتا في اإلاقذمة ؽن معؤلة فقـذ اجت ـرات مـؿ مـشوس الـضمن ممـا ًحـحم ؽلُنـا  هحمـام 

ظحفادة مناا ، فقذ أهحم ألامن الؾام نازا اجواتا من خالى اظححذاره ؼؾا بحىرُق خ راأام لال 

 
ه
للمؾشفـــة اغ أل مـــن اإلاال ـــػ ؽـــذم ثـــىفش اظـــتراثُجُة وا ـــحة لقُـــام ثلـــو الؽـــؾا بىاجباأاـــا ؽلمـــا

ـول ؽلياـا شؾـ   بؤل هناك مهام وواجبات أظنذت لحلـو الؽـؾا اغ أل ثلـو اإلاهـام والىاجبـات ع 

 اجحاجة ا ى وضؿ اظتراثُجُة ؼاملة إلداسة ثلو اإلاؾاسف.اإلاال غات ، تاهُو ؽن 

منن أُاغة مؽهلة الذساظة ؽلى النحى الحا ي:  ٍو
 

ت املنزمةةةت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت فةةةي شةةةزقت مىطقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام ئدارة املعزفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزف علةةة  دور ومهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالخع

 تةةةةةةةةةةةةةمقتضح  تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاغت ئضتضاج ج ةةةةةةةةةةةةةةةةةوص 
 

 أهداف الدراسة :
 

  اإلانشمة،أاذف الذساظة ا ى الحؾشف ؽلى دوس ومهام اداسة اإلاؾشفة في الؽشطة منطقة منة 

فـــــة شؽـــــشطة منطقـــــة منـــــة اإلانشمـــــة جؽـــــمل سإٍـــــة وسظـــــالة ومـــــن رـــــم وضـــــؿ اظـــــتراثُجُة إلداسة اإلاؾش 

منن لنا الىأىى ا ى رلو من خالى ألاهذاف الفشؽُة   الحالُة:وأهذاف، ٍو

 الحؾشف ؽلى بِئة الؾمل الذاخلُة واجتاسجُة في ؼشطة منطقة منة اإلانشمة؟ -

ثحذًــــــذ ألاهـــــــذاف اإلاطلـــــــى  ثحقُقهــــــا مـــــــن ؼـــــــؾا اداسة اإلاؾشفــــــة شؽـــــــشطة منطقـــــــة منـــــــة  -

 اإلانشمة؟

 حؾشف ؽلى ؤلاجشاءات لححقُق ثلو ألاهذاف  ؟ال -

 ثحذًذ مئؼشات القُاط لحطبُق ثلو ؤلاجشاءات ؟  -
 

 أهمية الدراسة :
 

ثىبؿ أهمُة الذساظة من أهمُة اجوهة اإلاذسوظة واجت رات التي ثحىفش لذي الؾامليل فياا  

  خاأة ارا ما ؽلمنا أل مذة خذمة الؾامليل في اإلاجاى الؾعنشي شؽـهل ؽـام جؾح ـر 
ه
قتـيرة قُاظـا

باجتذمـــة اإلاذتُـــة ، مـــا ًـــذؽىتا ا ـــى  هحمـــام شؽـــهل أل ـــر للحفـــاظ ؽلـــى ثلـــو اإلاؾـــاسف قبـــل فقـــذها، 

 ؽلــــــى رلــــــو مــــــن خــــــالى اؽحمــــــاد ؼــــــؾا اإلاؾشفــــــة 
ه
تــــــا خاأــــــة وأل ألامــــــن الؾــــــام أأــــــبح مــــــذسما و ٍش

  وثطبُقات اجوىدة في الهُهل الحنغُ ي اجوذًذ إلداسات ؼشط اإلاناطق، باإلضافة ا ى أل هزه
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الذساظــــة ظح ــــاف لئلتحــــا  الفنــــشي اإلاحؾلــــق بمىضــــىؼ اداسة اإلاؾشفــــة والــــزي أضــــ ى  هحمــــام بــــه 

. 
ه
 مت اًذا

 

 الدراسة:تشاؤالت 
 

 تـــ  ًمنـــن لنـــا ثحقُـــق أهـــذاف الذساظـــة واقتـــراح اظـــتراثُجُة إلداسة اإلاؾشفـــة غبـــذ لنـــا مـــن 

 ؤلاجابة ؽلى الخعاإغت الحالُة :

 .تاسجُة في ؼشطة منطقة منة اإلانشمة ؟ما  ي بِئة الؾمل الذاخلُة واج .1

مــــــا  ـــــــي ألاهـــــــذاف اإلاطلـــــــى  ثحقُقهـــــــا مــــــن ؼـــــــؾا اداسة اإلاؾشفـــــــة شؽـــــــشطة منطقـــــــة منـــــــة  .2

 .اإلانشمة؟

 .ما  ي ؤلاجشاءات لححقُق ثلو ألاهذاف  ؟ .3

 .ما  ي مئؼشات القُاط لحطبُق ثلو ؤلاجشاءات ؟  .4
 

 مههج الدراسة : 
 

