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 الشكر
 

 الحمد هللا رب العالمين الذي بحمده تتم النعم...

الـدكتور  ،بالـذكر وأخـصُّ  ،بكلمـة أو مالحظـة أو تشـجيع يـد العـون سـواءٌ  مـدّ من الشكر لكل 

واألســتاذ  ،فــي كليــة االقتصــاد بجامعــة حلــب عبــد اهللا حمــادة" رئــيس قســم العلــوم المالّيــة والمصــرفّية"

فـــي المجـــال اإلحصـــائي لهـــذه لـــي وقتهمـــا ومســـاعدتهما  منحـــي جـــزءًا مـــن الكـــريم "قتيبـــة ويـــس" علـــى

 الدراسة. 

 ،والشـكر لشــركة "آسـيا" للصــناعات الدوائيـة التــي فتحـت لــي أبوابهـا إلجــراء الدراسـة الميدانيــة

 ف.بالشكر األستاذة مريم واألستاذ شري وأخصُّ 

كما أشكر جميع الدكاترة األفاضل في ماجستير إدارة التقانـة الـذين فتحـوا لـي أفـق جديـد فـي 

وأخــص بالشــكر الــدكتور آصـف ديــاب "رئــيس لجنــة الحكـم" علــى آراءه القَيمــة للوصــول  عـالم اإلدارة.

  على جهده ووقته. عضو لجنة الحكم""بالبحث إلى المستوى المطلوب, والدكتور اياد زوكار

ألســـتاذي الفاضـــل "أكـــرم ناصـــر" علـــى تكرمـــه باإلشـــراف واالهتمـــام الشـــكر واالمتنـــان كـــل و 

 عمق نظرته وسرعة تفاعله. وعلى،والتوجيه

 والحمد هللا رب العالمين.
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 الملخص

 مقدمة: •

حـــداث اإلداريـــة الحديثـــة إلمـــن أهـــم االســـتراتيجيات واألســـاليب التقانيـــة تعتبـــر إدارة المعرفـــة 

 فلقد أثبتت جدواها في عالم الصناعة والصحة واإلنتاج.  ،التغيير والتطوير وتحقيق الميزة التنافسية

قيمـة المنتجـات والخـدمات  كمـا أنّ  ،وباعتبار أن المعرفة التقانيـة هـي مفتـاح الـتحكم بالتقانـة

ر عــــــن مــــــدى التطــــــور التقنــــــي والــــــذي يعّبــــــ ،د بــــــالمحتوى المعرفــــــي الــــــذي تتضــــــمنهأصــــــبحت ُتحــــــدّ 

نتاجــه واختبــاره وتســويقه. لــذا تصــميمه وتنفيــذه وإ  بطّلــوحجــم الجهــد الفكــري الــذي يت ،ج/الخدمــةنتَ للمُ 

رد اختيــار وٕانمــا حاجــة ي نحــو تبنــي إدارة للمعرفــة التقانيــة لــيس مّجــه الجــدّ أصــبح االســتعداد والتوّجــ

 للتميز والبقاء.

 الهدف: •

 و تجقيق هدفين اثنين:يرمي البحث بشكل أساسي نح

علــــى قــــدرة المؤسســــات علــــى تحفيــــز  الوقــــوف علــــى تــــأثير إدارة المعرفــــة التقانيــــة الهــــدف األول: -

 و توطين وتطوير التقانة. ،بداعاإل

هــو اقتــراح نمــوذج إلدارة المعرفــة التقانيــة يتناســب مــع خصوصــية البيئــة الســورية  الهــدف الثــاني: -

 واإلمكانيات المتاحة .

 األسلوب: •

بدراســـة وتحليـــل واقـــع تطبيـــق إدارة المعرفـــة  ،انتهجـــت الدراســـة األســـلوب الوصـــفي التحليلـــي

وجاهزيــة المؤسســات لبنــاء نمــوذج إلدارة المعرفــة وصــوًال  –العقبــات التــي تعتــرض تطبيقهــا –التقانيــة



 م 
 

م مـــع البيئــة الســورية.وذلك بـــالتطبيق علــى شــركة آســـيا ذج إلدارة المعرفـــة التقانيــة يــتالءالقتــراح نمــو 

 . إدارة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجيةلدراسة كعينة للصناعات الدوائية 

 النتائج: •

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وهي: 

والتطوير وجود أثر ذو داللة معنوية إلدارة المعرفة التقانية على قدرة المؤسسة على التوطين  .1

 التقانية.

وجــود أثــر ذو داللــة معنويــة للبيئــة علــى آليــة عمــل إدارة المعرفــة التقانيــة وال ســيما العــاملين  .2

 الثقافيين الثقة وروح العمل الجماعي.

  .إلدارة المعرفة التقانية يتناسب مع خصوصية البيئة السوريةذج اقتراح نمو  .3

 القيمة: •

وتشخيصــها  ،الدراســات حــول إدارة المعرفــة التقانيــة فــي ســوريةتظهــر قيمــة الدراســة مــن نــدرة  

ل نقاط لواقع إدارة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجية وبعض عوائقها وصوًال القتراح نموذج ُيقلّ 

نقل إدارة المعرفـة  .وبذلك تعمل الدراسة علىز الفرص المعرفية المتاحةالضعف والتحديات وُيعزّ 

حيـز التطبيـق وذلـك ببنـاء نظـام معرفـي وايجـاد نمـوذج إلدارة المعرفـة  إلـى م نظـريالتقانيـة مـن مفهـو 

 التقانية على أرض الواقع.

 الكلمات المفتاحية:•

 عمليات إدارة المعرفة التقانية. ،إدارة المعرفة التقانية ،المعرفة التقانية 

 

 



 ن 
 

 :Introductionمقدمة

وٕانمـا بمـا  ،لـيس بوجـوده المـادي فحسـب ،فهـو أساسـها ،ك التنميةمثل اإلنسان محور ومحرّ يُ  

در الثـــروة التـــي تســـعى مصـــدر مـــن مصـــا أهـــمَّ  يملكـــه مـــن معرفـــة تـــدعم وجـــوده. ولقـــد باتـــت المعرفـــةُ 

 ،المعرفـة هـي األصـل الجديـد "أنَّ 0F1)2004 -نتاجها والحصـول عليهـا. حيـث ذكـر (نجـمالشعوب إلى إ

 رها مصدرًا أساسيًا للميزة التنافسية في اإلدارة". وهي أحدث عوامل اإلنتاج المعترف بها باعتبا

منــذ أن وجــد اإلنســان علــى األرض واســتطاع أن  ،عتبــر إدارة المعرفــة قديمــة قــدم الوجــودوتُ  

وفـي ضـوء التطـورات والتغييـرات الهائلـة  ،يقوم بإدارة معارفه البسيطة حول طريقة الصـيد أو الزراعـة

صـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة .. وباإلضـــافة إلـــى التنافســـية التـــي شـــملت كافـــة مجـــاالت الحيـــاة االقت

باعتبارهــا المنــتج األول  ،المعرفــة قيمــة اقتصــاديةامتلكــت  ،العالميــة التــي صــبغت االقتصــاد العــالمي

وظهـــر إلـــى الوجـــود مصـــطلح إدارة المعرفـــة كأســـلوب إداري  ،للقيمـــة المضـــافة للمنتجـــات والخـــدمات

ـــر إدارة المعرفـــة مـــن أهـــم االســـتراتيجيات واألســـاليب  1F2)2005–ر عـــن ذلك(حجـــازيحـــديث.وعبّ  "تعتب

فلقــد أثبتــت جــدواها فــي عــالم  ،حــداث التغييــر والتطــوير وتحقيــق الميــزة التنافســيةاإلداريــة الحديثــة إل

 الصناعة والصحة واإلنتاج".

2Fم)2000–ن ذلك (الرشيدي كما  بيّ  

الفكـر والمعرفـة  "وجد علماء اإلدارة في العالم المتقـدم أنّ 3

وهمــا جناحــا القيــادة نحــو النجــاح االســتراتيجي فــي  ،لمتجــددة والمبتكــرة مــن أهــم وســائل نجــاح اإلدارةا

 شتى المواقف بشرط أن تراعى اتجاهات المجتمع".

                                                           
 .عمان،عللنشروالتوزي دارالوراق  .والعمليات واالستراتيجيات المفاهيم:إدارةالمعرفة،2004 ،نجم  نجم،عبود1
 بيروت،ةاألهلي.نظري مدخل:إدارةالمعرفة،م2005، ليع حجازي،هيثم2
 .ةالقاهر ،آوميت،ةجديد تربوية رؤية،األلفيةالثالثةي فة المدرسي اإلدارة مشكالتم،2000، كاملالرشيدي،أحمد3
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بمــدى قــدرتها  ،ربحيــة أم غيــر ربحيــة ،مؤسســة حكوميــة كانــت أم  خاصــة ةفــارتبط نجــاح أيــ 

بغيـــة تحقيـــق هـــدفين اثنـــين  لقـــادرة علـــى الحصـــول عليهـــا. وذلـــكأو ا علـــى إدارة المعرفـــة التـــي لـــديها

 رفع اإلنتاجية والتنافسية . -2 .تحسين األداء -1هما:

المعرفــة وباعتبــار  ،ومــع دخــول التقانــة بشــكل كبيــر فــي أغلــب العمليــات اإلنتاجيــة والخدميــة 

أصـــبح هنـــاك فـــرق بـــين قيمـــة المنتجـــات والخـــدمات  ،والتقانـــة هـــي نتيجـــة المعرفـــة ،جـــزءًا مـــن التقانـــة

 ،بمعنـى الكــم المعرفـي الـذي تتضــمنه ،الماديـة وبـين قيمــة المنتجـات والخـدمات ذات الطــابع المعرفـي

يتطلــب تصــميمه وحجــم الجهــد الفكــري الــذي  ،ج/ الخدمــةر عــن مــدى التطــور التقنــي للمنــتَ والــذي يعّبــ

بحت إدارة المعرفـــة التقانيـــة ذات أهميـــة كبيـــرة تقـــود إلـــى نتاجـــه واختبـــاره وتســـويقه. لـــذا أصـــوتنفيـــذه وإ 

 التميز والنجاح.
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 : Research Problemمشكلة البحث

الســــمات األساســــية للبيئــــة التــــي تعــــيش بهــــا جميــــع  هــــمَّ أأصــــبح التطــــور والتغييــــر والتجديــــد  

 ضــرورة ملحــة. والتطــورغيــر واالســتجابة لهــذا الت ،(تجاريــة وصــناعية وتعليميــة وصــحية) المؤسســات

المعرفـة التقانيـة هـي جـزء نـاجح فـي الـدول المتقدمـة (باعتبـار إدارة  ولقد طرحت إدارة المعرفـة  كحـلّ 

وفي السنوات القليلة السابقة نمت وتعددت األدبيـات المتعلقـة  ،من إدارة المعرفة بشكل عام) ال يتجزأ

 بها كمًا نوعًا.

المشــكلتين  ولكــنّ  ،بــات مصــطلح إدارة المعرفــة معروفــاً وفــي ســورية كغيرهــا مــن بلــدان العــالم  

 هما: ،(العائق) من وراء عدم االستفادة من إدارة المعرفة التقانية الحقيقيتين

 .أهمية إدارة المعرفة التقانية مازال يشوبها بعض الغموض نّ إ -1

إلــى الجانــب غيــاب الركــائز األساســية لنقــل مفهــوم إدارة المعرفــة التقانيــة مــن الجانــب النظــري  -2

 التطبيقي.

 :ينالتاليلسؤالين ولتحديد المشكلة بشكل أكثر دقة سنطرح ا 

 تطوير التقانة؟ مَّ هل تساعد إدارة المعرفة التقانية على توطين ومن ثَ  -1

 إلدارة المعرفة التقانية ؟ ناجحما هي الركائز األساسية لقيام  نموذج  -2
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 :Literature reviewالدراسات المرجعية 

الواقــع هنــاك نــدرة فــي الدراســات المحليــة حــول هــذا النــوع مــن المواضــيع المتعلقــة بــإدارة  فــي 

العديد من الدراسات العربية واألجنبية اهتمت بإدارة المعرفة وجعلتها موضـع  المعرفة التقانية، إال أنّ 

 إنتاجيـة أمق على مختلف أنواع المؤسسـات سـواٌء أكانـت الدراسة والبحث من زوايا مختلفة، وبالتطبي

 خدمية.

وفــي هــذا الجــزء ســنتطرق لــبعض الدراســات المرجعيــة ذات الصــلة النســبية بمشــكلة الدراســة  

صــدارها مـن األقــدم إلــى عربيـة ومراجــع أجنبيــة، ووفـق زمــن إ تصـنيفها إلــى مراجــع الحاليـة، والتــي تــمَّ 

 األحدث:

 المراجع العربية: •

، وهـــي بعنـــوان: (منهجيـــة إدارة 3F4)2004 -آســـيادراســـة (اللجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة لغربـــي  )1

المعرفة: مقاربة تجريبية في قطاعـات مركزيـة فـي دول االسـكوا األعضـاء)، ولقـد هـدفت الدراسـة 

 إلى:

 المعرفة هي مورد بحاجة إلدارة. دراك بأنّ رفع سوية الوعي واإل -1

 سكوا.وتقاسمها في الدول األعضاء في األوضع منهجية لتوليد المعرفة ونشرها  -2

 تسهيل تطبيق إدارة المعرفة. -3

فــرد يعملــون فــي  ألــف وثمانمئــة وتســعة وعشــرينقامــت الدراســة علــى عمــل استقصــاء وزع علــى 

 :االستقصاء نتائج عامل. تبرز على عشرينعامليها دارية في شركات يزيد عدد مواقع إ

                                                           
منهجي��ة إدارة المعرف��ة: مقارب��ة تجريبي��ة ف��ي قطاع��ات مركزي��ة ف��ي دول االس��كوا ، 2004اللجن��ة االقتص��ادية واالجتماعي��ة لغرب��ي آس��يا،  4

 www.yemen-nic.info/contents/Informatics/studies/25.pdf  .األمم المتحدة، نيويورك ،األعضاء
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 إلدارة مقاًمـا نظاًمـا لـديها مؤسسـات: المجموعـة األولـى المؤسسـات مـن مجمـوعتين وجـود  -1

 النظـام هـذا مثـل إلـى الحاجـة تعـي مؤسسـات المجموعـة الثانيـة فهـي أمـا المعرفـة،

 .له التخطيط طور في ولكنهامازالت

 تعـود وقـد. المعرفـة إدارة فـي الحاليـة أنظمتهـا مـن الكـافي بالقـدر تسـتفيد ال المؤسسـات نّ إ -2

 المعلومـات لتكنولوجيـا القـانوني الوضـع إلـى أو ذاتهـا المؤسسـات إلـى ذلـك أسـباب

 .االستقصاء اهاغطّ  التي البلدان في واالتصاالت

 إلدارة أنظمتهـا بنـاء نحـو السـعيّ  فـي الصـحيح الطريـق انتهجـت االستقصـاء مؤسسـات نّ إ -3

 النـاحيتين مـن للمعرفـة األساسـية البنيـة لبنـاء ضـروري العمـل مـن المزيـد ولكـنّ  المعرفـة،

 .والتشغيلية البشرية

 المؤسسـات فـي منـه أفضـلَ  المعرفـة، إدارة أنظمـة تمتلـك التـي المؤسسـات فـي األداء يكـون -4

 .األنظمة هذه مثل تمتلك ال التي

، بعنــوان: (دور إدارة المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي ايجــاد 4F5)2004 -دراســة (حــريم والســاعد )2

 دراسة ميدانية على قطاع الصناعات الدوائية باألردن). -الميزة التنافسية

تكنولوجيا المعلومـات وٕادارة المعرفـة لهمـا عالقـة  نّ لدراسة باختبار الفرضية القائلة: إهذه اقامت 

تغيير فيهما ينعكس على الميزة التنافسية للشركات.  أيّ  نّ اكتساب الميزة التنافسية، وإ  وتأثير في

حجـــم م اختيارهـــا وفــق مــت الدراســة بـــالتطبيق علــى ثــالث شـــركات لصــناعة الـــدواء بــاألردن تّــوتّ 

الشركة، وعدد سنوات خبرتها، وحجـم مبيعاتهـا، كمـا اعتمـد الباحثـان المـنهج الوصـفي التحليلـي، 

 استبانة). خمس وأربعونمستخدمين االستبانة أداًة للدراسة (

 قّسم الباحثان المحاور المدروسة إلى اثنين وفقًا ألغراض البحث هما:

                                                           
، المؤتمر العلمي السنوي الرابع، دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في إيجاد الميزة التنافسيةحريم، حسين. الساعد، رشاد،  5

 .2004 نيسان، 28-26جامعة الزيتونة األردنية، عمان، األردن، 
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معلومـات ذات قيمـة عـن كـل مـن (المشـترين، تكنولوجيا المعلومات: تمثلت أبعادهـا  بتـوفير  .1

 ردين، الداخلين الجدد، وهياكل المنافسة في الصناعة).الموّ 

إدارة المعرفــــة: تمثلــــت أبعادهــــا بتــــوفير معرفــــة متميــــزة حــــول (الزبــــائن، المنافســــين، الســــلع،   .2

 األهداف والمهام، وبيئة األعمال).