ــة مــن خــالى ؤلا  طــالؼ ؽلــى أدبُــات مىضــىؼ الذساظــة لىضــؿ شؾــذ القــشاءات والذساظــة النغٍش

شثتـــــىس تغـــــشي ؽلـــــى اإلاىضـــــىؼ  ـــتراثُجُة ولُفُـــــة ثطـــــٍى ـــا     اظــ ـــن منــ ـــيل مــ ـــم ثطبُـــــق منجوــ لـــــه ، ثــ

 البحي الؾل ي وهما:

  مـــنج  دساظـــة اجحالـــة مـــن خـــالى دساظـــة الىضـــؿ اجحـــا ي لؽـــؾبة اإلاؾشفـــة واإلاهـــام والىاجبـــات

ات القُـاط إلاـذي تجـاح ؤلاجـشاءات اإلاعنذة لها وهُهلها الحنغُ ي ، ولـزلو لححذًـذ مئؼـش 

 اإلاقتر ة في ؤلاظتراثُجُة.

  مـــــــنج  دلفـــــــاي مـــــــن خـــــــالى اظـــــــحطالؼ  ساء مجمىؽـــــــة ضـــــــباط مـــــــن ؼـــــــشطة اإلانطقـــــــة لىضـــــــؿ

 اظتراثُجُة إلداسة اإلاؾشفة .
 

  البيانات:أدوات مجع 
 الحا ي:ثم جمؿ البُاتات وفق ؽذة مشا ل وبؤدوات مأحلفة ؽلى النحى 

مــن خــالى دساظـة  الــة ؼــؾبة اإلاؾشفـة وثطبُقــات اجوــىدة ورلــو ثـم دساظــة الىضــؿ اجحـا ي  .1

ش ومــذًش  ش ومــذًش ؼــؾبة الحأطــُط والحطــٍى بــبجشاء مقابلــة مــؿ اإلاعــاؽذ للحأطــُط والحطــٍى

اف واإلاهــام ذومناقؽــة ألاهــ الؽــؾبة،ؼــؾبة اإلاؾشفــة وثطبُقــات اجوــىدة والؾــامليل فــي ثلــو 

 اإلاىملة لها.
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سهم مـن مجحمـؿ الذساظـة واإلاهـىل مـن جمُـؿ ضـباط ( من اجت راء ثـم اخحُـا15) اخحُاسثم  .2

يل ، جناتُيل  ؼشطة منطقة منة اإلانشمة بحُي ًمسلىل ألاتىاؼ السالرة من الؾامليل )اداٍس

، مُـــــذاتُيل(  ُــــــي ظُأ ــــــؾىل لحطبُــــــق أظــــــلى  دلفـــــاي ، وهــــــى ؽــــــذد مناظــــــا لحطبُــــــق 

مشا ـــل ، وقـــذ ثـــم أخـــز مـــىافق ام مؽـــهىسٍن فـــي الحؾـــاول ؽلـــى اظـــحنماى 34أظـــلى  دلفـــاي

جؾـاد لؾـذة مـشات ؽلـى أل ًحـى ى  اظـخباتةثطبُق أظلى  دلفاي من خالى اخز  سائام وفـق 

ق اجت ـراء ؽـذة مـشات للحؾـشف  البا ي ببؽادة ثشثِا آلاساء وؤلاجابات وثنغُمها وبؾثاا لفٍش

 ؽلى ألاهذاف وؤلاجشاءات التي ثحقق ثلو ألاهذاف.

نـــن لنــــا ثحقُــــق ألاهــــذاف ناــــا ثــــم اجــــشاء شؾـــذ  ت اــــاء مــــن الحؾــــشف ؽلــــى ؤلاجــــشاءات التــــي ًم .3

مقابلة مؿ اإلاعئىليل في قعم ثطبُقات اإلاؾشفـة ومعـاؽذ مـذًش ؼـشطة اإلانطقـة للحأطـُط 

ش وثــم  ثفــاه ؽلــى اإلائؼــشات التــي ًمنــن القُــاط ؽلياــا إلاؾشفــة مــذي ثحقُــق ثلــو  والحطــٍى

 ؤلاجشاءات ومن رم ألاهذاف .

 

 ة :ــانـــــاالستب
 

 ؽــهلها ألاو ــي  وثحهــىل مــن خمعــة أظــئلة بتــُتة مفحى ــة جؾحمــذ ؽلــى ثــم ثتــمُم  ظــخباتة ش

جعــاإغت الذساظــة، العــئاى اجتــامغ)ؽن ألاهــذاف و جــشاءات( ٌؾحمــذ ؽلــى اجابــات  ظــئلة 

 ( .SWOT Analysis سبؾة ألاو ى)ؽن ثحلُل بِئة الؾمل باظحأذام اظلى  

  اظحجاب اموصؽد  ظخباتة ؽلى جمُؿ اجت راء وثم  
ه
 .جمُؾا

  جمؾــــد ؤلاجابــــات وفــــشصت وتغمــــد ووضــــؾد ؽلــــى ؼــــهل جــــذوى شؾــــذ دمــــت اإلاحنــــشس مناــــا ألخــــز

 مىافقة اجت راء مشة راتُة.

 .وصؽد  ظخباتة شؽهلها الساس  ، وثمد  ظحجابة في اإلاش لة الساتُة 

  مؿ اضـافة شؾـ  35% من مىافقة اجت راء80الؾناأش التي ثحتلد ؽلى أقل من  اظخبؾادثم

 ء.جؾذًالت اجت را

  80وصؽـــد  ظـــخباتة للمـــشة السالســـة  وقـــذ ثمـــد اإلاىافقـــة ؽلياـــا جومُـــؿ اجت ـــراء بىعـــبة ثفـــىه %

 جومُؿ فقشاأاا .

 

 



 

71 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

مارس
2014

 (13)العدد الثالث عشر

 

 
 : انةــدم االستبـــص
 

ًحميـ  بذسجـة أـذه ؽالُـة شعـبا مؾشفـة البا ـي بـاإلابحىريل وامهاتُـة مشاجؾـة  "دلفاي"ال منج  

.وفي  الة   ظحجابةاجاباأام مؾهم ولزلو قلة ؽذم 
ه
 دساظخنا ماتىا اإلابحىريل محجاوبيل جذا

 

 

 انة : ــات االستبـــثب
 

ثم الحؤلذ من ربات تحاتت  ظـحجابة بمقاستـة اجابـة اإلابحـىريل فـي اجوـىلحيل الساتُـة والسالسـة  ُـي 

 أث ح ربات اجاب ام بىعبة لبيرة ؽلى النحى الحا ي :

 13  ـــؿ ـــن واقــ ـــ  أل % ، بمؾ100ماتـــــد اجـــــاب ام محطابقـــــة  15مبحـــــىذ مــ % مـــــن اإلابحـــــىريل 87نــ

 في اجوىلحيل. اظحجاب امثطابقد 

  ن ـــا غ ًحؾــــذي  اخحلفــــداإلابحــــىريل ألاخــــٍش ُــــة بمـ ـــن السات ـــن 3اجــــاب ام فــــي اجوىلــــة السالســــة ؽـ % مــ

 %.97ماتد رابحة بما ٌؾادى   رنيلاجما ي فقشات  ظخباتة ، بمؾن  أل اجابة 
 

 نتائج الدراسة :
 

 ألنا للنحاتت الحالُة :شؾذ اؽذاد الذساظة اإلاُذاتُة ثى 

ثىأـــــــلد الذساظـــــــة ا ـــــــى أل الهُهـــــــل الحنغُ ـــــــي ًححـــــــا  ا ـــــــى جؾـــــــذًل بحُـــــــي ًـــــــذس  قعـــــــم دلُـــــــل  .1

ؤلاجـشاءات مى ــذة ثحـد قعــم ثطبُقــات اجوـىدة، أمــا قعـم الــذؽم الفنــي فهـى مــن اخحتــا  

 ؼؾبة ثقنُة اإلاؾلىمات، مؿ جؾذًل مع   قعم ثطبُقات اإلاؾشفة ا ى قعم اداسة اإلاؾشفة.

ذساظـــــة ا ـــــى أل هنـــــاك ؽـــــذة مال غـــــات ؽلـــــى ألاهـــــذاف واإلاهـــــام بالؽـــــؾبة لـــــزا تقتـــــرح ثىأـــــلد ال .2

 ثطبُق ألاهذاف واإلاهام التي أدسجد ضمن ؤلاظتراثُجُة اإلاقتر ة.

ة التي جؾمل في ؼؾبة اإلاؾشفة وثطبُقات اجوىدة غير مافُة. .3  اإلاىاسد البؽٍش

 ثححا  الؽؾبة ا ى ثىفير تغام ًأذم ثطبُقات اداسة اإلاؾشفة. .4

 تقاط( قىة جعاؽذ الؽشطة في اداسة اإلاؾشفة. 6ل اجت راء ا ى )ثىأ .5

 تقطة( جؾح ر تقاط ضؾف في الؽشطة غ جعاؽذ في اداسة اإلاؾشفة. 13ثىأل اجت راء ا ى ) .6

لخعـاؽذها  اظـحتاللهاتقاط( لفش  في البِئة اجتاسجُة ًمنن للؽـشطة  6ثىأل اجت راء ا ى ) .7

 في اداسة اإلاؾشفة.
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تقــاط( جؾح ــر مأــاطش فــي البِئــة اجتاسجُــة أاــذد ثطبُــق اداسة اإلاؾشفــة فــي  7ثىأــل اجت ــراء ا ــى ) .8

 الؽشطة.