بعملياتهـا  لـةً وسـطاء المعرفـة، وٕادارة المعرفـة ممثّ ل إحـدى تكنولوجيـا المعلومـات تمثّـ وباعتبار أنّ 

تعتبــر إحــدى أنشــطة تحويـــل للمعرفــة، فقــد توصـــل الباحثــان إلــى ضـــرورة ربــط التــدفق المعرفـــي 

وفهمـــه بضـــرورة تـــوافر فهـــم متكامـــل لتكنولوجيـــا المعلومـــات باعتبارهـــا إحـــدى المصـــادر الحيويـــة 

معلومـات والميـزة التنافسـية تعتبـر عالقـة معتدلـة العالقة بـين تكنولوجيـا ال لتدفق المعرفة، كما أنّ 

زة التنافســية تعتبــر عالقــة قويــة، (وفقــًا لمعامــل االرتبــاط)، بينمــا العالقــة بــين إدارة المعرفــة والميــ

 دون اهمال الفوارق في هذه العالقة التي تعزى إلى العوامل الديموغرافية للمبحوثين.

 من المالحظ في هذه الدراسة :

تـــأثير إدارة المعرفـــة علـــى تـــوفير الميـــزة التنافســـية، أي المنافســـة انطالقـــًا مــــن  التأكيـــد علـــى .1

 المعارف.

إدارة المعرفــــة  فصـــل الباحثــــان مــــا بـــين تكنولوجيــــا المعلومــــات وٕادارة المعرفـــة، مــــع العلــــم أنّ  .2

 تستخدم تكنولوجيا المعلومات كأداة تخزين ونقل في كثير مـن األحيـان، مـع التأكيـد علـى أنّ 

الضـمنية، وبـاالطالع ا المعلومات تتعامـل مـع المعرفـة الصـريحة فقـط دون المعرفـة تكنولوجي

 همال جميعها حول المعرفة الصريحة مع إ ستبانة نجد أنها تدورعلى أسئلة اال

 المعرفة الضمنية التي تشكل الميزة تنافسية.
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سة المعرفـة ، بعنوان: (الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هند5F6)2004 -دراسة (رزوقي )3

 وٕادارتها).

اعتمـــدت الباحثـــة علـــى المراجـــع األدبيـــة والتحليـــل الشخصـــي للنقـــاط األساســـية للوصـــول إلـــى 

 األهداف التالية:

جرائيًا يتفق مع الواقـع الفعلـي هندسة المعرفة وٕادارتها توضيحًا إتوضيح المفاهيم المتعلقة ب .1

 الحالي،لدور مهنة المعلومات في ضوء المتغيرات المستمرة للعصر 

تحديــد الســمات األساســية لعمــال المعرفــة ومــديرها، والمهــارات المطلــوب االتســام بهــا مثــل  .2

 االتصاالت والتعلم والتشارك المعرفي..

تحديد متطلبات إدارة المعرفة وهندستها وأساليبها، بما يضمن رسم اإلطار العام والوصف  .3

 عرفة.الوظيفي المطلوب في أخصائي المعلومات كعامل أو مدير م

 ما توصلت إليه الدراسة: ومن أهمّ 

 

المهــارات  منهمــا فــردًا واحــدًا يمتلــك كــلّ  إن عامــل المعرفــة أو مــديرها ال يمكــن أن يكــون أيّ  .1

لــــب األمـــــر فريــــق عمـــــل متنــــوع الخصـــــائص ومتعـــــدد ويقــــوم بأفضـــــل الممارســــات، بـــــل يتطّ 

 التخصصات التي بتكاملها تتضح مهنة إدارة المعرفة وهندستها.

لفوضــى المعلومــات ومصــادرها مــن خــالل اكتســاب مهــارات التعامــل مــع  وضــع نظــامٍ أهميــة  .2

 التكنولوجيا الرتباطها بالثقافة المعلوماتية، أي فهم العالقات بين المعلومات.

                                                           
، مجل��ة مكتب��ة المل��ك فه��د الوطني��ة، ال��دور الجدي��د لمهن��ة المعلوم��ات ف��ي عص��ر هندس��ة المعرف��ة وإدارته��ا، 2005رزوق��ي، نعيم��ة حس��ن،  6
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المكــان المناســب فــي تؤكــد هــذه الدراســة علــى القــول القــديم الحــديث: "وضــع الشــخص المناســب 

ناســـب". ولكـــن مـــن منظـــور التجـــدد الـــدائم للمعرفـــة، وضـــمن الظـــروف المناســـبة وفـــي الوقـــت الم

 وبالتالي تجدد فكر وتحديث مهارات األشخاص. 

، وهــــي بعنــــوان: (إدارة المعرفــــة فــــي صــــناعة الضــــيافة 6F7)2004 -دراســــة (أبــــو عيــــاش والطــــائي )4

 األردنية، دراسة ميدانية لفنادق الدرجة األولى/حالة عمان).

ير المســتخدمة فــي إدارة المعرفــة، وتحديــد أثرهــا  فــي هــدفت الدراســة إلــى تقيــيم عــدد مــن المعــاي

شــــخص يعملــــون ضــــمن اإلدارات  )100(م استقصــــاء آراء صــــناعة الضــــيافة األردنيــــة. حيــــث تّــــ

 المشرفة والتنفيذية في فنادق الدرجة األولى في عمان، األردن.

 افتــــــرض الباحثــــــان خمســــــة معــــــايير رئيســــــية تــــــؤثر علــــــى تقيــــــيم المعرفــــــة مــــــن قبــــــل العــــــاملين، 

 والمعايير هي:

 االختالف بين المعرفة الواضحة والمعرفة الضمنية. .1

 البيانات بمثابة معرفة موجودة في ذهن العاملين.  .2

 االختالف بين البيانات والمعلومات المتوفرة والمعرفة. .3

 التزام اإلدارات الفندقية بالمعايير المعرفية. .4

 أداء المهام والواجبات بالشفافية المعرفية. .5

ـــى أنّ هـــذه المعـــايير، توّصـــ وباختبـــار ـــيم العـــا لت الدراســـة إل ملين لمعـــايير إدارة المعرفـــة كـــان تقي

ـــة النســـبية التـــي يوليهـــا أولئـــك العـــاملون لهـــذه المعـــايير،  إ ـــًا، مـــع وجـــود تفـــاوت فـــي األهمي يجابي

ويعكـــس هـــذا التفـــاوت األســـاليب المختلفـــة التـــي تتبعهـــا السالســـل الفندقيـــة فـــي ترتيـــب أولوياتهـــا 

 ة.المعرفي
                                                           

المؤتمر العلمي السنوي الرابع، جامعة الزيتونة ، إدارة المعرفة في صناعة الضيافة األردنيةأبو عياش، عبد اإلله، الطائي، حميد،  7
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المثير لالهتمام في هذه الدراسة هو الضبابية التي ظهرت في التمييز والتفريق بين مفاهيم  ولكنّ 

المعرفة (مفهـوم المعرفـة الواضـحة ومفهـوم المعرفـة الضـمنية) مـن جهـة وبـين مفـاهيم المعلومـات 

 من جهة أخرى.

ا، التـي مـن أهـم مهامهـا وبـرأي الباحثـة، هـذا يعـود بالدرجـة األولـى إلـى  تقصـير مـن اإلدارة العليـ

هو توضيح و وتعزيز المفاهيم األساسية التي تقوم عليها إدارة المعرفـة، ويـتم ذلـك بتـوفير بـرامج 

 ودورات تدريبية، والقيام بندوات تحضيرية لممارسة إدارة المعرفة. 

، وهي بعنوان: ( أثر بعض مكونات إدارة المعرفـة فـي عمليـات 7F8)2004 -دراسة (جالل والخيرو )5

دراســـة تحليليـــة آلراء عينـــة مـــن القـــادة اإلداريـــين فـــي شـــركة المنصـــور العامـــة  -القيـــادة اإلداريـــة

 للمقاوالت اإلنشائية).

قام الباحثان بدراسة تـأثير أربعـة مـن مكونـات إدارة المعرفـة وهـي: (العالقـات، التقنيـات، الثقافـة، 

ي: (القـدرة فـي التـأثير بـاآلخرين، والتنظيم)، على أربعة من مكونات عمليـات القيـادة اإلداريـة وهـ

قائـد  )40(السلوك القيادي، القيـادة الموقفيـة، والقيـادة التفاعليـة). وذلـك مـن خـالل اسـتطالع آراء 

 إداري يعملون في شركة المنصور العامة للمقاوالت اإلنشائية في بغداد، العراق.

 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وأهمها:

يـــادة فـــي "التـــأثير بــاآلخرين" بـــثالث مكونـــات إلدارة المعرفـــة هـــي (العالقـــات، تتــأثر قـــدرة الق .1

ن الرابــع وهــو الثقافــة اليــؤثر علــى قــدرة القيــادة فــي التــأثير التقنيــات، والتنظــيم)، وأمــا المكــوّ 

ون فــي تطــوير ثقافــة األفــراد العــاملين واالســتفادة منهــا يكــ بــاآلخرين، وذلــك علــى اعتبــار أنّ 

نجــاز األنشــطة، وال يســاهم فــي زيــادة قــدرة اإلداريــين فــي التــأثير بهــم. وهــذه النتيجــة نطــاق إ

                                                           
، المؤتمر العلمي السنوي الرابع، جامعة أثر بعض مكونات إدارة المعرفة في عمليات القيادة اإلداريةجالل، سحر. الخيرو، قتيبة،  8
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ُتهمل أن عملية التأثير عملية متبادلة تعتمد على ردود األفعال المنتظرة، والتـي تُبنـى علـى 

 أساس ثقافة العامل وقدرته على التفاعل مع قادته.

دي، القيـــادة الموقفيـــة، والقيـــادة التفاعليـــة)، ال تتــأثر عمليـــات القيـــادة اإلداريـــة (الســـلوك القيـــا .2

بمكونات إدارة المعرفـة (العالقـات، التقنيـات، الثقافـة، والتنظـيم)، والسـيما فـي حقـل الهندسـة 

ــ واإلعمــار. ويــرّجح الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى أنّ  زون فــي القــادة اإلداريــين المبحــوثين يرّك

 ة عند مزاولتهم لتلك العمليات.مجال عملهم وقيادتهم على األمور الفنية البحت

الفصل بين القيادة اإلدارية و إدارة المعرفة، ُيفرغ القيادة من مضمونها كسـلوك  وترى الباحثة أنّ 

وموقــف وعمليــة تفاعليــة. والجوانـــب الفنيــة أيضــًا ُتؤســس علـــى أرضــية مــن العالقــات والتقنيـــات 

لشمولية، لتكون قادرة على تطوير القدرات تتصف إدارة المعرفة با والثقافة والتنظيم. لذا يجب أنْ 

 اإلدارية، أيضًا.

، بعنوان (إدارة المعرفة ودورها فـي تعزيـز عمليـة اتخـاذ القـرار 8F9)2005 -دراسة (الدوري والشمري )6

 .دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري المؤسسات الصناعية في بغداد) -االستراتيجي

عالقـة طرديـة بـين إدارة المعرفـة وعمليـة اتخـاذ القـرارات  ثبـات أو نفـي وجـودهدفت الدراسـة إلـى إ

بتكاريــــة للمــــوارد القــــرارات اال االســــتراتيجية والحيويــــة التــــي تتصــــل بمشــــكالت اســــتراتيجية، وكــــلَ 

و البنـاء الحـديث وهـو البنـاء المعرفـي بمـا يعمـل علـى ة. كما هدفت إلى محاولة التوجه نحالبشري

الـــدول المتقدمـــة والناميـــة، وزيـــادة القـــدرة التنافســـية فـــي عصـــر ردم الفجـــوة الرقميـــة المعرفيـــة بـــين 

 العولمة وانفتاح السوق للمجتمع المعرفي.

اســـتخدم الباحثـــان المـــنهج الســـلوكي المتـــأثر بخصـــائص المدرســـة الســـلوكية ، باإلضـــافة للمـــنهج 

االســـتطالعي المســـحي بغيـــة الوقـــوف علـــى آراء عينـــة البحـــث، فضـــًال عـــن االســـتعانة بـــالمنهج 

                                                           
، الم�ؤتمر الس�نوي الراب�ع، إدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخ�اذ الق�رار االس�تراتيجي، 2004الدوري، معتز. الشمري، انتظار،  9

  discussion.com/download.php?fileid=5357&ups=1&d=1283254164http://www.hrجامعة الزيتونة األردنية، 

http://www.hrdiscussion.com/download.php?fileid=5357&ups=1&d=1283254164


 خ 
 

وصـــفي والتحليلـــي فـــي تحليـــل نتـــائج االختبـــارات اإلحصـــائية. وضـــمت عينـــة البحـــث  شـــركتين ال

العــراق همــا (الشــركة العامــة لصــناعة البطاريــات  -صــناعيتين رائــدتين فــي مجالهمــا  فــي بغــداد

 وشركة الصناعات اإللكترونية).

 اعتمدت الدراسة على متغيرين أساسيين هما:

  بشقيها المعرفة الظاهرة والمعرفة الضمنية.المتغير األول: إدارة المعرفة 

 .المتغير الثاني: عملية اتخاذ القرار االستراتيجي 

 م اختبار العالقة بين متغيري الدراسة والذي قاد إلى النتائج التالية:ولقد تّ 

وجــود عالقــة طرديــة معنويــة بــين متغيــرات الدراســة، أي أن إدارة المعرفــة بمــا تتضــمنه مــن  .1

أكانـت المعرفـة ظـاهرة أم ضـمنية، ومـن خـالل المعـارف والمعلومـات الموجـودة  واءٌ مفاهيم سـ

ها، لهــا الــدور الفاعــل ارات والخبــرات التــي يمتلكهــا مــدراؤ فــي المؤسسســة، أو مــن خــالل المهــ

فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية الناجحــة، التــي تجعــل لهــذه المؤسســة موقعــًا تنافســيًا 

 فريدًا .

االســتراتيجي يمثــل اختيــار مجــال أو نشــاط معــين تقــوم بــه المؤسســة ويتطلــب توظيــف القــرار  .2

 معظم الموجودات المعرفية بغية الحصول على أعظم عائد ممكن خالل فترة زمنية محددة.

ـــى النقطـــة األهـــم التـــي وردت ضـــمن  لعـــلّ  ـــذي يرمـــي إل ردم الفجـــوة هـــذه الدراســـة هـــي الهـــدف ال

ــــة بــــين الــــدول المتقدمــــة و  ــــي تــــتمّ المعرفي مــــن خــــالل البنــــاء المعرفــــي داخــــل  الــــدول الناميــــة والت

المؤسســات، فالمؤسســات األكثــر نجاحــًا فــي اســتثماراتها هــي التــي تمكنــت مــن اعتمــاد المــدخل 

المعرفــي واتخــاذ األســلوب المعرفــي فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، والــذي بــدوره يرتقــي بالبنــاء المعرفــي 

 ويساهم في ردم الفجوة المعرفية.
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 ، بعنوان: (أثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفة). 9F10)2005 -ة (المعاضيديدراس )7

هدفت الدراسة بصورة أساسية إلى تقصي مدى تأثير مستويات أخالق العمل في المؤسسة على 

انـــدفاعها تجـــاه المعرفـــة الجديـــدة بشـــكليها الظـــاهرة والضـــمنية عمومـــًا، وٕادارة المعرفـــة خصوصـــًا 

 لفة. وذلك بالتطبيق على جامعة الموصل.بعملياتها المخت

ز الباحث على العوامل األخالقية التي تعمل على النهـوض بـالواقع المعرفـي والتـي يمكـن لهـا ركّ 

نجـاح تبنـي إدارة المعرفـة فـي المؤسسسـة، والتـي صـنفها الباحـث إلـى تسهم بشكل فاعـل فـي إ أنْ 

منظمــة. كمــا حــدد الباحــث عوامــل إدارة أنظمــة ال -القــيم -ثالثــة عوامــل هــي: الثقافــة التنظيميــة

عمليـــات  -إدارة المعرفـــة الظاهريـــة -المعرفـــة بثالثـــة عوامـــل أيضـــًا هـــي: إدارة المعرفـــة الضـــمنية

 إدارة المعرفة . 

 ومــن خــالل دراســة تــأثير العوامــل األخالقيــة علــى عوامــل إدارة المعرفــة توصــلت الدراســة إلــى أنّ 

أهميــة هــذا التــأثير تتبــاين  عنويــًا فــي إدرة المعرفــة، إلــى أنّ أبعــاد أخالقيــات العمــل تــؤثر تــأثيرًا م

بحسب الدراسة، ويمكن ترتيبها من حيث األهميـة بـدءًا بأنظمـة المنظمـة ثـم الثقافـة التنظيميـة ثـم 

 القيم. 

تعتبــــر هــــذه الدراســــة مــــن الدراســــات القليلــــة الهامــــة التــــي تنظــــر إلــــى إدارة المعرفــــة مــــن الزاويــــة 

الزوايا الحرجـة  الزاوية األخالقية هي من أشدِّ  باحثة مع هذه الدراسة على أنّ األخالقية، وتتفق ال

فــي إدارة المعرفــة، فالبيئــة الثقافيــة بمــا فــي ذلــك مــن قــيم ومبــادئ وســلوكيات تعتبــر مــن العوامــل 

 األساسية والمفتاحية لالستعداد المؤسسي لتبني إدارة المعرفة. 

 

                                                           
 ، كلية االقتصاد، جامعة الموصل، العراق.أثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفة، 2005المعاضيدي، محمد عصام أحمد،  10
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دراسـة  -: (الثقافة التنظيميـة وتأثيرهـا فـي بنـاء المعرفـة، بعنوان10F11)2006 -دراسة (حريم والساعد )8

 ).تطبيقية في القطاع المصرفي األردني

 -الرؤيــة المشــتركة -الثقافــة الجماعيــة -(الثقــة الثقافــة التنظيميــة بســتة أبعــاد هــي حــددت الدراســة

المعايير الثقافية)، كما وضحت الدراسة أن بنـاء  –ممارسات اإلدارة  -اللغة والقصص المشتركة

المعرفــــة يتمثــــل فــــي تبــــادل المــــوارد البشــــرية والمعلومــــات واألفكــــار، وتبــــادل الخــــدمات، وتقــــديم 

السـائدة  المساعدة، وتكوين فريق العمل. وذلك بهدف التعرف علـى مـدى تـأثير الثقافـة التنظيميـة

موارد المعرفية بين العاملين، وبالتالي بناء المعرفـة ردنية على تبادل الفي المصارف التجارية األ

 التنظيمية في هذه المصارف.

تطبيـــق الدراســـة علـــى تســـعة مصـــارف تعتبـــر األكبـــر حجمـــًا واألقـــدم عمـــرًا فـــي األردن، وقـــام  تـــمَّ 

 مبحوثًا. وتوصلت الدراسة إلى: 550الباحثان بتطوير استبانة ألغراض الدراسة تم توزيعها على 

ة ارتبـاط بـين الثقافـة التنظيميـة السـائدة وبـين مسـتوى تبـادل المـوارد المعرفيـة وبالتـالي وجود عالق

حصــائية معنويــة. ولكــن تتفــاوت درجــة االرتبــاط مــن بعــد ء المعرفــة، وهــي عالقــة ذات داللــة إبنــا

ممارسـات اإلدارة هـي األقـوى تـأثيرًا علـى  آلخر مـن أبعـاد الثقافـة التنظيميـة، ووجـدت الدراسـة أنّ 

 ادل الموارد المعرفي، بينما المعايير الثقافية األقل تأثيرًا من بين األبعاد الستة.تب

 هنـاك نقطـة التقـاء بـين هـذه الدراسـة والدراسـة الحاليـة مـن حيـث دراسـة عنصـر وترى الباحثـة أنّ 

ـــاء  ـــى بن ـــة والمـــؤثرة عل ـــات الثقافـــة التننظيمي ـــين األفـــراد العـــاملين كإحـــدى مكون الثقـــة المتواجـــدة ب

 عرفة. الم

 

                                                           
)، المجلـة (دراسة تطبيقيـة فـي القطـاع المصـرفي األردنـي الثقافة التنظيمية وتأثيرها في بناء المعرفة، 2006حريم، حسين. الساعد، رشاد،  11

 .245-225، ص ص 2. العدد2األردنية في إدارة األعمال، المجلد
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، بعنــوان: (العوامــل المــؤثرة علــى فاعليــة إدارة المعرفــة المحاســبية فــي 11F12)2006 -دراســة (رزوق )9

 البنوك التجارية األردنية).

هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية العوامل المؤثرة على فاعلية إدارة المعرفة المحاسـبية فـي البنـوك 

الباحث المنهج االسـتداللي االسـتنتاجي، مسـتعينًا التجارية األردنية، وبيان مدى تأثيرها. استخدم 

 عت على عينة الدراسة المؤلفة من تسعة مصارف تجارية أردنية..باالستبانة التي وزّ 

 قسم الباحث العوامل المؤثرة على فاعلية إدارة المعرفة المحاسبية إلى نوعين هما:

عوامــل بيئيــة وســيطة مثــل: التقانــات،  العوامــل البيئيــة (الخارجيــة): والتــي تقســم بــدورها إلــى -أوالً 

األســـواق، المنافســـين.. وعوامـــل بيئيـــة كليـــة مثـــل: بيئـــة االســـتثمار، التشـــريعات والقـــوانين، 

 الوضع االقتصادي..

العوامـل التنظيميـة (الداخليـة): وتقسـم إلـى: عوامـل مصـادر المعرفـة مثـل: التـدريب، تقيـيم  -ثانياً 

تماعيـة والتطـوير الثقـافي.. وعوامـل إداريـة مثـل: الخطـط األداء، توصيف وظيفي، اللقاءات االج

االســـــتراتيجية.. وعوامـــــل التقانـــــات المســـــتخدمة مثـــــل: الشـــــبكات والحواســـــيب، قواعـــــد البيانـــــات، 

 البرمجيات، وأنظمة الحماية..

ل الباحث إلى أن العوامل اإلدارية من أهم العوامل المؤثرة على فاعليـة  إدارة المعرفـة ولقد توصّ 

تـأثير العوامـل  ن الباحـث أنّ هـا تـأثيرًا. كمـا بـيّ سبية، بينما عوامل مصـادر المعرفـة كانـت أقلّ المحا

 يختلف باختالف نوع المعرفة سواٌء أكانـت معرفـة ظـاهرة أم على فاعلية إدارة المعرفة المحاسبية

 ضمنية.

                                                           
، سلس�لة العل�وم اإلقتص�ادية العوامل المؤثرة على فاعلية إدارة المعرفة المحاس�بية ف�ي البن�وك التجاري�ة األردني�ة، 2006رزوق، ساطع،  12

 .278-251، ص45عة حلب، العدد والقانونية، مجلة بحوث جام
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ســبية، إال تــرى الباحثــة أنــه رغــم اعتبــار هــذه الدراســة مــن الدراســات المتخصصــة بالمعرفــة المحا

أنها تشترك باإلطار العام للدراسة الحالية من خالل عرض لبعض العوامـل المـؤثرة علـى فاعليـة 

 إدارة المعرفة.

، بعنـــوان: (إدارة المعرفـــة: أهميتهـــا ومـــدى تطبيـــق عملياتهـــا مـــن 12F13)2007 -دراســـة (طاشـــكندي )10

والتعلــيم بمدينــة مكــة المكرمــة وجهـة نظــر مــديرات اإلدارات والمشــرفات اإلداريــات بـإدارة التربيــة 

 ومحافظة جدة).

عمليــات   -مفهــوم إدارة المعرفــة -مت الدراســة إلــى ثالثــة محــاور هــي: أهميــة إدارة المعرفــةقّســ

ســـتبانة كـــأداة لقيـــاس إدراك اســـة المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، واالإدارة المعرفـــة. واســـتخدمت الدر 

مـــديرات والمشـــرفات اإلداريـــات فـــي إدارة ومـــدى تفعيـــل عناصـــر محـــاور الدراســـة الثالثـــة لـــدى ال

التربية والتعلـيم بمكـة المكرمـة وجـدة. وذلـك لتحقيـق الهـدف العـام لهـذه الدراسـة أال وهـو تحسـين 

اإلدارة التعليمية وتطويرها من خالل تحسين اإلجراءات اإلدارية داخل النظام التعليمـي، وزيـادة 

معرفة. ولقـد اسـتطاعت الباحثـة تقفـي أثرالمشـكلة معدل التقدم التعليمي باستخدام أسلوب إدارة ال

يجــاد عديــد مــن الحلــول الخاصــة بهــا مثــل: إالتــي تعــاني منهــا هــذه اإلدارت التعليميــة، ووضــع ال

خطـــة اســـتراتيجية عامـــة تتضـــمن تطبيـــق إدارة المعرفـــة، االســـتعانة بخبـــراء للمشـــاركة فـــي ورش 

 ة المتوافرة إلى األفراد.العمل والندوات والمحاضرات والمبادرة بإيصال المعرف

تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات ذات الطــابع الخصوصــي، التــي تقــيس تطبيــق إدارة المعرفــة 

والــوعي بأهميتهــا فــي نطــاق معــين هــو بعــض دوائــر إدارة التربيــة والتعلــيم فــي المملكــة العربيــة 

عينـة البحـث، زت الباحثـة علـى اسـتقاء معلوماتهـا مـن خـالل وجهـات نظـر السعودية، حيـث رّكـ

                                                           
إدارة المعرف��ة: أهميته��ا وم��دى تطبي��ق عملياته��ا م��ن وجه��ة نظ��ر م��ديرات اإلدرارات والمش��رفات اإلداري��ات  ،2007طاش��كندي، زكي��ة،  13

، كلي����ة التربي����ة، جامع����ة أم الق����رى، المملك����ة العربي����ة الس����عودية.  ب����إدارة التربي����ة والتعل����يم بمدين����ة مك����ة المكرم����ة ومحافظ����ة ج����دة
http://eref.uqu.edu.sa/files/thesis/ind3341.pdf 
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المثيـر لالهتمـام فـي هـذه الدراسـة هـو  ويظهر ذلك جليًا في متن الدراسـة وعنوانهـا أيضـًا. ولكـنّ 

أسلوب الباحثة السـلس والغنـي بالمعلومـات وخاصـًة فـي معالجـة الجوانـب النظريـة للدراسـة مثـل 

 مجاالت إدارة المعرفة وعناصرها وعملياتها.

13Fدراســة (معايعــة) )11

معرفــة والمعلومــات فــي مؤسســات التعلــيم العــالي: تجــارب بعنــوان (إدارة ال –14

 عالمية) هدفت الدراسة إلى:

تســليط الضــوء علــى بعــض الــنظم والنمــاذج العالميــة إلدارة المعرفــة ونظــم المعلومــات فــي  -1

 مؤسسات التعليم العالي.

اهـــا مؤسســـات التعلـــيم العـــالي فـــي تســـليط الضـــوء نحـــو األنمـــاط التـــي مـــن الممكـــن أن تتبن -2

 بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. ردناأل

لكترونيـًا أو ورقيـًا. وتوصـلت إلـى عـدد المنشور إ استخدمت الدراسة أسلوب مسح النتاج العلمي

 من النتائج أهمها:

ضرورة قيام جهود لترقية أداء الجامعات مـن خـالل نوعيـة التعلـيم فـي الجامعـات األردنيـة  -1

 وخاصًة في أعمال البحث التطبيقي.

ة المعرفـــة تعمـــل علـــى تـــوفير المرونـــة لمواجهـــة حاجـــات الســـوق والمجتمـــع والحاجـــات إدار  -2

 المتجددة للعمالة.

 

 

                                                           
جامع���ة اليرم���وك، األردن،  ،إدارة المعرف���ة والمعلوم���ات ف���ي مؤسس���ات التعل���يم الع���اليمعايع���ة، ع���ادل س���الم موس���ى،   14
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14F) 2008 -دراســــة (صــــادق )12

، بعنــــوان (العالقــــة بــــين إدارة معرفــــة الزبــــون والتوجهــــات الســــوقية 15

 للمنظمات).

التوجهــات  عطــاء تصــور عــن إدارة معرفــة الزبــون وعالقتهــا وتأثيرهــا علــىهــدفت الدراســة إلــى إ

الميــــل لــــدخول األســــواق  أكانــــت رضــــى الزبــــون، أم والء الزبــــون، أم الســــوقية للمنظمــــات ســــواءٌ 

 الجديدة. ولقد توصل الباحث إلى عدة نتائج هي:

دون المعرفــة وخاصــة المعرفــة بقاعــدة زبــائن المنظمــة لــن تكــون المنظمــة قــادرة علــى إنــه  -1

 نظمات.االستفادة من الموجودات العقلية الحيوية في الم

القيمـة، تتضمن إدارة المعرفة عمليات الحصول على بيانات الزبون والتنقيب عـن المعرفـة  -2

ها وخزنها ومن ثم اسـتخدامها فـي صـنع القـرار االسـتراتيجي الـذي يزيـد مـن ومن ثم تصنيف

 تنافسية وربحية المنظمة.

دراسـة  -التنظيمـي ، وهـي بعنـوان: (إدارة المعرفـة وأثرهـا فـي األداء15F16)2009 -دراسة (الخشـالي )13

 ميدانية في الشركات الصناعية األردنية).

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى تــأثير إدارة المعرفــة فــي األداء التنظيمــي للشــركات 

 اعتمـــاد ثالثـــة عناصـــر لقيـــاس متغيـــر إدارة المعرفـــة والـــذي يمثـــلُّ  الصـــناعية األردنيـــة. وقـــد تـــمّ 

قيـــاس  عرفـــة، نشـــر المعرفـــة، واالســـتجابة للمعرفـــة. فيمـــا تـــمّ وهـــي: امـــتالك الم المتغيـــر المســـتقلّ 

 األداء التنظيمي الذي يمثل المتغير التابع عن طريقين هما: 

األداء المقارن: ويشير إلى مـدى إدراك العـاملين لمسـتوى ربحيـة الشـركة التـي يعملـون فيهـا  •

 وحصتها السوقية ومستوى سرعة نموها.
                                                           

، الع�راق، جامع�ة ده�وك، العالقة بين إدارة معرفة الزبون والتوجهات السوقية للمنظم�ات، 2008صادق، درمان سليمان،  15
1210108647.doc-adakee.com/sound/upload/aln3esa-al-www.dr 

 ،29مجلد ، المجلة العربية لإلدارة ،دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية"، "إدارة المعرفة وأثرها في األداء التنظيمي ،شاكر جار اهللا ،الخشالي 16
 .67 -45ص  ص ،2009 ،حزيران ،1عدد 

http://www.dr-al-adakee.com/sound/upload/aln3esa-1210108647.doc
http://www.dr-al-adakee.com/sound/upload/aln3esa-1210108647.doc


ج ج   
 

األداء الداخلي: ويشير إلى مدى إدراك العاملين لمسـتوى أداء الشـركات التـي ينتمـون إليهـا  •

 مكاناتها في تحقيق أهداف األداء التي تحددها.عن إفي األمد القصير والطويل، فضًال 

شـــركة صـــناعية  )37(اختيـــارهم مـــن  عـــامًال تـــمّ  )264(ُأجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 

 لالزمة منهم عن طريق االستبانة.جمعت البيانات ا

ولقد جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة مع الدراسات المرجعية التي اعتمدها الباحث وهو وجـود 

عالقــة تكامــل منطقيــة واعتماديــة بــين العناصــر المكونــة إلدارة المعرفــة وهــي امــتالك المعرفــة، 

وهذه العالقة التكاملية هي  %.81 نشر المعرفة، واالستجابة للمعرفة، حبث بلغ معامل االرتباط

ة إدارة المعرفـ التي تلعب الدور المؤثر علـى األداء التنظيمـي للشـركات موضـع الدراسـة. أي أنّ 

يجابيـًا فـي زيـادة ربحيـة الشـركات وحصـتها السـوقية، فضـًال عـن سـرعة بمكوناتها الثالثة تـؤثر إ

مـــن % 51المعرفــة تفســـر ماقيمتـــه نموهــا مقارنـــة بالشـــركات العاملـــة فــي المجـــال نفســـه، فـــإدارة 

 التغير الحاصل في األداء التنظيمي.