 ( أهذاف إلداسة اإلاؾشفة.9ثىأل اجت راء ا ى ) .9

 ( اجشاء جعاؽذ الؽشطة لححقُق ألاهذاف الخعؾة العابقة.40ثىأل اجت راء ا ى ) .10

 ثم ثحذًذ مئؼشات قُاط ل مال ثطبُق ؤلاجشاءات العابقة. .11

 ا ى تمىر  مقترح إلظتراثُجُة اداسة اإلاؾشفة في ؼشطة منطقة منة اإلانشمة.ثىألد الذساظة  .12
 

 التوصيات :
 

 الحىأُات في النقاط الحالُة :

 من تحاتت الذساظة وثطبُقها إلاذة ؽاميل مؿ مشاجؾ اا.  ظحفادة .1

ة والحقنُة للمعاؽذة في ثنفُز ؤلاظتراثُجُة. .2  دؽم اداسة اإلاؾشفة باإلمهاتُات البؽٍش

 الهُهل الحنغُ ي للؽؾبة لما هى مى ح في النحاتت.جؾذًل  .3

 أاُئة البىُة الحححُة اإلاناظبة لحطبُق اداسة اإلاؾشفة. .4

 الهافي فاغهحمام بحطبُقات اجوىدة ًطغى ؽلى ؽمل الؽؾبة.  هحماماؽطاء اداسة اإلاؾشفة  .5

ذ من الذساظات فـي مجـاى اداسة اإلاؾشفـة وخاأـة فـي ثىرُـق اإلاؾـاسف .6  ال ـمنُة، اجحاجة ا ى اإلاٍض

 لزلو في أدوات قُاط تجاح اداسة اإلاؾشفة. اإلاؾشفة،وتغم اداسة 
 

 املكرتح: االسرتاتيجيةمنوذج 
 

 للمنغمات في مجاى اظخسماس اإلاؾاسف واجحفاظ ؽلياا. الزؤيت :
ه
 أل تهىل تمىرجا

 اا.: ثىفير بِئة جعاهم في اإلاحافغة ؽلى اإلاؾاسف وجعهُل اجحتىى ؽلياا و ظحفادة منلزضالت ا

 .ؤلاخال  ، الحؾاول ، الؽفافُة ، التذه الق م : 

 ألاهذاف وؤلاجشاءات ومئؼشات القُاط :
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 ( يوضح وهتاف وإلاجزاءاث ومإشزاث الق اص 4جتوى )

 

 مإشزاث الق اص إلاجزاءاث الهتف

الاهخيام  الختريب  .1

 والخعل م.

 أربع لقاءاث ضىويا عقت لقاءاث جثق ف ت .

% مةةةةةةةةةً املةةةةةةةةةالك 4 يةةةةةةةةةا   يقةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةً  قاعت املخصصت للختريب.سيادة عتد امل

 ضىويا

ئعتاد وشزاث جخعلق  أهي ت املعزفةت ووشةزها 

 عل  املوظفتن .

 أربع وشزاث ضىويا

املطاهيت  اعتاد رطةت جةتريب للعةاملتن ملةتة 

 ريظ ضىواث.

هةةةل ئهجةةةشث الخطةةةت  يشةةةارلت قطةةةم 

 ئدارة املعزفت

 ةةةةةةةةةةةةوث الاجصةةةةةةةةةةةاى  املىظيةةةةةةةةةةةةاث وال امعةةةةةةةةةةةةاث و 

الخبةةةةةةضة لللصةةةةةةوى علةةةةةة  املعزفةةةةةةت املخخصصةةةةةةت 

ومةةةا لةةةت هم مةةةً جقى ةةةاث حطةةةاعت فةةةي رلةةةق  ي ةةةت 

 ج تة لشعبت املعزفت.

عةةةتد الاضدشةةةاراث ومقارهلهةةةا  الطةةةىت 

الطةةةةةةةةةةةةةةةا قت علةةةةةةةةةةةةةةة  أن   جقةةةةةةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةةةةةةً 

 اضدشارة واحتة ضىويا

وشز الو ي لتى جي ع العاملتن  أهي ت ئدارة 

ى املعزفت و جزضة   مفهةوم الثقةت املعزف ةت لةت

 العاملتن في الشزقت .

اضخقصةةةةةةاء مطةةةةةةةخوى فهةةةةةةةم العةةةةةةةاملتن 

إلدارة املعزفت وفق ئضدباهاث بشهل 

 ضىوي 

العيةةةةةةةل علةةةةةةةة  جحةةةةةةةتي  الخبةةةةةةةةضاث واملعلومةةةةةةةةاث 

  ةةةةةأوى وجعلهةةةةةا فةةةةةي حزلةةةةةت دا يةةةةةت 
ل
املعزف ةةةةةت أو 

 وعتم ججي تها وذلو  اضخختامها املطخيز .

مةةةةةةةةةةةةتى جحةةةةةةةةةةةةتي  الخبةةةةةةةةةةةةضاث املوثقةةةةةةةةةةةة  

قةاريز ومتى اضخختامها  اضةخخزا  ج

 مً هظام املعزفت بشهل ضىوي 

هقل وجبادى  .2

املعلوماث 

والخبضاث ال   جم 

اللصوى عليها 

مً التوراث 

الختريب ت لباقي 

 املوظفتن.

مقارهةةت عةةتد فةةزق العيةةل مةةع الطةةىت  حش  ع العيل ال يا ي وفق فزق العيل .

 الطا قت

أرذ الخعهت عل  املخترب  ختريب آرزيً قبل 

 جزش ح  ألي دورة.

خألةةت مةةً الالتةةرام املزتةةح  ةةالخوق ع ال

علةةةةةةةة  الخعهةةةةةةةةةت املوجةةةةةةةةود فةةةةةةةةةي هيةةةةةةةةةوذ  

 التضش ح للتورة.

مقارهت عتد امليشور بعةتد الةتوراث  وشز املادة الخعل ي ت عل  شبنت إلاهتضاهذ .

 بشهل ضىوي 
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الاضخفادة مً  .3

الخقى ت اللتيثت 

لخحق ق أهتاف 

 ئدارة املعزفت.

بهاث فةةةةةي أوقةةةةةةاث ق ةةةةةاص ضةةةةةزعت الشةةةةة حطزيع لفاءة الشبهاث .

 الذروة

جةةةةةةةةةةةةةةةأمتن الخجهتةةةةةةةةةةةةةةةراث الفى ةةةةةةةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةةةةةةةً أجهةةةةةةةةةةةةةةةشة 

 وشبهاث .

 هل جم جأم نها أم  

جطةةويز هظةةةام إلادارة املعزف ةةةت والخةةةتريب عل ةةة  

ومةةةةةةةةةةىح صةةةةةةةةةةالح ت للعةةةةةةةةةةاملتن لالضةةةةةةةةةةخفادة مةةةةةةةةةةً 

 الىظام مع ر ط  مع  اقي الىظم ورزى .

هةةةةةةةةةةةةةل قةةةةةةةةةةةةةور الىظةةةةةةةةةةةةةام أو    ومةةةةةةةةةةةةةتى 

ججةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوب الخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويز لطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث 

ن عتد املخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر تن املطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخختمت

 واملطخختمتن 

جحطةةةةةتن أدواث وشةةةةةز وجبةةةةةادى املعةةةةةارف دارةةةةةل 

 الشزقت.

معتى اضخختام هظام ئدارة املعزفت 

وق ةةةةةةةةةةةةةةةةاص مةةةةةةةةةةةةةةةةتى رضةةةةةةةةةةةةةةةةا العةةةةةةةةةةةةةةةةاملتن 

  ا ضدباهاث

جفع ةةةةةةةل هظةةةةةةةام ورشةةةةةةةفت إلالنتضوه ةةةةةةةت وجبةةةةةةةادى 

 الوثا ق .

 هل جم جفع ل الىظام

الاضةةةخفادة مةةةً شةةةبنت الاهتضاهةةةذ التارل ةةةت فةةةي 

  اث هقل وجبادى املعزفت .عيل

معةةتى الةةتروى علةة  الشةةبنت ومةةتى 

جفاعةةةةةل العةةةةةاملتن  اضةةةةةخخزا  جقةةةةةاريز 

 عً املطخختمتن.

املحافظت عل   .4

املعارف 

 والاضخفادة منها

جيةةةةع املعةةةةارف الصةةةةزيحت وجىظ يهةةةةا وجوث قهةةةةا 

ووشةةزها وال ةة  حشةةيل )الدشةةزيعاث والقةةةواهتن 

ووهظيةةةةةةةةةةةت والقةةةةةةةةةةةةزاراث والخعةةةةةةةةةةةام م محاضةةةةةةةةةةةةز 

 عاث وجوص اث الل ان(.الاجخيا

مقارهت مةا وشةز علة  الشةبنت ومةا هةو 

 
ل
 موجود ورق ا

الاضةةةةةخفادة مةةةةةً النةةةةةم الها ةةةةةل مةةةةةً املعلومةةةةةاث 

الشةةةةةةةةةةةةةزق ت مةةةةةةةةةةةةةً رةةةةةةةةةةةةةالى جوث قهةةةةةةةةةةةةةا وحطةةةةةةةةةةةةةه ل 

 الوصوى ئليها.

مةةةةةةةةةةتى مشةةةةةةةةةةارلت العةةةةةةةةةةاملتن  خوث ةةةةةةةةةةق 

 ربضاتهم عل  الشبنت

اضةةةةةةةةةةةةخخالص املعةةةةةةةةةةةةارف الضةةةةةةةةةةةةيى ت وجوث قهةةةةةةةةةةةةا 

 وجىظ يها ووشزها .

شايةةةةةةت املعةةةةةةارف امل ةةةةةة لت فةةةةةةي معةةةةةةتى ج

 هظام ئدارة املعزفت

جوث ةةةةةةق مةةةةةةواد الةةةةةةتوراث ال ةةةةةة  يخحصةةةةةةل عليهةةةةةةا 

 املوظفتن ووشزها.

هل جم جوث ةق جلةو الةتوراث ووشةزها 

ومقارهت ما هو ميشور بعةتد البةضام  

 املىفذة

جحتيةةةت مصةةةادر املعزفةةةت حطةةةب الخخصصةةةاث 

 وحطب الوحتاث إلاداريت.