للدراسة الحالية، باالستناد إلى الفكرة المثبتة بـأن تحسـين  اً إضافي اً هذا وُتشكل هذه الدراسة دعم

األداء التنظيمــي الحــالي والمســتقبلي يعتمــد بشــكل أساســي علــى ُحســن إدارة المعرفــة المتواجــدة 

 داخل الشركة. 
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، بعنـوان: (قيـاس أثـر عوامـل الثقافـة التنظيميـة فـي تنفيـذ إدارة المعرفـة 16F17)2010 -دراسة (جـواد )14

 في مجموعة االتصاالت األردنية "أورانج").

موظـــف مـــن جميـــع المســـتويات اإلداريـــة فـــي مجموعـــة االتصـــاالت.  270تمـــت الدراســـة علـــى 

وهــدفت الدراســة إلــى قيــاس أثــر عوامــل الثقافــة التنظيميــة فــي تنفيــذ إدارة المعرفــة فــي مجموعــة 

االتصاالت األردنية "أورانج" من وجهة نظر العاملين فيها. استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي 

إدارة المعرفـة فـي المجموعـة، مـن حيـث توليـد المعرفـة  وصـف وتحليـل واقـع التحليلي، حيـث تـمّ 

تشـــخيص أثـــر عوامـــل الثقافـــة التنظيميـــة المتمثلـــة فـــي(نظم  والتشـــارك فيهـــا وتطبيقهـــا. كمـــا تـــمّ 

المعلومـــات، الهيكـــل التنظيمـــي، أنظمـــة الحـــوافز، العمليـــات، العـــاملين، القيـــادة) فـــي تنفيـــذ إدارة 

 المعرفة.

 ولقد توصلت الدراسة إلى:

الثقافة التنظيمية كقـوة دافـع لتوحيـد الطاقـات نحـو تحقيـق األهـداف المشـتركة، وتوّجـه تعمل  -

 الجهود نحو التجديد واالبتكار.

مـن التبـاين فـي  %)72(تفسر عوامل الثقافة التنظيمية المحددة فـي هـذه الدراسـة  مـا نسـبته  -

مـــن بـــين العوامـــل  القيــادة كانـــت العامـــل األكثـــر تــأثيراً  إدارة المعرفــة، كمـــا توصـــلت إلـــى أنّ 

هـــا تـــأثيرًا علـــى الثقافيـــة التنظيميـــة علـــى تنفيـــذ إدارة المعرفـــة، بينمـــا نظـــم المعلومـــات مـــن أقلّ 

 عمليات إدارة المعرفة .

من المالحظ اختالف مفهوم الثقافة التنظيمية من باحث إلى آخر، باإلضافة الختالف تركيبها 

ــذا نجــد العديــد مــن الدراســات واألبحــاث حــول الثقافــة التنظيميــة وأثرهــا علــى إدارة  ومكوناتهــا. ل

الثقافـة التنظيميـة  من وجهات نظر مختلفـة لكـال العنصـرين. باإلضـافة لـذلك فـإنّ  المعرفة ولكنْ 
                                                           

قيـــاس أثـــر عوامـــل الثقافـــة التنظيميـــة فـــي تنفيـــذ إدارة المعرفـــة فـــي ، 2010جـــواد، شـــوقي نـــاجي، المـــدان، ســـامي، موســـى، صـــباح محمـــد،  17
 .2010شتاء  ،44العدد ،السنة السابعة ،مجلة علوم انسانية، مجموعة االتصاالت األردنية "أورانج"
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تتعدى فوائدها تطبيق إدارة المعرفة فهي تشكل البيئة التي يتعايش معها وبها األفراد وهي التي 

 لمؤسسات.ور نجاح األنماط اإلدارية المطبقة في اتبلّ 

 

دراسـة  -، بعنوان: (دور إدارة المعرفة في رفع كفـاءة أداء المنظمـات17F18)2010 -دراسة (الفارس )15

 ميدانية على شركات الصناعات التحويلية الخاصة بدمشق).

هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور إدارة المعرفــة فــي تحســين مســتوى األداء وتعزيــزه، 

لتحليلــي، وقـــد طبقـــت الدراســـة علــى عشـــر شـــركات خاصـــة اســتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي ا

حديثة العهد نسبيًا، وهي شركات صناعية متوسطة وكبيرة الحجم، تعمل في مجال الصـناعات 

الغذائيــة والنســيجية واأللبســة فــي مدينــة دمشــق وريفهــا، وتتبــع أســاليب علميــة حديثــة فــي اإلدارة 

، حيث جمعت البيانـات )2007 -2003(وات ت الدراسة مدة زمنية قدرها خمس سنواإلنتاج. غطّ 

اسـتبانة) مـع بعـض المقـابالت المحـدودة مـع مـدراء  180بصورة أساسـية عـن طريـق اإلسـتبانة (

 هذه الشركات.

 قسم الباحث محاور الدراسة  إلى محورين أساسيين هما:

 المحور األول: إدارة المعرفة ويتفرع عنها: •

 خزن، توزيع، وتطبيق.عمليات إدارة المعرفة وتضم: توليد،  )1

نظــم دعــم  -نظــم أتمتــة المكتــب -تقانــة إدارة المعرفــة: وتقســم إلــى: نظــم العمــل المعرفيــة )2

 نظم الذكاء الصناعي. -القرارات المستندة إلى المعرفة

 إدارة المعرفة الزبائنية. -مديري المعرفة -فريق المعرفة: المكون من: صناع المعرفة )3

                                                           
، مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، دور إدارة المعرفة  في رفع كفاءة أداء المنظمات، 2010الفارس، سليمان،  18

 .85 -59، العدد الثاني،ص ص 26المجلد
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 -غيــرات هــي: العمليــات الداخليــةء والــذي تــم تمثيلــه بأربعــة متالمحــور الثــاني: مســتوى األدا •

الجانـــب المـــالي (حـــق الملكيـــة والعائـــد علـــى االســــتثمار)،  -الـــتعلم والنمـــو -الزبـــائن رضـــى

وبسبب صعوبة الحصول على البيانات المالية، قام الباحث بالتركيز على المتغيرات الثالثة 

 يجابًا وسلبًا.تأثير على الجانب المالي إ ء وذاتاألولى باعتبارها تعكس مستوى األدا

فـاءة أداء الشـركات المدروسـة ال إلدارة المعرفة على كولقد توصلت الدراسة إلى: وجود دور فعّ 

علــــى الجانــــب المــــالي أو العمليــــات الداخليــــة أو رضــــا الزبــــائن أو الــــتعلم والنمــــو. حيــــث  ســــواءٌ 

داء ترجـع إلـى اسـتخدام إدارة المعرفـة مـن كفـاءة األ %66أظهرت نتائج التحليـل اإلحصـائي أن 

 بعناصرها الثالثة، وهي عالقة ارتباط قوية.

 

 المراجع األجنبية: •

 ، بعنوان: (نظرية إدارة المعرفة).Newman & Conrad- 1999(18F19دراسة ( )1

 ُقّسمت الدراسة إلى محورين أساسيين:

  المحور األول: شمل التعريف بالمفاهيم األساسية)Keys Terms(،  ومن أهمها عمليـات إدارة

اســتخدام المعرفـــة) مــع التركيـــز علــى عمليـــة انســياب أو تـــدفق  -نقـــل -تخــزين -توليـــدالمعرفــة (

 المعرفة. 

  ّوضع تصور لإلطار العام إلدارة المعرفة، بما تحتويه من طـرق وعمليـات  المحور الثاني: تم

 وتقانات.   

 هي: ليهاإ نج المهمة التي توصل الباحثامن النتائ ولعلّ 

                                                           
19 Newman، Brain and Conrad، Kurtw، 1999، The Knowledge Management Theory، The Knowledge 

Management Forum، USA. 
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التأكيــد علــى عــدم وجــود بنيــة نمطيــة أو ثابتــة إلدارة المعرفــة، وٕانمــا تختلــف بنيتهــا بــاختالف  -1

العمليات واألنشطة والتقانات الضرورية إلدارة المعرفـة، والتـي تحـدد تبعـًا للمؤسسـة المطبقـة 

 بها.   

المعرفـــة وأمـــاكن  العناصـــر العامـــة التـــي تشـــكل اإلطـــار العـــام إلدارة المعرفـــة هـــي: (أشـــكال -2

تواجدها، المعرفة الداخلية والمعرفة الخارجيـة، طـرق تـدفق المعرفـة واألنشـطة الخاصـة بهـا، 

 At Stakeالتقانات المستخدمة كالبريداإللكتروني الذي يعتبر وسيلة لنقل المعرفة، وجلسات 

 ونقل المعرفة وتحويلها من معرفة ضمنية إلى صريحة). توليدالمستخدمة في  

 ظهرأهمية وجود إطار عام إلدارة المعرفة من خالل: ت -3

لمعرفــة وتوضــيح العالقــة فيمــا تنظــيم الطــرق والعمليــات والتقانــات المســتخدمة فــي إدارة ا - أ

 .بينها

 ر على تدفق المعرفة داخل المؤسسسة.تؤثّ  تنظيم العمليات المختلفة التي من الممكن أنْ  - ب

 إضافة قيمة ألنشطة تحليل تدفق المعرفة لوضعها موضع التطبيق.  - ت

 اإلطـار العـام إلدارة المعرفـة يضـمُّ  لفكرة أساسـية مفادهـا أنّ  قتْ هذه الدراسة سوّ  وترى الباحثة أنّ 

مكونات يختلف ترجيح أهميتها باختالف المؤسسة، باإلضافة إلى إرساء إطار نظري للعديد من 

 صائص إدارة المعرفة والطرائق واألساليب والتقانات التي تستعملها.المفاهيم المتعلقة بخ
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Kidwell et al-2000 (19Fدراسـة ( )2

، بعنـوان: (تطبيـق ممارسـات إدارة المعرفـة فـي مجـال التعلـيم 20

 العالي). 

تمحــورت هــذه الدراســة حــول محاولــة اإلجابــة علــى الســؤال المطــروح وهــو: هــل باإلمكــان تطبيــق 

 المعرفة في الكليات والجامعات؟مفاهيم إدارة 

ولإلجابة على هذا السؤال اعتمد الباحثون على الدراسة النظرية االستنتاجية، استنادًا إلى العديد 

مـــن األدبيــــات حــــول إدارة المعرفــــة بشــــكل عـــام، والعوامــــل  األساســــية التــــي تســــاند تطبيــــق إدارة 

 المعرفة بشكل خاص.

عديد من اإلجراءات التي ساعدت على تفعيـل تطبيـق إدارة هناك ال ولقد توصلت الدراسة إلى أنّ 

 المعرفة ضمن منظومة التعليم العالي ومنها:

 انتشار الحلول التكنولوجية. -1

 وجود نقطة التقاء بين إدارة المعرفة و األعمال اإللكترونية. -2

 انتقال تطبيق إدارة المعرفة من المشاريع الصغيرة إلى المشاريع الضخمة. -3

 استخدام إدارة المعرفة لالنتقال من أفضل النتائج إلى اإلبداع. -4

قطاع التعليم العالي يعتبر من القطاعات القائمة على المعرفة، فإنه يستطيع أن يستفيد  وبما أنّ 

ـــز مـــن ممارســـات إدارة المعرفـــة كبقيـــة المؤسســـات األخـــرى التـــي وظّ  فـــت هـــذه الممارســـات لتعزي

 مة أو لتحقيق التميز.حسين الخدمات المقدّ حاالت اإلبداع واإلبتكار وت

 

                                                           
20 Kidwell، Jillind J. and Karen M. Vender Linda. And Anb Sandra L. Johnson، 2002،  

Applying Corporate Knowledge Management Practices In Higher Education،  
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0044.pdf 
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ط ط   
 

20F) بعنــــوان2002دراســــة مســــحية (لمنظمــــة التعــــاون والتنميــــة االقتصــــادية،  )3

: الدراســــة المســــحية 21

 Survey for OECD knowledgeلمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة االقتصـــادية إلدارة المعرفـــة. "

management " 

معرفــة واقــع راء هــذه الدراســة المســحية إلــى التعــاون والتنميــة اإلقتصــادية مــن إجــهــدفت منظمــة 

لمانيــا، المؤسســات المختلفــة فــي دول ثــالث هــي:  كنــدا، أعمليــات إدارة المعرفــة المســتخدمة فــي 

والـدنمارك. حيــث قامــت بعمــل اســتفتاء موجــه لألفـراد العــاملين فــي اإلدارة العليــا فــي المؤسســات. 

كتساب المعرفة  وامتصاصها والمشـاركة بهـا لمعرفة أهم عمليات إدارة المعرفة المستخدمة مثل ا

 ونقلها واالحتفاظ بها، وتأثيرها على عمل المؤسسة.

بـه تحليــل لنتـائج هــذا االســتفتاء  ومـن ثــم أصـدرت منظمــة التعـاون والتنميــة اإلقتصــادية تقريـرًا تــمّ 

 من أهم النتائج ما يلي: ولعلّ 

لمعرفة المسـتخدمة وبـين نتـائج األعمـال بالرغم من عدم وجود عالقة متبادلة بين عمليات إدارة ا

هــذه العمليــات وال ســيما اكتســاب والمشــاركة بالمعرفــة لهــا تــأثير مباشــر  فــي المؤسســات، إال أنّ 

 على تنافسية المؤسسة.

 ، وهي بعنوان: (العالقة بين إدارة المعرفة والثقافة التنظيمية).Holowetzki ،2002(21F22دراسة ( )4

 دراسـيةً  أكـان حالـةً  مرجـع سـواءٌ  )102(استخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي، وذلـك بدراسـة 

فـــي جامعـــة أورغـــن  )2002-1998(، للفتـــرة الواقعـــة مـــا بـــين عـــامي اً إلكترونيـــ اً منشـــور  أم  كتابـــًا أم

)University of Oregan.الواليات المتحدة األمريكية ،( 

                                                           
21 Survey for OECD knowledge management  http://www.oecd.org/dataoecd/23/56/2756535.pdf 

22 Holowetzki, Antonian, 2002, The Relationship between Knowledge and Organization Culture 
"University of Origen", www.aimdegree.com/pdfs/Holowetzki2002.pdf. 
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ي ي   
 

قافة التنظيميـة علـى إدارة المعرفـة فـي المؤسسـات الصـغيرة أو هدفت الدراسة إلى توضيح أثر الث

اعتمادهــا فــي الدراســة هــي:  المؤسســات غيــر الربحيــة، مــن خــالل تكييــف ســتة عوامــل ثقافيــة تــمّ 

 القيادة.  -األفراد -العمليات -نظم المكافآت -البنية التنظيمية -نظم المعلومات

 ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة:

التركيز على الثقافة التنظيمية وقدرتها علـى بنـاء ودعـم بيئـة مشـاركة المعرفـة، والتـي تشـكل  -1

 بدورها مفتاح نجاح إدارة المعرفة.  

شــراكها إ إلدارة المعرفــة، إذا تــمّ  اً داعمــ إدارة العوامــل الثقافيــة داخــل المؤسســات يعتبــر عــامالً  -2

 ضمن استراتيجية إدارة المعرفة.

ع توصـيف دقيـق للعوامـل الثقافيـة لكـي تشـكل نقطـة االرتكـاز للمـدراء التنفيـذيين أهمية وض  -3

 لتقدير الخيارات المتاحة لالرتقاء بالمعرفة وٕادارتها.

ثقافـة تنظيميـة تـتفهم ماهيـة وأهميـة  إيجـادوترى الباحثة أن مفتاح التأثير على إدارة المعرفـة هـو 

اح تطبيــق إدارة معرفيــة، وذلــك مــن خــالل المعرفــة، وتشــكل نقطــة انطــالق منطقيــة لضــمان نجــ

تحديد العوامل الثقافية في المؤسسة مع األخذ بعين االعتبار اختالف أهميـة وطبيعـة تـأثير هـذه 

 العوامل من مؤسسة إلى أخرى.

، بعنوان: (امتحان عملي للعوامل المؤثرة على فاعليـة إدارة المعرفـة 22F23)Wood- 2005( -دراسة )5

 وحدة العمل).ضمن نطاق  -في المؤسسات

هــدفت الدراســـة إلـــى تقـــديم نمـــوذج إلدارة المعرفـــة فـــي المؤسســـات، بـــالتركيزعلى اختبـــار العوامـــل 

المـــؤثرة علـــى فاعليـــة إدارة المعرفـــة وذلـــك انطالقـــًا مـــن وحـــدة العمـــل، "أي األفـــراد العـــاملين فـــي 

األفـراد هـم عتبـر الباحـث هـؤالء حيـث ا المستوى الوظيفي األدنـى للهيكـل التنظيمـي للمؤسسـات"،

                                                           
23 Wood، Christopher، 2005، An Empirical of Factor Influencing Work-unit Knowledge Management 

Effectiveness in Organization، USA...http://www.proquest.umi.com/pqdweb      



ك ك   
 

الذين يقومون بتوليد وتجميع وتنظيم والمشاركة للمعرفة بنوعيها الظاهري والضمني، والتـي تقـود 

 إلى تعظيم نتائج المؤسسة.

طرحهــا فــي دراســات ســابقة حــول  نظريــة تــمّ  ةعشــر الباحــث فــي دراســته علــى تحليــل ســت  واعتمــد

 ثة مؤسسات كبيرة.موضوع الدراسة، متخذًا من االستبانة أداًة للبحث ضمن ثال

 وللوصول للهدف قام الباحث بتحديد متغيرات الدراسة كما يلي:

o /وظائف وحدات العمل. مهام 

o .إدارة المعرفة ضمن وحدات العمل بنوعيها الظاهري والضمني 

o .البيئة التنظيمية وتحديدًا: ثقافة التعلم و دعم تكنولوجيا المعلومات 

 توصل للنتائج التالية: هايل المتغيرات والعالقة فيما بينوبتحل

أكثرعــاملين مثيــرين لالهتمــام ضــمن مهــام وحــدات العمــل همــا: تنــوع المهــام وعالقتهــا بــإدارة  -1

المعرفة الضمنية، وتحليل المهام وعالقتها بإدارة المعرفة الظاهرة. ولقد أثبت الباحـث وجـود 

االثنـين وٕادارة المعرفـة عالقة إيجابية، ذات داللة وخاضعة للموثوقيـة بـين كـل مـن العـاملين 

 بنوعيها.

المعرفــي  ىيضــاف إلــى العــاملين الســابقين اثنــان آخــران يتعلقــان بــإدراة المعرفــة همــا: الرضــ -2

ونوعيـــة المعرفـــة، اللـــذان لهمـــا عالقـــة ايجابيـــة ذات داللـــة مـــع المعرفـــة الظـــاهرة والضـــمنية 

يـة داخـل ة الضـمنية والظاهر درجة االنتفاع مـن المعرفـ والقدرة على إدارتهما بفاعلية. أي أنّ 

دارة المعرفـة الظـاهرة تـؤثر بشـكل العام ألداء إدارة المعرفة، وإ  وحدات العمل يتعلق بالرضى

 ". knowledge Quality"يجابي على نوعية المعرفة إ



ل ل   
 

من االهتمام بشكل خـاص بثقافـة الـتعلم ونظـم تكنولوجيـا المعلومـات كعـاملين أساسـيين  البدَّ  -3

لتوليــد المعرفــة والقــدرة علــى تنظيمهــا ونقلهــا، أي زيــادة فعاليــة إدارة المعرفــة داخــل وحــدات 

 العمل.

االنطــالق مــن قاعــدة الهــرم التنظيمــي للمؤسســة يعطــي إدارة المعرفــة بعــدًا أكثــر  تــرى الباحثــة أنَّ 

شمولية، يضم كافـة عـاملي المعرفـة، وهـذا يتفـق مـع التوجـه العـام للدراسـة الحاليـة، علـى اعتبـار 

ـــة العمـــل  أنّ  ـــى بيئ ـــى ســـمات المهـــام الموجـــودة وعل أفضـــل اســـتراتيجية إلدارة المعرفـــة تعتمـــد عل

 ووحداته.

 

 

: دراسـة ، وهـي بعنـوان: "إدارة المعرفـة والفعاليـة المؤسسـاتيةMills & Smith- 2010(23F24دراسـة ( )6

 تحليلية".

هدفت الدراسة إلى، تقييم أثر إدارة المعرفة على الفعالّية المؤسساتية. ولجـأت الدراسـة إلـى مسـح 

 اإلنتاج والتصنيع في مؤسسات مختلفة. "مديرًا ألقسام 189آراء "

 وبشكل أكثر تفصيًال قام الباحثان بتحليل إدارة المعرفة إلى عنصرين هما:

وشــملت ثالثــة عناصــر أساســية هــي: التكنولوجيــا، الهيكــل التنظيمــي، الثقافــة البنيــة التحتيــة:  )1

 التنظيمية.

 العمليات: وشملت أربع عمليات أساسية هي: اكتساب، تحويل، استخدام، وحماية المعرفة. )2

                                                           
24 Mills، Annette، Smith، Trevor، ” Knowledge Management & Organization Performance :A Decomposed View”، 

Journal of Knowledge Management، vol 15،NO1،2011،pp 156_171. 



م م   
 

عنصر مـن عناصـر إدارة المعرفـة السـابقة الـذكر  اختبر الباحثان الصلة ما بين كلّ  ومن ثمَّ 

ؤسســة، التــي تعنــي قــدرة المؤسســة علــى تحقيــق الميــزات التنافســية وتحســين وبــين فعالّيــة الم

 نجاز.اإل

 حصائي لبيانات المدراء مايلي:وأظهرت نتائج االختبار اإل

الثقافة التنظيمية فقط لها عالقة ذات داللة على فعالّية المؤسسة، بينمـا التكنولوجيـا والهيكـل  •

 التنظيمي ليس لها أثر ذو داللة.

عمليـات إدارة المعرفـة (اكتسـاب، اسـتخدام، وحمايـة المعرفـة) لهـا عالقـة تـأثير مباشـر جميـع  •

 على فعالّية المؤسسة، ما عدا عملية تحويل المعرفة ليس لها أثر ذو داللة.

المؤسسـات تختلـف مـن حيـث قـدراتها ووسـائلها  الباحثان على أنه رغم نتائج الدراسة إال أنّ  وأكدَّ 

ويكـــون علـــى عـــاتق المـــدراء تحديـــد الوســـائل ذات األثـــر األوضـــح علـــى  لتحقيـــق أفضـــل فعالًيـــة.

 فعالّية المؤسسة، واستثمار ذلك بالطريقة المناسبة.

وترى الباحثة، أن المؤسسة وحدة متكاملة، وكل جزئية تؤثر على اآلخرى بشكل مباشر أو غير 

هيكــل التنظيمــي وتحويــل النتــائج أظهــرت عــدم التــأثير المباشــر للتكنولوجيــا وال مباشــر. ورغــم أنّ 

المعرفــة علــى فعالًيــة المؤسســة، إال أن ذلــك ال ينفــي تأثيرهــا القــوي علــى إدارة المعرفــة، وبالتــالي 

 على الفعالّية. تأثيرها غير المباشر

 

 

 



ن ن   
 

، وهــي بعنــوان: (أثــر إدارة المعرفــة علــى ابتكــار المنتجــات، باالســتناد 24F25)Yang- 2011دراســة ( )7

 لدى الباعة الصينيين).إلى المخرجات التجارية 

ت هذه الدراسة بدعم من صندوق األبحاث المركزي لدى الجامعـات فـي الصـين، حيـث هـدف تمّ 

الباحث إلى دراسـة التفاعـل بـين مشـاركة المعرفـة الداخليـة وبـين اكتسـاب المعرفـة الخارجيـة لـدى 

 الشركات، وتأثيرهما على ابتكار منتجات/خدمات جديدة.

شركة) مجموعة من الشـركات التـي تعتمـد فـي معارفهـا إلـى مصـادر  172شمل مجتمع الدراسة (

 خارجية  مثل شركات أجنبية أو هيئات للبحث العلمي، باإلضافة إلى المصادر الداخلية.

 افترض الباحث أن:

 زيادة المشاركة للمعرفة الداخلية تؤدي إلى تحسين اكتساب المعرفة الخارجية. )1

 تؤدي إلى تحسين مستوى المشاركة للمعرفة الداخلية. زيادة اكتساب المعرفة الخارجية )2

مشاركة المعرفة الداخلية واكتساب المعرفة لخارجية يعتبران عامالن متكامالن للوصول إلى  )3

 ابتكار المنتجات/الخدمات.

 استبانة لقياس عاملين اثنين هما:  211والختبار الفرضيات الثالث السابقة، تم توزيع 

 ثرهما على ابتكار المنتجات/الخدمات.اكتساب المعرفة الخارجية، وأ -ليةالداخمشاركة المعرفة 

وتوصــلت الدراســة إلــى قبــول الفرضــيات الــثالث بمعــامالت ارتبــاط قويــة، مــع التأكيــد علــى عــدة 

 نقاط:

زيــادة المشــاركة للمعرفــة الداخليــة تشــمل المشــاركة بــين العــاملين واإلدارة والمشــاركة العكســية  •

 والعاملين، تغذية روح التعلم لدى العاملين، تحفيز العاملين للمشاركة بمعارفهم. بين اإلدارة

                                                           
25 Yang، Dong; The Effect of KM  on Product Innovation،- Evidence from the Chinese Software Outsourcing 

Vendors”،I Business، 2011، 3،pp16-22، (http://www.SciRP.org/journal/ib) ، Available at www.doaj.org 



س س   
 

دة لمهارات وخبرات جديدة، مـن خـالل أن يكون هناك بحث متواصل عن معارف جديدة مولّ  •

تعزيــــز وســــائل االتصــــال بــــين الشــــركات والبيئــــة الخارجيــــة، وتفعيــــل العالقــــات الجيــــدة مــــع 

 .الموردين والبائعين والزبائن

 

للدراســـة  دعـــمتعتبـــر هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات الحديثـــة والهامـــة، والتـــي تشـــكل نتائجهـــا نقطـــة 

، واكتســاب المعــارف الحاليــة، باعتبــار أن التوجــه نحوالمشــاركة للمعــارف الداخليــة لألفــراد واإلدارة

فــي  طــرق تســويقية، كلهــا تصــبُّ  أمعمليــات تصــنيع،أم أكانــت تقانــات جديــدة،  الخارجيــة ســواءٌ 

 مصلحة المؤسسات االبتكارية. 

 

 

 

  



ع ع   
 

 :Literature review summery ملخص الدراسات السابقة •

تنوعــت الدراســات المرجعيــة مــن دراســات عامــة إلــى دراســات متخصصــة بمجــال معــين مثــل  

القطاع التعليمي، القطاع المصرفي، المؤسسـات اإلنتاجيـة الصـناعية.. ولكننـا نسـتطيع أن نجـد أنهـا 

بعـــدة نقـــاط تعتبـــر مـــن المحـــاور األساســـية عنـــد تطبيـــق إدارة المعرفـــة والتـــي مـــدت الباحثـــة  اشـــتركت

 ببعض التوجيهات، أال وهي:

 اعتبار المعرفة من أهم موارد المؤسسات وهي بحاجة إلى إدارة لتحقيق االستفادة العظمى منها. )1

 ارية على حد سواء.أهمية التراكم المعرفي على عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية واإلد )2

عـــــدم نمطيـــــة إدارة المعرفـــــة، بمعنـــــى اخـــــتالف العمليـــــات واألنشـــــطة والتقانـــــات المســـــاندة إلدارة  )3

ــــى نجــــاح تطبيقهــــا بــــاختالف المؤسســــات. ولكــــنّ  هــــذا  المعرفــــة، واخــــتالف العوامــــل المــــؤثرة عل

لمســاندة بتــرجيح األهميــة لكــل مــن العناصــر ا بــر اختالفــًا جــذريًا إنمــا اخــتالفٌ االخــتالف ال يعت

 والعوامل المؤثرة.

التأكيــد علــى الــدور الكبيــر للبيئــة التنظيميــة للمؤسســات علــى فاعليــة إدارة المعرفــة ، بمكوناتهــا  )4

 المختلفة مثل العوامل الثقافية وبيئة التعلم ونظم المعلومات.

لنجـاح تبنـي التأكيد على أخالقيات العمل (القيم والمادئ والسـلوكيات) التـي تعتبـر اللبنـة األولـى  )5

 إدارة المعرفة.

أكانـــت  ل فــي مختلـــف أنـــواع المؤسسســـات ســـواءٌ تعتبــر إدارة المعرفـــة أســـلوب إداري شـــامل مقبـــو  )6

 خدمية. مإنتاجية أ متعليمية أ

 

 

 



ف ف   
 

 وجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة -

 Comparing this research to previous ones: 

إدارة المعرفــة  الدراســة الحاليــة تتشــابه مــع الدراســات الســابقة فــي أنهــا تتنــاولن يمكــن القــول إ 

أهميــة، كمــا وتعــرض ألهــم نمــاذج إدارة المعرفــة المطبقــة فــي العــالم، ولكنهــا تختلــف عــنهم كمفهــوم و 

 م مع الواقع السوري.المعرفة التقانية في سورية يتالء بأنها: تركز على تصميم نموذج إلدارة

 

 ستفادة من الدراسات السابقةجوانب اال -

 The Outcomes of previous researches: 

شــكلت الدراســات المرجعيــة دعمــًا كبيــرًا للدراســة الحاليــة حيــث تــم االســتفادة مــنهم بعــدة أمــور  

 هي:

التعرف على آراء و أفكار العديد من الباحثين حول موضوع إدارة المعرفة وطريقـة تحلـيلهم لهـذه  )1

 األفكار.

ام مخرجـــات هـــذه الدراســـات (نتـــائج وتوصـــيات) كمـــدخالت للدراســـة الحاليـــة بمـــا يتناســـب اســـتخد )2

 وطبيعة المشكلة.

 االستعانة بالعديد من المراجع الواردة في هذه الدراسات. )3

 المساعدة في تصميم االستبانة الخاصة بالدراسة الحالية. )4

 

 

 

 



ص ص   
 

 :The Research Importance  ثالبحأهمية 

إال أننــا فــي ســورية  ،والعديــد مــن األدبيــات حــول إدارة المعرفــة بشــكل عــامرغــم تــوفر العديــد  

أهميــة هــذا لــذا تــأتي  ،نفتقــر إلــى الدراســات العمليــة حــول هــذا الموضــوع وبالتــالي نفتقــر إلــى التطبيــق

يجــاد وتطبيــق نمــوذج عرفــة التقانيــة كمصــطلح نظــري وبــين إمــن عمليــة الــربط بــين إدارة الم ،البحــث

 التقانية على أرض الواقع.إلدارة المعرفة 

 

 :The Research Aims ف البحثهد

 قيق هدفين اثنين:حيرمي البحث بشكل أساسي نحو ت 

علــــى قــــدرة المؤسســــات علــــى تحفيــــز  الوقــــوف علــــى تــــأثير إدارة المعرفــــة التقانيــــة الهــــدف األول: -

 وتوطين وتطوير التقانة. ،بداعاإل

هــو اقتــراح نمــوذج إلدارة المعرفــة التقانيــة يتناســب مــع خصوصــية البيئــة الســورية  الهــدف الثــاني: -

 واإلمكانيات المتاحة.