 هل جم ذلو

اضدثيار املعارف  .5

الاضخفادة منها و

املطةةةةةةةةةةةاهيت فةةةةةةةةةةةي جةةةةةةةةةةةوفتض هظةةةةةةةةةةةم اجخةةةةةةةةةةةاذ القةةةةةةةةةةةزار 

لالضةةةةةةةةةةخفادة مةةةةةةةةةةً املعةةةةةةةةةةارف للةةةةةةةةةةل املشةةةةةةةةةةنالث 

هل جم جوفتض جلو الىظم وهل لقطةم 

 ئدارة املعزفت دور في ذلو
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 . للخيبإ  املطخقبل.
ل
 والخخط ط اضتضاج ج ا

العيةةةةةةةل علةةةةةةة  جحويةةةةةةةل املعزفةةةةةةةت ئىةةةةةةة  معط ةةةةةةةاث 

ومإشةةةةزاث حطةةةةاعت علةةةة  وضةةةةع رطةةةةط أمى ةةةةت 

 ً ال زييت .لللت م

جق ةةةةةةةةةةةةةةة م مةةةةةةةةةةةةةةةةتى اضةةةةةةةةةةةةةةةةخفادة شةةةةةةةةةةةةةةةةعبت 

الخطط ومى ةت مةً هظةم املعزفةت فةي 

 وضع رططها بشهل ضىوي 

ئدارة املقتراث  .6

الفنزيت واملعزف ت 

و املحافظت عليها 

 وجطويزها.

العيةةةةةةةل علةةةةةةة  وضةةةةةةةع هظةةةةةةةام رةةةةةةةاص  ةةةةةةةةاللوافش 

 الدش  ع ت لخحفتر املشارلت  املعزفت .

 هل اعخيت هظام لللوافش

 املعزفةةةةةةةةةةةةةت لأحةةةةةةةةةةةةةت البىةةةةةةةةةةةةةود  ئدرا  املشةةةةةةةةةةةةةارلت 

وضاضةةةةةةةة ت فةةةةةةةةي  طاقةةةةةةةةاث الوصةةةةةةةة  الةةةةةةةةوظ في 

 لهافت املوظفتن في الوحتاث إلاداريت.

 هل جم الادرا 

جفع ةةةةل  ىةةةةت املشةةةةارلت  املعزفةةةةت ضةةةةيً هيةةةةاذ  

الخق  م الطىويت لأحت البىةود الز يطة ت ال ة  

 يخم الخق  م عل  أضاضها .

 هل جم جفع ل ذلو

ع جحق ةةةق هةةةةذ  حعةةةتيل وهظيةةةت  يةةةا يةةةخالءم مةةة

 وهتاف .

 هل جم جطويز جلو وهظيت

العيةةةةةةةل علةةةةةةةة  جحةةةةةةةتي  الخبةةةةةةةةضاث واملعلومةةةةةةةةاث 

  ةةةةةأوى وجعلهةةةةةا فةةةةةي حزلةةةةةت دا يةةةةةت 
ل
املعزف ةةةةةت أو 

 وعتم ججي تها وذلو  اضخختامها املطخيز .

هةةةةةةةةل جةةةةةةةةةم الخحةةةةةةةةتي  وفقةةةةةةةةةا للخقةةةةةةةةةاريز 

 املطخخزجت مً هظام ئدارة املعزفت

ويز جبنةةةةةةةةةةةةة  ض اضةةةةةةةةةةةةةت جةةةةةةةةةةةةةتويز وعيةةةةةةةةةةةةةاى ) الخةةةةةةةةةةةةةت

الةةةةةةوظ في (  لدطةةةةةةاب الخبةةةةةةضاث فةةةةةةي مخخلةةةةةة  

 املجا ث.

% مةةةةً 25عةةةةتد الخةةةةتويز   يقةةةةل عةةةةً 

 ضىواث 4إلاداراث مل 

الخيطة ق مةةع شةةعبت الخخطةة ط والخطةةويز علةة  

جةةةةةةوفز مزوهةةةةةةت فةةةةةةي اله امةةةةةةل الخىظ ي ةةةةةةت لخعشيةةةةةةش 

الاجصةةةةةةةا ث الفعالةةةةةةةت  ةةةةةةةتن العةةةةةةةاملتن لضةةةةةةةيان 

حطةةةةةةةةةةةةةةه ل جيزيةةةةةةةةةةةةةةز ووامةةةةةةةةةةةةةةز ووفهةةةةةةةةةةةةةةار ل ي ةةةةةةةةةةةةةةع 

 إلاداريت.الوحتاث 

جق ةةةةةةة م مةةةةةةةتى الخواصةةةةةةةةل  ةةةةةةةتن قطةةةةةةةةم 

ئدارة املعزفةةةةةةةةةت و شةةةةةةةةةعبت الخخطةةةةةةةةة ط 

بشةةةةةأن اله امةةةةةل ومةةةةةتى الخحطةةةةةً فةةةةةي 

 ذلو ضىويا

جطب ق مفاه م  .7

 ئدارة املعزفت.

جطب ةةةق عيل ةةةاث املعزفةةةت )حشةةةخ   املعزفةةةت  

جول ةةةةةةت املعزفةةةةةةت والدطةةةةةةا ها   جىظةةةةةة م وجخةةةةةةشيً 

واضةةةةةتضجاع املعزفةةةةةت   وشةةةةةز وجوسيةةةةةع املعزفةةةةةت   

 عزفت(.جطب ق امل

هةةةةل جةةةةم جطب ةةةةق جلةةةةو العيل ةةةةاث مةةةةً 

رةةةةةةةةةةةالى الخقةةةةةةةةةةةاريز املطةةةةةةةةةةةخخزجت مةةةةةةةةةةةً 

 الىظام أو الاضدباهاث

 ىاء رزا ط املعزفت وجخشينهةا وجحةتياها بشةهل 

 مطخيز .