 

 :The Research Hypothesis فرضيات البحث

 :ثالث فرضيات هييقوم البحث على 

H0- دراك ألهمية إدارة المعرفة التقانية لدى األفراد في المؤسسة.ال يوجد إ 

H0-   ال يوجــــد أثــــر ذو داللــــة معنويــــة إلدارة المعرفــــة التقانيــــة بعناصــــرها (واقــــع المعرفــــة بشــــكليها

وعمليات إدارة المعرفة التقانية) علـى قـدرة المؤسسـة  ،واقع إدارة المعرفة التقانية ،الصريحة والضمنية

 على توطين وتطوير التقانة.



ق ق   
 

H0-ماعي) علـى إدارة المعرفـة التقانيـة فـي المؤسسـة. (الثقة والعمل الجـال يوجد أثر للبيئة المتمثلة ب

 ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الثالث التالية:

1H0- العمـل الجمـاعي) علـى واقـع المعرفـة بشـكليها الصـريحة  ،(الثقةـال يوجد أثر للبيئـة المتمثلـة بـ

 الضمنية.

2H0– العمل الجماعي) على واقع إدارة المعرفة التقانية. ،(الثقةـال يوجد أثر للبيئة المتمثلة ب 

3H0– العمل الجماعي) على عمليات إدارة المعرفة التقانية. ،(الثقةال يوجد أثر للبيئة المتمثلة بـ 

 

 :The Research Methodology منهج البحث

مــن خــالل الوقــوف علــى مفهــوم  ،الوصـفي: فللبحــث الوصــفي التحليلــيسـيتم اعتمــاد المــنهج  

باالعتمــاد علــى  ،واالطــالع علــى بعــض نمــاذج إدارة المعرفــة التقانيــة ،وأهميــة إدارة المعرفــة التقانيــة

للوصـــول إلـــى الجانـــب  ،والرســـائل واألبحـــاث العلميـــة ،والـــدوريات والمنشـــورات ،العديـــد مـــن المراجـــع

 النظري للدراسة.

العقبات التي  –التقانية حليل واقع تطبيق إدارة المعرفةمن خالل القيام بدراسة وت ،التحليليو 

ذج إلدارة وجاهزيـــة المؤسســـات لبنـــاء نمـــوذج إلدارة المعرفـــة وصـــوًال القتـــراح نمـــو  –تعتـــرض تطبيقهـــا

 م مع البيئة السورية.المعرفة التقانية يتالء

 

 

 

 

 



ر ر   
 

 : Research Scociety & Sampleمجتمع البحث وعينته

 . المؤسسات اإلنتاجية في سورية :مجتمع البحث -

 .شركة آسيا للصناعات الدوائية :عينة البحث -

عقبـات  –استبانة خاصة لغرض البحث وهو معرفـة واقـع  حيث تم تصميم،االستبانة أداة البحث: -

 دارة المعرفة التقانية . موذجإلجاهزية  المؤسسة عينة البحث لتبني ن –

الدوائية باعتبارهـا مـن أهـم الصـناعات اإلنتاجيـة و إحـدى الوسـائل األساسـية لتحقيـق ولقد تم اختيار الصناعات "

ومــن أجــل العمــل علــى تحويــل هــذه الصــناعة إلــى غايــة اقتصــادية وصــناعة اســتراتيجية تــدعم  ،األمــن الصــحي

25F."تخاصًة إذا علمنا أن هامش ربح الصناعات الدوائية يعد من األعلى مقارنة بباقي الصناعا ،االقتصاد

26 

 

 : The Manner of Doing The Researchطريقة تنفيذ البحث

 سيتم تنفيذ البحث على مرحلتين:

تتضــمن أســئلة حــول أهــداف  ،حيــث ســيتم تطبيــق االســتبانة علــى عينــة البحــث الدراســة العمليــة: -

 تحليل البيانات للوصول إلى النتائج . مَّ ومن ثَ  ،وفرضيات البحث

مــن حيــث هــة نظــر تقانيــة تتضــمن رؤيــة عامــًة حــول إدارة المعرفــة مــن وجالتــي الدراســة النظريــة: -

ســـقاط نتـــائج الدراســـة العمليـــة علـــى الدراســـة النظريـــة للوصـــول إلـــى النمـــوذج وإ . المفهــوم والنمـــاذج

 المقترح.

 

                                                           
http://www.syria-،2011\2\5، مقال����������ة، ت����������اريخ ال����������دخول الص����������ناعات الدوائي����������ة واق����������ع واف����������اقعنجرين����������ي، فراس. 26

news.com/readnews.php?sy_seq=18301 

http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=18301
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=18301
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=18301


1 
 

 

 

 

 األول الفصل

 

 أدبيات إدارة المعرفة التقانية

Literature of Technological Knowledge Management 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 تمهيد:

 محاور أساسية هي: أربعة وفقيتضمن الفصل األول بعض أدبيات إدارة المعرفة التقانية      

 التقانية.مفهوم إدارة المعرفة .1.1

 عمليات إدارة المعرفة التقانية..2.1

 بيئة إدارة المعرفة التقانية..3.1

 نماذج إدارة المعرفة التقانية..4.1

على  دراستنانقوم ببناء  رؤية خاصةللوصول إلى  تحليلهاحيث سنقوم بعرض أهم األدبيات و     

 ا. أساسه
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Learning to Know what 
we know and what we 

don`t know 

Knowledge into Action 

  The Concept of Technological knowledgeمفهوم إدارة المعرفة التقانية  .1.1

Management 

 

 تمهيد:

ـــتعلم مـــانعرف وكـــذلك   اســـتطاعت العبـــارة "أن ن

مـــاال نعـــرف" احتـــواء مفهـــوم إدارة المعرفـــة أو بـــاألحرى 

المفهـوم، فاإللمـام بالمعرفـة احتواء الجزء األهم مـن هـذا 

هــو حجــر الزاويــة إلدارتهــا إال أن تســخير هــذه المعرفــة 

بأســــلوب مبــــدع لتشــــكل قيمــــة اقتصــــادية رئيســــة وميــــزة 

تنافسية هامة هو ما تنطوي عليـه إدارة المعرفـة التقانيـة 

 "المعرفة تكمن في الفعل".

من الدراسة سيتم التمهيد لهذا المفهوم مـن خـالل تسـليط الضـوء علـى النـواة  لمحورفي هذا ا 

هــا، ومناقشــة بعــض التعريفــات إلدارة المعرفــة نواعاألوليــة إلدارة المعرفــة التقانيــة أال وهــي المعرفــة بأ

 التقانية بشيء من العمق، ومن ثم أهميتها.
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 :Definition of Technological knowledgeة المعرفة التقانية ماهيّ   .1.1.1

المعرفة، والزوايا المختلفة التي من الممكن أن ُترى منها، أغنى األدبيات إن عمق مصطلح  

26Fالتعـاريف حـول المعرفـة العديـد مـن لذلك نجـد حول المعرفة وأغنى المعرفة بحد ذاتها.

, بشـكل عـام 27

رجـاع هـذا إلـى عـدم اخـتالف أشـكالها معرفة التقانية بشكل خاص، ويمكن إدون التطرق إلى ال ولكن

 . وصفاتها وطرق إدارتها عن المعارف األخرى المتواجدة في أي مؤسسة اختالفًا جذرياً 

كتعريـف  (Kaniki & Mphahlele ,2002)غايـات هـذه الدراسـة هـو مـا حـدده  مـا يهـمّ  ولعـلّ  

الســياقية وبصــيرة الخبيــر،  ب مــن الخبــرة والقــيم والمعلومــاتللمعرفــة التقانيــة:"هي ذلــك المــزيج المرّكــ

د بإطــار عــام لتقيــيم ودمــج الخبــرات والمعلومــات الجديــدة، فهــي متأصــلة ومطبقــة فــي عقــل التــي تــزوّ 

27Fكيف)" –العارف بها، وبعبارة صريحة أكثر إنها (معرفة

28. 

مــن)  -مــاذا) و(معرفــة -دون إهمــال (معرفــة كيــف) -معرفــة التقانيــة تركــز علــى (معرفــة فال 

 ).لماذا -و(معرفة

28Fز على ثالث نقاط أساسية للنهوض بها هي:والمعرفة التقانية كغيرها من المعارف ترتكّ  

29 

: وذلك إلدراك الحق�ائق، الط�رق، الق�وانين، التقان�ات، وه�ي م�ا  State of Knowingحالة التعلم  -1

 .وتتصف هذه الحالة باالستمرارية Know Aboutيطلق عليها 

ـــائق، الطـــرق، القـــوانين، التقانـــات موضـــع التطبيـــق مـــن خـــالل  Actionالفعـــل  -2 : أي وضـــع الحق

 . KnowHowاإللمام التام بهذه األمور وهو ما يطلق عليه 

                                                           
) هـرم المعرفـة باإلضـافة 2) يضم تعاريف المعرفة كما رآها  أشهر الباحثين  في مجال اإلدارة على مر عقد من الـزمن. كمـا يحتـوي الملحـق (1الملحق(27

المــؤتمر العلمــي الــدولي  ،خريطة المعرفــة دراســة استعراضــية تحليليــة،العلي عبــد الســتار،العمــري غســانللمزيــد: والمعلومــات والحكمة.لتعــاريف البيانــات 

 .2004،نيسان 28-26للفترة ،عمان،جامعة الزيتونة األردنية،السنوي الرابع 

28Kaniki، M، Mphahlele، M.، “Indigenous Knowledge for the Benefit of all : Can Knowledge Management 
Principles، Be Used Effectively”، South African Journal of Library & Information ،Vol. 68،2002،  By Internet : 
(EBSCO host). 

 

29Apurva، Anand ،” Understanding Knowledge Management: a literature review” ، International Journal of 
Engineering Science and Technology ،vol3، no2، Feb 2011، pp926- 939.By Internet: doaj.org 
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فــي مكــان  : وهــو مـا يتعلــق بــاألمور التنظيميـة واألرشــيفية، بتجميــع المعرفـةOrganizingالتنظـيم  -3

 أوراق عمل أو كتيبات المواصفات وما إلى ذلك. ًا أمكتب تأكانيسهل الوصول إليه سواٌء 

بناَء على ذلك: فـإن المعرفـة التقانيـة تختلـف مـن مؤسسـة إلـى أخـرى، بـل مـن فـرد إلـى آخـر  

وٕان كانت تستند إلى نفس المعلومات، ألنها ترتبط بالنقاط الثالثة السابقة الـذكر، ممـا يعطيهـا طـابع 

 التميز و الفردية.

 

 :Types of Technological knowledgeأنواع المعرفة التقانية  .2.1.1

شــكل المعرفــة التقانيــة رأس الهــرم لعوامــل اإلنتــاج فــي أي مؤسســة تســعى للصــدارة والتميــز، تُ  

النظــر عــن طبيعــة  كماتسـاهم المعرفــة التقانيــة فــي صــياغة الــدور القيــادي والتنافســي للمؤسســة(بغّض 

عمـــل المؤسســـة) تبعـــًا لمســـتوى تطورهـــا. ويمكـــن تقســـيم مســـتوى تطـــور المعرفـــة التقانيـــة إلـــى ثالثـــة 

 29F30مستويات هي:

ي ينبغــي حجمــًا ومســتوًى مــن المعرفــة التــ هــي أقــلُّ ) : و Core Knowledgeالمعرفــة الجوهريــة (  -1

للعبـة فـي من معرفة قواعد اتتمكن المؤسسة  الدى المؤسسة لمواجهة المنافس ، وبموجبه اتوفره

 عطيها ميزة تنافسية على المدى الطويل.ا ال تُ ه ، لكنهمجال القطاع الذي تعمل ب

): وهـي المعرفـة التـي تمكـن المؤسسـة مـن اكتسـاب Advanced Knowledgeالمعرفـة المتقدمـة ( -2

 قـــدرات المنافســـة، وذلـــك عنـــدما تختـــار أن تنـــافس علـــى أســـاس المعرفـــة، فيصـــبح تركيزهـــا علـــى

اكتساب المزيد من المعرفة لتحقيق التفوق على المنافسين ورفع جـودة المعرفـة لكـي تتمـايز عـن 

 منافسيها.

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ،خريطة المعرفة دراسة استعراضية تحليلية،العلي عبد الستار،العمري غسان30
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): وهي المعرفة التي تعطـي المؤسسـة القـدرة علـى Innovation Knowledge(بتكارية المعرفة اال -3

ممـا ُيمّكنهـا قيادة القطاع ، وفي هذه الحالة يكون تمايز المؤسسة واضحًا مقارنـة مـع المنافسـين 

 ذلك من تغيير قواعد اللعبة باألسلوب والتوقيت الذي تحدده.

هذه المستويات من المعرفـة تتصـف بعـدم الثبـات، فمـا كـان بـاألمس  ومن الجدير بالذكر أنّ  

معرفــة ابتكاريــة قــد يصــبح اليــوم معرفــة جوهريــة، بســبب التجــدد المســتمر للمعرفــة، ممــا يتطلــب مــن 

 على اكتساب وتوليد المعرفة لتظل قادرة على المنافسة. المؤسسات العمل الدائم

وبـالرغم مـن اخــتالف أنـواع المعرفــة داخـل المؤسســات أو خارجهـا، إال أن هنــاك شـكل واحــد  

 فقط ال بد أن تنتمي إليه المعرفة مهما كان نوعها ودورها وتأثيرها وهو:  

 .Tacit Knowledgeالمعرفة الكامنة  -1

 .Implicit Knowledgeالمعرفة الضمنية  -2

 .Explicit Knowledgeالمعرفة الصريحة -3

 .3ولالستفاضة في أشكال المعرفة ُيرجى العودة إلى الملحق  
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 Definition of Technological knowledgeة إدارة المعرفـــة التقاينـــة ماهّيـــ .3.1.1

Management: 
فــــي يومنــــا هــــذا، علــــى المؤسســــات أن تكــــون أكثــــر مرونــــة لمواجهــــة/التعامل مــــع التغيــــرات  

اإلقتصـــادية فـــي العـــالم، وعليهـــا أيضـــًا أن تمتلـــك القـــدرة علـــى تلبيـــة االحتياجـــات الداخليـــة للعمليـــات 

التشــغيلية، واالحتياجــات الخارجيــة لطلبــات الزبــائن المتغيـــرة، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه باســـتخدام إدارة 

 لمعرفة التقانية. ا

تتكـــــّون أي مؤسســـــة مـــــن ســـــبعة أصـــــول مـــــن المعرفـــــة (األصـــــول المعرفيـــــة) كمـــــا صـــــنفها  

)Skyrme(30F31  هي: معرفة الزبائن وهي المعرفة األكثر أهميـة وحيويـة، ومعرفـة المنتج/الخدمـة الذكيـة

أي األحــداث أي القيمــة المضــافة لــه، ومعرفــة األفــراد، ومعرفــة العمليــات، ومعرفــة الــذاكرة التنظيميــة 

ومعرفة العالقـات التــي تـدعم التعـاون، وأخيـرًا موجــودات المعرفـة المتمثلـة فــي رأس ،والـدروس السـابقة

 المال الفكري. 

كـة لهـا ة ومحرّ عتشكيل قوة دافإدارة المعرفة التقانية هي إدارة لهذه األصول المعرفية، بهدف  

 .طويرباتجاه عملية المشاركة واالبتكار وصوًال للتوطين والت

ومـــن الملفـــت للنظـــر عنـــد صـــياغة التعـــاريف فـــي أدبيـــات إدارة المعرفـــة التقانيـــة، تركيـــز كـــل  

 باحث على محور معين من محاور إدارة المعرفة التقانية مثل:

مما أدى إلى  تعدد  { أهدافها، متطلباتها، عملياتها، فوائدها وأهميتها، تطبيقاتها، أساسياتها}،

لدراسة سنسلك اًا وكمًا، رغم التقارب في المضمون العام. ووفق متطلبات هذه التعاريف نوع

 الطريق إلى مفهوم إدارة المعرفة التقانية من زاوية أهدافها:

                                                           
31Skyrme، D. Knowledge Management: the State of Practice (By Internet 
http://www.skyrme.com/kmbasics/ktypes.htm#forms.). 
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Knowledge translate 
into Value 

إدارة المعرفــة التقانيــة علــى أنهــا: "إدارة تهــدف إلــى تحديــد Bechman(31F32،1999ف (حيــث عــرّ  

لعمـــل علـــى توليـــد معـــارف جديـــدة (االبتكـــار)، المعـــارف والتجـــارب والخبـــرات المتواجـــدة بالمؤسســـة وا

 لزيادة القيمة المضافة. 

بأنهـــا:"إدارة تعتمـــد اســـتراتيجية تحفيـــز عمـــال المعرفـــة لتطـــوير  Beijerse(32F33،1999فهـــا (وعرّ  

قــدراتهم علـــى إعطــاء معنـــى للبيانــات والمعلومـــات المتاحــة (مـــن خــالل التجـــارب والمهــارات والثقافـــة 

 )، بهدف الوصول إلى أهداف المؤسسة.والشخصية الفردية والشعور

كما تضمنت إحدى الدراسات المسحية التـي قامـت بهـا منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصـادية  

33F: سنذكر منهم التعريفين التاليين ،2002 عدة تعاريف حول إدارة المعرفة عام

34 

والعمليـات، مـن خـالل المشـاركة إدارة المعرفة التقانيـة: هـي تحسـين أو تجديـد المنتجات/الخـدمات  -

 )F.Gault.(الهادفة وٕاعادة استخدام المعرفة داخل المؤسسة

إدارة المعرفــة التقانيــة: هــي االســتفادة مــن المعرفــة الصــريحة والمعرفــة الضــمنية بمســاندة عمليــات،  -

 دية).عالقات، تقانات، بهدف تسريع عملية االبتكار وصنع القرار.(سكرتارية الهيئة المالية الكن

ممــا ســبق نســتنتج ثالثــة نقــاط هــي أن إدارة  

 المعرفة التقانية:

 تتعدى كونها مجموعة من العمليات ( توليد المعرفة، تنظيم، نقل، استخدام، تطوير). -1

 هي استراتيجية متبناه لتوظيف معارف األفراد باتجاه أهداف وأنشطة المؤسسة. -2

 المعرفة التقانية بفكرة توليد المعرفة و تشجيع االبتكار. ترتبط إدارة -3

                                                           
32Beckman، T. (1999). The current state of Knowledge Management. In Liebowitz، J. (Eds)، Knowledge 

Management Handbook، CRCPress، Boca Raton، FL. 
33Beijerse R.P.U. (1999). Questions in Knowledge Management: defining and conceptualizing a phenomenon. 

Journal of Knowledge Management، 3(2)، 94-109 
34Survey for OECD knowledge management ,مرجع سبق ذكره  
 

http://www.oecd.org/dataoecd/23/56/2756535.pdf
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ـــى الهـــدف   -4 ـــى فكـــرة جعـــل المعرفـــة متحـــررة مـــن العنصـــر/الهدف الفـــردي إل كمـــا أنهـــا تســـتند عل

 الجماعي.

إلـــــى قيمـــــة، "اســـــتثمار إذًا إدارة المعرفـــــة التقانيـــــة هي:اســـــتراتيجية توليـــــد المعرفـــــة وتحويلهـــــا  

 .ExploitationKnowledgeالمعرفة" 

 

 TheImportance of Technological knowledge أهميـة إدارة المعرفـة التقانيـة .4.1.1

Management : 

ممارسـة إدارة المعرفـة غارقـة فـي  نسـبيًا، إال أنّ  اً يعتبر مصطلح إدارة المعرفة التقانيـة حـديث  

 القدم فمنذ أن استشعر اإلنسان أهمية المعارف التي بحوزته لجأ إلى إدارتها.  

لــــذلك فــــإن أهميــــة إدارة المعرفــــة التقانيــــة تتجلــــى مــــن أهميــــة المعرفــــة التقانيــــة والقــــدرة علــــى  

ن المؤسســة الواحــدة أو و تظهــر نتائج/فوائــد هــذا االســتثمار وأهميتــه ضــماســتثمارها بالشــكل األمثــل. 

 مستويات/فوائد هي: ةأكثر, وفق ثالث

 

: إن تطبيـــق إدارة المعرفـــة تـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى كـــل Procces Benefitsالفوائـــد العملياتيـــة  )1

 العمليات الخاصة بالمعرفة، حيث يتم تكوين مركز للمعرفة يساعد على:

 الوصول السريع إلى المعارف المطلوبة/استغالل الوقت.  . أ

 وصول السريع إلى األفكار الجديدة والمميزة.ال . ب

 تأمين مشاركة أفضل للمعرفة بين األفراد، . ت

 ماذا. -من، ومعرفة -االلمام بمعرفة . ث
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: أي ترجمــة الفوائـد العملياتيـة إلــى فوائـد علـى مســتوى Intermediary Benefits الفوائـد الوسـيطة )2

 لفوائد االستراتيجية مثل:إلى االكفاءة والفعالية وصوًال 

 توليد أفكار مبتكرة. . أ

 السرعة بحل المشكالت الطارئة. . ب

 الكفاءة في إدارة المخاطر. . ت

 تقليل التكاليف بالنسبة للوقت والعمليات. . ث

: وهي الفوائد المرتبطة بأهداف المؤسسة االستراتيجية Strategical Benefitsالفوائد االستراتيجية  )3

 كاإلنتاجية والتنافسية، مثل:

 وتوليد منتجات وتقانات جديدة. بتكارتسريع عملية اال . أ

 تحسين خدمة الزبائن. . ب

 ارتفاع العوائد واإليرادات على األرباح. . ت

 زيادة القيمة السوقية للمؤسسة من خالل الشهرة والسمعة التجارية. . ث

 التقانية: ) يختصر الفوائد الناتجة عن تطبيق إدارة المعرفة1-1والشكل( 
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34F: شجرة الفوائد إلدارة المعرفة التقانية1.1الشكل

35 

ــــــة مــــــرورًا بالوســــــيطة وانتهــــــاًء تُ   ــــــد العملياتي ــــــد سلســــــلة متتابعــــــة مــــــن الفوائ كــــــّون هــــــذه الفوائ

، هذه الفوائـد وتنتهـي بزيـادة القيمـة السـوقية ىلمعارف أولإلى ا باالستراتيجية، وتشكل سرعة الوصول

 فهي شجرة من المنافع والفوائد التي تنمو معًا.

 

 

 

 

                                                           
35Skyrme، D. (2010). Knowledge Management: benefits tree   ,بتصرف,مرجع سبق ذكره
 

 لعملياتيةفوائد ا

الوصول  سرعة
 إلى المعارف

معرفةـ من و 
 معرفةـ ماذا

سرعة الوصول 
إلى األفكار 

 المتميزة

 مشاركة معرفية

 الفوائد الوسيطة

كفاءة إدارة 
 المخاطر

 تقليل التكاليف

سرعة حل 
المشاكل 
 الطارئة

ابتكار أفكار 
 جديدة

 الفوائداالستراتيجية

 تعظيم العوائد

زيادة القيمة 
 السوقية

توليد منتجات 
 وتقانات جديدة

تحسين خدمة 
 الزبائن
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Knowledge is the Key 
to Control over 

Technology as aWhole 

 Adaptation&Technological:إدارة المعرفة التقانية وتوطين التقانة. 1.4.1.1

Knowledge Mnanagment 

  

ـــد وأهميـــة إدارة         فـــي خضـــم الحـــديث عـــن فوائ

لنـــا مـــن تلمـــس دورهـــا الفاعـــل  لمعرفـــة التقانيـــة، البـــدّ ا

 من منظورين هما:على توطين وتطوير التقانة.وذلك 

التقانــــة تتضــــمن أربعــــة عناصــــر  أنّ  ،إلــــى35F36)2000أشــــار الباحث(ريتشــــارد، المنظــــور األول: 

 ككل. مترابطة هي: التقنية، البيئة،المنتج، والمعرفة. وتعتبر المعرفة هي مفتاح التحكم بالتقانة

يستند توطين وتطوير التقانة على"تطوير القدرات الوطنية على نحو ُيمكـن : المنظور الثاني 

36Fمعــه اســتثمار وتطــوير التقانــة المســتوردة"

،و"زيــادة القــدرة العلميــة والعمليــة والتنظيميــة فــي المؤسســة 37

37Fعلى تقبل وتفهم وهضم التقانات الجديدة"

المسـتحيل تـوطين . لذا فإنه من الصعوبة إن لم يكن من 38

 التقانة وتطويرها في حال وجود فجوة معرفّية كبيرة ما بين الناقل للتقانة والمنقول له.

ـــة تلعـــب دورًا مزدوجـــًا فـــي تـــوطين   ـــين نجـــد أن: إدارة المعرفـــة التقاني واســـتنادًا لهـــاتين النقطت

تي تعمل علـى تقلـيص وتطوير التقانة،وهو تهيئة الجو المناسب، وذلك بتوفير المتطلبات المعرفية ال

 الفجوة المعرفية ، وأيضًا القيام بإدارة (استثمار) المعرفة المتضمنة داخل التقانة. 

 

 

 

                                                           
36Li_hua،Richard،2000، FROM TECHNOLOGY TRANSFER TOKNOWLEDGE TRANSFER-A STUDY OF 

TERNATIONALJOINT VENTURE PROJECTS IN CHINA،University of Northumbria at 
Newcastle.http://www.iamot.org/paperarchive/li-hua.pdf 

 .6ص ،الجامعة االفتراضية السورية ،نماذج نقل التقنة ،هند،مرعي37
 .45ص  ،2007 ،الجامعة االفتراضية السورية ،نقل ونشر وتطبيق التقانة ،أكرم ،ناصر38

http://www.iamot.org/paperarchive/li-hua.pdf
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"Successful companies are 
those that consistently 
create new knowledge, 
disseminate it widely 
throughout the 
organization and quickly 
embody it in 
newtechnologies and 

products.” 

Nonaka 

 

 

 :Conclusionخاتمة

 

أصـــبحت المعرفـــة التقانيـــة المصـــدر الحيـــوي الـــذي 

يمـــنح الميـــزة التنافســـية والقيمـــة المضـــافة للمؤسســـات، ففـــي 

مسح حول أهميـة إدارة المعرفـة فـي الواليـات  تمّ  1995عام 

مــن المؤسســات تعتبــر  %70المتحــدة األمريكيــة، فوجــد أن 

يـرادات، والمؤسسـات لمعرفة هي القائد الـرئيس لنمـو اإلأن ا

التـي تعتمــد علـى المعرفــة كمـورد تضــاعفت قيمتهـا الســوقية 

ــــى  10-5مــــن  مــــرات أكثــــر مــــن المؤسســــات المعتمــــدة عل

38Fأصولها المادية.

39 

وبالتــالي أصــبحت إدارة المعرفــة التقانيــة مــن االســتراتيجيات القائــدة للمؤسســات فــي األحــوال 

األزمات، فهي: وسيلة لتحسين اإلنجاز، واإلنتاجيـة، والتنافسـية، وتحسـين صـنع القـرار، العادية وفي 

بتكــار، زيــادة القــدرة علــى تخفــيض تكــاليف األبحــاث، وتشــجيع االوالتحــول نحــو أفضــل الممارســات، و 

 التوطين والتطوير التقاني.

ة بالعبـــارة " عـــن أثـــر تطبيــق إدارة المعرفـــة علـــى نجــاح المؤسســـNonakaوقــد عبـــر الباحــث "

التاليــة:" المؤسســات الناجحــة هــي التــي تقــوم بتوليــد المعــارف الجديــدة، وتعمــل علــى توطينهــا داخــل 

 المؤسسة لتتجسد بتقانات ومنتجات جديدة". 

.skyrme.com/kmbasics/whykm.htm 

                                                           
39Skyrme، D. Knowledge Management: the Benefits.  (www.skyrme.com/kmbasics/whyk.htm). 

 

 

http://www.skyrme.com/kmbasics/whyk.htm
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 Technological knowledge Management Process.عمليات إدارة المعرفة التقانية 2.1

يتمثل الوجود العملي إلدارة المعرفة التقانية بخط سير المعرفة التقانيـة، ابتـداًء مـن مـدخالت 

وهــي:  Transformationمعرفيــة تتمثــل بأفكــار، منتجــات، وخــدمات، مــرورًا بعمليــة تحويــل المعرفــة 

39F"تمثـل سـلوك وسـطاء المعرفـة فـي تكـوين مخرجاتهـا"

بــ  ، بعبـارة أخـرى تتمثـل عمليـة تحويـل المعرفـة40

عمليــات إدارة المعرفــة التقانيــة، وانتهــاًء بمخرجــات معرفيــة جديــدة ذات قيمــة مضــافة ممثلــًة بأفكــار، 

منتجات، خدمات، تقانات، أو طرق عمل، والتي تشكل في مرحلـة الحقـة مـدخالت معرفيـة. ويشـكل 

اء همـــزة الوصـــل بـــين كـــل عناصـــر عمليـــة إدارة المعرفـــة التقانيـــة، ووســـط Agentsوســـطاء المعرفـــة 

 )2.1(المؤسسـة. والشـكل -التكنولوجيـا -المعرفة تقع في واحدة أو أكثر من ثالثة وسطاء هم: األفراد

 إدارة المعرفة التقانية: ةيوضح عالقات عناصر عملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عناصر عملية إدارة المعرفة التقانية 2.1الشكل 

                                                           
. 8 -7، مرج�ع س�بق ذك�ره،ص ص دور إدارة المعرفة وتكنولوجي�ا المعلوم�ات ف�ي ايج�اد المي�زة التنافس�يةحريم،حسين، الساعد، رشاد.  40

 بتصرف

 مخرجات معرفية جديدة تحويل المعرفة التقانية مدخالت معرفية

 

وسطاء  عمليات إدارة المعرفة التقانية
 المعرفة

وسطاء 
 المعرفة
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ــ )2.1(يالحــظ مــن الشــكل ذات صــفة اســتمرارية متتابعــة،  ات إدارة المعرفــة التقانيــة أن عملي

حيث تشكل المخرجات المعرفية الجديدة مدخالت معرفية في مرحلة ما من مراحل التطوير المعرفي 

 والتقاني للمؤسسة.

وبــاالطالع علــى نتــائج عمــل واجتهــادات عــدد مــن البــاحثين فــي إدارة المعرفــة "بشــكل عــام" 

40Fجدنا أن هناك سبعة من كبار الباحثين  وهم:لتحديد نوعية عمليات إدارة المعرفة التقانية،  و 

41 

(1996)  Meyer & Zack، (1993)Wiig  ،Mc Elory،  (1999)Bukowitz & 

Williams(2003)،Wong & Aspinwall (2004)،Lee et.al(2005)،and Dagnfous & Kah 

(2006). 

 بالتسلسل التالي:تقسيم عمليات إدارة المعرفة إلى أربع عمليات رئيسية، وهي  قد توصلوا إلى

 .Knowledge capture and creationاكتساب وتوليد المعرفة  .1

 .Knowledge organization and retentionتنظيم وحفظ المعرفة  .2

 .Knowledge disseminationمشاركة المعرفة  .3

 .Knowledge utilizationاالنتفاع بالمعرفة  .4

 

 عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر سبعة من كبار الباحثين )3.1(شكل

 

، وجــدنا أننــا عمليــة مــن هــذه العمليــات علــى حــدة ولكــن عنــد دراســة مضــامين وتفاصــيل كــلّ  

نستطيع ضـم عـدد مـن العمليـات المـذكورة أعـاله، تحـت مسـمى واحـد، أو تحـت إطـار عمليـة رئيسـية 

                                                           
41Apurva، Anand ،” Understanding Knowledge Management: a literature review”  مرج�ع س�بق ذك�ره,pp926- 

939 
 

  اكتساب وتوليد
 المعرفة

تنظيم وحفظ 
 المعرفة

 االنتفاع بالمعرفة مشاركة المعرفة
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وتأسيســًا علــى ذلــك، نقّســم عمليــات إدارة المعرفــة التقانيــة واحــدة هــي: عمليــة توليــد المعرفــة التقانيــة. 

 إلى العمليات األساسية التالية:

 . Demaraction of Technological Knowledge Gapتحديد الفجوة المعرفية التقانية .1

 .Technological Knowledge Creationتوليد المعرفة التقانية .2

 .Technological Knowledgeutilizationاالنتفاع بالمعرفة التقانية  .3

 

 عمليات إدارة المعرفة التقانية )4.1(الشكل

 

 واألسطر الالحقة تتضمن شرح كل عملية على حدى. 