 هل جم  ىاء جلو الخزا ط

 هل جم ئعتاد التل لئعةةةةتاد دل ةةةةل ئجةةةةزاءاث للخعامةةةةل مةةةةع املعزفةةةةت 
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 الضيى ت وجحتيث  بشهل مطخيز .

ل ةةةةل ئجةةةةزاءاث للخعامةةةةل مةةةةع املعزفةةةةت ئعةةةةتاد د

 الصزيحت وجحتيث  بشهل مطخيز.

 هل جم ئعتاد التل ل

ق اص مخزجاث  .8

 ئدارة املعزفت

الق ةةام  يخابعةةت جةةودة ضةةتض العيةةل مةةً رةةالى 

 ق اص ما أهجش ومإشزاث الىجاح مً عتم .

عةةتد الخقةةاريز ال ةة  صةةترث فةةي مجةةاى 

 مخابعت العيل

س الوحةةتاث ئعةةتاد الخقةةاريز التوريةةت عةةً ئهجةةا

إلاداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةت وجقةةةةةةةةةةةةةةةةةةتيم الاقتضاحةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث الالسمةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 لخطويزها.

  يعتى جقزيزيً ضىويا عل  وقل

اضخقصةةةةةةةةةةةةاء مطةةةةةةةةةةةةخوى فهةةةةةةةةةةةةم املوظةةةةةةةةةةةة  إلدارة 

 املعزفت .

 %5عتد املطدطقتن   يقل عً 

جحتيت  .9

الاحخ اجاث 

املعزف ت الالسمت 

لخطويز أداء 

 الشزقت.

 –املشةةةةةةارلت مةةةةةةع ال هةةةةةةاث املخخصةةةةةةت )جةةةةةةتريب 

جخطةة ط( فةةةي رضةةم وجطةةويز ه هلةةةت  –دراضةةاث 

العيةل للبحة  فةي مصةادر املعلومةاث العتيةتة 

ذاث العالقةةةةةةةةةت  العيةةةةةةةةةل إلاداري لخحتيةةةةةةةةةت مةةةةةةةةةا 

 يف ت منها للوحتاث إلاداريت.

عةةةةتد الخقةةةةاريز ال ةةةة  صةةةةترث فةةةةي هةةةةذا 

املجةةةاى ومةةةتى ججةةةاوب إلادارة العل ةةةا 

 معها

ارخ ةةةةار العىاصةةةةز البشةةةةزيت املإهلةةةةت للعيةةةةل فةةةةي 

 هذ  إلادارة .

 ق  م العاملتن الطىوي ج

الاضةةةةخفادة مةةةةً الختذيةةةةت املزججعةةةةت ومإشةةةةزاث 

الق ةةةةةةةةاص لخحتيةةةةةةةةت أي املعةةةةةةةةةارف  حاجةةةةةةةةت ئىةةةةةةةةة  

 حعظ م وجزلتر ألثض.

الزجةةةةوع ئىةةةة  جقةةةةاريز العةةةةاملتن ومةةةةتى 

 الخجاوب معها
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 اللغة العربية: 1
 
ئظعـــــات الحؾلـــــُم الؾـــــا ي : أفهـــــاس ثطبُقـــــات اداسة اإلاؾشفـــــة فـــــي مهــــــ( 1430أبىخ ـــــير ، اًمـــــال ظـــــؾىد ) .1

ـة ) تحـى أداء محميـ  فـي القطـاؼ اجحهـىم (  ومماسظات -13. بحي مقذم للمئثمش الـذو ي للحنمُـة ؤلاداٍس

ات. 16  رو القؾذة. مؾهذ ؤلاداسة الؾامة : الٍش

أتمـــــىر  مقتـــــرح لحطبُـــــق اداسة اإلاؾشفـــــة فـــــي القطـــــاؼ اجحهـــــىم  فـــــي هــــــ( 1430اجحـــــاسز  ، ظـــــؾذ ؽـــــٍى  ) .2

ـة ) تحـى أداء محميـ  فـي القطـاؼ  لؾشبُة العؾىدًةاإلاملنة ا . بحي مقذم للمـئثمش الـذو ي للحنمُـة ؤلاداٍس

ات. 16-13اجحهىم (   رو القؾذة. مؾهذ ؤلاداسة الؾامة : الٍش

ىــا ؽبــذالش من ) .3 ــة اإلانغمــات الؾامــة إلداسة اإلاؾشفــة؟ ) الــة ثطبُقُــة : هـــ( 1430الســحُ ي ، ٍص جاهٍض

ض( ــة ) تحــى أداء محميــ  فــي القطــاؼ .  جامؾــة اإلالــو ؽبــذالؾٍض بحــي مقــذم للمــئثمش الــذو ي للحنمُــة ؤلاداٍس

ات. 16-13اجحهىم (   رو القؾذة. مؾهذ ؤلاداسة الؾامة : الٍش

.  سأط اإلاــــاى الفنــــشي ودوسه فــــي ثحقُــــق اإلايــــ ة الحنافعــــُة للمنغمــــاتم( 2009أــــاجح ، سضــــا ابــــشاهُم ) .4

ــــة ) تحــــبحــــي مقــــذم  تــــىفم ر. مؾهــــذ  4-1ى أداء محميــــ  فــــي القطــــاؼ اجحهــــىم ( للمــــئثمش الــــذو ي للحنمُــــة ؤلاداٍس

ات.  ؤلاداسة الؾامة : الٍش

 ، محاح ؽلى تحى اطـاس إلداسة اإلاـؾشفة في  منغمات القطاؼ الؾام( ، 2009الؾحُي  ، ظؾذ ) .5

http://knol.google.com/k/ الؾحُيـــــــــــ -ظـــــــــــؾذ-الـــــــــــذلحىسalotaibi/-فـــــــــــي-اإلاــــــــــــؾشفة-إلداسة-اطــــــــــــاس-تحـــــــــــى-

خ الذخىى      1v4ni7vw0ztc6/14منغمات/  م20/2/2012ثاٍس

، محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ؽلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  اداسة اإلاؾشفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؼ اجحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىم قاظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، ساظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،   .6

www.scribd.com/doc/37074179/خ الــــــــــذخىى   اجحهــــــــــىم -القطــــــــــاؼ-فــــــــــي-اإلاؾشفــــــــــة-اداسة ثــــــــــاٍس

 م.13/2/2013

اداسة اإلاؾشفـــة وثطبُقاأاـــا فـــي القطـــاؼ الؾـــام العـــؾىدي : الىاقـــؿ هــــ( 1430القحطـــاس  ، ظـــالم ظـــؾُذ ) .7

ة ) تحـى أداء محميـ  فـي القطـاؼ اجحهـىم ( . بحي مقذم للمئثمش الذو ي للحن واإلاؤمىى   16-13مُة ؤلاداٍس

ات.  رو القؾذة. مؾهذ ؤلاداسة الؾامة : الٍش

اداسة اإلاؾشفة : مفهىمها وؽملُاأاا وثحذًاأاا و راسها ؽلى النىاثت م( 2009معلم ، ؽلى ؽبذالهادي ) .8

ة ) تحى أداء محم الحنغُمُة  4-1ي  في القطاؼ اجحهىم ( . بحي مقذم للمئثمش الذو ي للحنمُة ؤلاداٍس

ات.  تىفم ر. مؾهذ ؤلاداسة الؾامة : الٍش

 

 

http://knol.google.com/k/الدكتور-سعد-العتيبى-alotaibi/نحو-إطـار-لإدارة-المـعرفة-في-منظمات/1v4ni7vw0ztc6/14
http://knol.google.com/k/الدكتور-سعد-العتيبى-alotaibi/نحو-إطـار-لإدارة-المـعرفة-في-منظمات/1v4ni7vw0ztc6/14
http://www.scribd.com/doc/37074179/إدارة-المعرفة-في-القطاع-الحكومي
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اتهـ( 1431اإلاعنذ ، طاسه أاجح ) .9 . اداسة اإلاؾشفة وامهاتُات ثطبُقها في دوسٍات ألامن بمذًنة الٍش

ات.  سظالة ماجعحير :جامؾة تاًف الؾشبُة للؾلىم ألامنُة، الٍش

. بحي مقذم للمئثمش الذو ي للحنمُة  ة و اداسة اإلاؾشفةالبيروقشاطُهـ( 1430الىقذاس  ، ؽبذهللا ) .10

ة ) تحى أداء محمي  في القطاؼ اجحهىم (  ات. 16-13ؤلاداٍس  رو القؾذة. مؾهذ ؤلاداسة الؾامة : الٍش

ات والىعاتف هـ(1426اجو عي، خالذ ظؾذ  ) .11 ات.  داسة : النغٍش  ، الٍش
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Abstract: 

 

The   study     provides     a  
strategy for the knowledge 
management as a proposal 
to Makkah region police. It 
will be through analysis of work environment, then it determines 
the objectives of this management. It provides us to know the 
procedures that will help achieving these objectives, then it 
determines indicators which can assess these procedures. The 
study relied essentially on using Delphi method. The study 
showed a number of findings and recommendations, most 
notably that the organizational structure needs to be modified in 
order to include department procedures Guide as an 
independent unit under the Department of quality applications 
and The technical support department is Information 
Technology Division prerogative ,as well changing the name of 
the application knowledge Department to knowledge 
management Department, also concluded that there are several 
observations on the goals and tasks of the knowledge and quality 
applications Division, therefore we suggest apply the goals and 
tasks which are included within the proposed strategy, in 
addition the Human Resources which operate in the knowledge 
and application  of quality Division are insufficient, also the 
Division need to provide a system to serve knowledge 
management applications, the study concluded to proposal a 
knowledge management strategy as a model.                                              
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