 

 Determination of Technological. تحديد الفجوة المعرفية التقانية  1.2.1

Knowledge Gap: 

يعتبــر تحديــد الفجــوة المعرفيــة التقانيــة الخطــوة األولــى التــي مــن شــأنها توضــيح معــالم الواقــع  

المعرفـــي التقـــاني، والمســـتقبل المطلـــوب تحقيقـــه. وهـــو مـــا يشـــكل تهيئـــة الطريـــق للبـــدء بعمليـــات إدارة 

دة، المعرفة التقانية، بهدف استغالل الجهد بدل الضائع في محاوالت إلنتـاج معـارف قـد تكـون موجـو 

أوتوليــد معــارف غيــر ضــرورية، والختصــار الوقــت الــالزم لوضــع المعــارف التقانيــة موضــع التطبيــق 

الفعلـــي؛ تلجـــأ المؤسســـات إلـــى تحديـــد الفجـــوة المعرفيـــة التقانيـــة مـــن خـــالل رســـم مـــا يســـمى "خريطـــة 

تحديد الفجوة المعرفية  
 التقانية

 توليد المعرفة التقانية
االنتفاع بالمعرفة 

 التقانية
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، والتــي تعــّرف بأنهــا: "منظــور مرئــي يتضــمن TechnologicalKnowledge Mapالمعرفــة التقانيــة" 

41Fديد عمال، مصادر، تدفقات، ومستويات المعرفة داخل المؤسسة".تح

42 

) على أنها:"تقديم عرض مرئي للمعرفة الحيوية المؤدية إلـى 2004كما عّرفها(العمري،العلي، 

42Fتحقيق أهداف األعمال االستراتيجية"

43. 

 بناًء على التعريفين السابقين نحدد أمرين اثنين هما: 

 التقانية:أوًال: تشمل خريطة المعرفة 

 موجودات المعرفة التقانية، ومدى استغاللها، وأماكن تواجدها. •

 المعارف المطلوب الحصول عليها، وأماكن تواجدها. •

ـــاءة، البـــد مـــن أن يقاب ـــة وبّن هـــا فهـــم تـــام وشـــامل لثانيـــًا: للحصـــول علـــى خريطـــة معرفـــة تقانيـــة واقعّي

االســـتراتيجية هـــي التـــي تعمـــل علـــى لألهـــداف االســـتراتيجية للمؤسســـة، بحيـــث تكـــون األهـــداف 

صـــياغة محتـــوى هـــذه الخريطـــة. بمعنـــى آخـــر الفجـــوة المعرفيةالتقانيـــة يجـــب أن تكـــون بمحـــاذاة 

 يوضح ذلك: )5.1(الفجوة االستراتيجية، والشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42http://kmwiki.wikispaces.com/Knowledge+mapping 

يـة، عمــان، جامعــة الزيتونـة األردن، المـؤتمر العلمــي الـدولي السـنوي الرابـع ،خريطة المعرفـة دراسـة استعراضــية تحليليـة،العلـي عبــد السـتار،العمـري غسـان 43
 .2، ص2004نيسان،  28-26للفترة 
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مايجب على 
المؤسسة 

 عمله

مايجب على 
المؤسسة 
 معرفته

ما تستطيع 
المؤسسة 

 عمله

ماتعرفه 
 المؤسسة

فجوة 
 معرفية 

 

فجوة 
 استراتيجية

 

  

  

 

 

 

 

43Fفجوة المعرفة التقانية بمحاذاة الفجوة االستراتيجية )5.1(الشكل

44 

 

، فــــــالفجوة "Mustsوبــــــين مــــــا يجــــــب أن يكــــــون "" Cansتظهــــــر الفجــــــوة بــــــين مــــــا نســــــتطيع " 

تتكّون بين ما يجـب أن تنفـذه المؤسسـة وبـين مـا تسـتطيع تنفيـذه، بينمـا  Strategic Gapاالستراتيجية 

تتكــّون بــين مــا تعرفــه المؤسســة وبــين مــا يجــب أن تعرفــه لتنفيــذ  Knowledge Gapالفجــوة المعرفيــة 

االســتراتيجية،(وفي الواقــع علــى المؤسســة أن تعمــل علــى معرفــة أكثــر ممــا تحتاجــه، ألنهــا تعمــل فــي 

كية)، فاالستراتيجية المؤسساتية/األهداف االسـتراتيجية هـي عوامـل التثقيـل ألنـواع بيئة متغيرة ودينامي

ـــة بمحـــاذاة الفجـــوة  ـــة كـــون الفجـــوة المعرفيـــة التقاني ـــة، وهـــذا مـــا يفّســـر أهمّي وأهميـــة المعـــارف المطلوب

االســـــتراتيجية. والمهـــــم التـــــذكير بـــــأن هـــــذه الفجـــــوة المعرفيـــــة التقانيـــــة تتصـــــف بعـــــدم الثبـــــات بســـــبب 

 السريع والمستمر لإلنتاج المعرفي حول العالم، وللبيئة التي تحيط بها وتّشكلها. التطور 

ة، أال وهي توليد ينإلدارة المعرفة التقاوبعد تحديد الفجوة المعرفية التقانية تبدأ المهمة الثانية  

 المعرفة التقانية ومن ثم االنتفاع بها.

                                                           
44Zack، M. “Developing A Knowledge Strategy”،California Management Review، Vol. 41، No.3،1999، 

pp 125-145.Available at http://web.cba.neu.edu/~mzack/articles/kstrat/kstrat.htm 
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 : Technological Knowledge Creation . توليد المعرفة التقانية2.2.1

 & Nonakaاســتمر اجتهــاد نوناكــا وتاكوتشـــي )،2005-1986(علــى مــدار عشــرين عامـــًا  

Takuchi 44F

، حــول وضــع وتجديــد نظريــة توليــد المعرفــة Nanoka &Toyamaومــن ثــم نوناكــا وتويامــا 45

The Theory of The Knowledge Creating Firm لدراسـات ، وتعتبر نتائج نظريتهما أساس وقاعدة

عمليـــة توليـــد المعرفـــة هـــي عمليـــة تحويـــل المعرفـــة  توليـــد المعرفـــة حـــول العـــالم، فقـــد توصـــال إلـــى أنّ 

إلى معرفة ضمنية مرة ثانية (مع األخذ بعين االعتبار اختالف  الضمنية إلى معرفة صريحة ومن ثمّ 

 المعرفة الضمنية الثانية عن المعرفة الضمنية األولى نوعًا وقيمًة).

 يوضح أساليب/مراحل توليد المعرفة وفق نظرية نوناكا وتاكوتشي:   )6.1( والشكل 
 

 

أساليب/مراحل توليد المعرفة التقانية وفق نظرية نوناكا وتاكوشي  SECI نموذج  )6.1(الشكل  

"،  وسنفصله  بما  SECIُيطلق على هذه األساليب األربعة لتوليد المعرفة التقانية "نموذج  

45Fيلي:

46 

                                                           
 .تاكوتشي: بروفيسور في اإلدارة في مركز أبحاث األعمال ،نوناكا: بروفيسور في مدرسة علوم المعرفة في اليابان45

46“Nonaka's Model of Knowledge Creation & Transformation”،Knowledge Management Systems ،2004،available at 
http://turing.une.edu.au/~comp292/Lectures/HEADER_KM_2004_LEC_NOTES/node16.html 

       

 

 معرفة صريحة معرفة ضمنية

معرفة 
 ضمنية

معرفة 
 صريحة

 التنشئة

Socialization 

 التجسيد

Externalization 

 التذويت

Internalization 

 

 

 الترابط

Combination 

 

 

 من

 إلى

http://turing.une.edu.au/~comp292/Lectures/HEADER_KM_2004_LEC_NOTES/node16.html
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جتمـــاعي، وهـــو تحويـــل المعرفــة مـــن معرفـــة ضـــمنية إلـــى معرفـــة التنشـــئة:أو التفاعـــل االأســلوب  .1

 ذلك عن طريق المالحظة، أو التقليد. ضمنية، ويتمّ 

أســلوب التجســيد: أو االتجــاه نحــو الخــارج، وهــو تحويــل المعرفــة الضــمنية إلــى معرفــة صــريحة،  .2

ذلــك بــالحوارات والتفكيــر الجمــاعي والنقاشــات حــول موضــوع أو مشــكلة مــا، حيــث يســمح  ويــتمّ 

أفضـل المعـارف تلـك التـي تتولـد نتيجـة نقـاش جمـاعي  الفرد لآلخرين بمشاركتهم لمعرفته، ولعلّ 

 أزمة أو مشكلة ما. لحلّ 

تحويليــة، وذلــك عمليــة تنظيميــة وتجميعيــة أكثــر منهــا عمليــة وهو  أســلوب التــرابط: أو التجميعيــة، .3

 جراءات معلنة.اجدة داخل مؤسسة، لتشكيل قواعد وإ بدمج المعارف الصريحة المتو 

أسلوب التذويت: أو االتجاه نحو الداخل، وهو توليد معرفة ضمنية جديدة، وذلك بإعادة تشكيل  .4

مهــارات وخبــرات جديــدة. وتلعــب المعرفــة  مبإضــافة أفكــار أي بحــوزة األفــراد ســواٌء المعــارف التــ

المســـاند لهـــذه العمليـــة بمـــا تـــوفره مـــن قاعـــدة معرفيـــة. وهـــذا األســـلوب هـــو األشـــد  لصـــريحة دورا

التصــاقًا بعمليــة توليــد المعرفــة وذلــك بســبب إضــافة معرفــة فــي طورهــا لتتبلــور ولتبــدأ دورة توليــد 

 معرفي جديدة، وهو يمثل إحدى تحديات إدارة المعرفة التقانية.

يــة وب مــن هــذه األســاليب األربعــة يعتبــر بصــمة فــي عملأســل ومــن الجــدير بالــذكر، أن كــلّ  

ضــــمنية فــــي طورهـــا لتتحــــول إلــــى  مأكانــــت هـــذه  المعرفــــة صـــريحة أ توليـــد المعرفــــة التقانيـــة، ســــواءٌ 

 صريحة.

كمــا نشــير أيضــًا إلــى أنــه ُيطلــق علــى هــذه األســاليب "دورة إبــداع المعرفــة" أو "دورة تحويــل  

قـــة مـــن الصـــعوبة تجـــاوز إحـــداها، ولكـــن مـــع إمكانيـــة تغييـــر المعرفـــة"، باعتبـــار كونهـــا مراحـــل متالح

ترتيــب المراحــل، فــيمكن البــدء بأســلوب التــذويت بــدًال عــن أســلوب التنشــئة ومــن ثــم تتواصــل المراحــل 

بخــط ســيرها الطبيعــي. وتــأتي هــذه اإلمكانيــة وفقــًا لمســتوى توليــد المعرفــة التقانيــة، فقــد طــرح نوناكــا 
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ليب األربعة لتوليد المعرفة آنفة الذكر، وما بين أربعة مستويات لتوليد وتاكوتشي مقاربة ما بين األسا

46Fالمعرفة هي:

47 

 مستوى ما عبر المؤسسة. -مستوى المؤسسة -مستوى الجماعة -مستوى الفرد

أســلوب لتوليــد المعرفــة يــتم علــى مســتوى معــين، فمــثًال أســلوب  كــلّ  هــذه المقاربــة تعتبــر أنّ  

د، بينما أسلوب التجسيد فيتم على مستوى الجماعات، وأسلوب الترابط التنشئة يتم على مستوى األفرا

يتم على مستوى المؤسسة، وأخيرًا أسلوب التذويت يتم على مستوى ما عبـر المؤسسـة، وهـذا السـياق 

صــحيح، ولكــن مــع األخــذ بعــين االعتبــار إمكانيــة توليــد المعرفــة خــارج نطــاق المؤسســة الواحــدة، أي 

 وعة من المؤسسسات من خالل شبكة من العالقات القائمة بينهم.يمكن أن يحدث بين مجم

عمليــة توليــد المعرفــة التقانيــة عمليــة إبداعيــة فكريــة، متواصــلة متتابعــة. وتكــون مهمــة إدارة  

المعرفـــة التقانيـــة هـــي توجيـــه هـــذه العمليـــة باتجـــاه تقلـــيص الفجـــوة المعرفيـــة التقانيـــة، واإلشـــراف علـــى 

ارة المعرفــة التقانيــة بــثالث عمليــات فرعيــة، يكــون مــن شــأنها دعــم عمليــة العمليــة ككــل، كمــا تقــوم إد

 توليد المعرفة التقانية وهي: 

 . Capturing Technological Knowledgeاكتساب المعرفة التقانية  )1

 . Transacting & Sharing Technological Knowledge نقل و مشاركة المعرفة التقانية )2

 .Organizing& Keeping Technological Knowledgeتنظيم و حفظ المعرفة التقانية  )3

 

 

 

 

                                                           
، المؤتمر العلمي الدولي الس�نوي العاش�ر، أثر بيئة تفعيل المعرفة في المنظمات الرياديةجواد، شوقي. حجازي، هيثم. العجلوني، محمد،  47

 .10، ص2010نيسان،  29-26جامعة الزيتونة األردنية، عمان، للفترة 
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 :Technological KnowledgeCapturing. اكتساب المعرفة التقانية  1.2.2.1

ر اكتســاب المعرفـــة التقانيــة عــن الســـلوكيات التــي يــتم بواســـطتها الحصــول علــى معرفـــة ُيعّبــ 

المعرفي القائم. اكتساب المعرفة التقانية هي" السلوك اإلبـداعي لألفـراد جديدة وٕادخالها ضمن النظام 

47Fوالجماعات والمؤسسات"

48. 

دراك األفراد ألهميـة المعرفـة ة،عندما يتوفر أمرين اثنين هما: إيحدث اكتساب المعرفة التقاني 

 كقيمة شخّصية ولتحسين عملهم، وجود بيئة عمل تشجع على اإلبداع والتطوير. 

من خالل النظام المعرفي القائم/مصـادر داخليـة، أو مـن  اكتساب المعرفة التقانية تتمّ عملية  

 مصادر خارجية، وفيما يلي الشرح تفصيًال:

 أوًال: اكتساب المعرفة التقانية من المصادر الداخلية:

يتم الحصول على المعارف التقانية الجديدة من داخل حدود المؤسسة الواحدة بعدة طرق  

48Fهي:

49 

حيــث يــتم اكتســاب المعرفــة الجديــدة مــن خــالل توســيع  والتحليــل والتطــوير، Reasoningالتفكيــر  )1

 المعرفة الموجوة سابقًا، نتيجة تحليل األمور وربطها بالمنعكسات الناتجة عن عملية التفكير.

االستكشــاف، والتجربــة، واإلبــداع، يعتبــر اإلبــداع أكثــر المصــادر قيمــًة الكتســاب وتوليــد المعرفــة  )2

الجديدة. واإلبداع بحاجة إلى سياسة مؤسساتية تشجع التجربة والتعاقب على الخطـأ فـي اإلطـار 

 ذاته. 

، وذلـــك بإنشـــاء وحـــدات تطـــوير ومراكـــز بحـــث تابعـــة Dedicated Resourcesالمـــوارد الموجهـــة  )3

 للمؤسسة تهدف لتقديم وتطوير معارف جديدة.

                                                           
 مرجع سيق ذكره.، دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في ايجاد الميزة التنافسيةالساعد، رشاد. حريم،حسين،  48
 . 18-17، مرجع سبق ذكره ، ص  أثر بيئة تفعيل المعرفة في المنظمات الرياديةجواد،شوقي. حجازي،هيثم.العجلوني،محمد، 49
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الشـبكات غيـر الرسـمية الموجـودة داخـل ، يمكن اكتساب المعرفـة مـن خـالل Networksالشبكات  )4

ــــبعض وتحــــاورهم  ــــة مــــن بعضــــهم ال ــــذين يمتلكــــون المعرف ــــاقتراب األفــــراد ال ــــك ب المؤسســــات، وذل

 ومحادثاتهم المستمرة مما يولد معارف جديدة. 

 

 

 ثانيًا: اكتساب المعرفة التقانية من المصادر الخارجية:

مهمــة الكتســاب المعــارف، باعتبارهــا تشــكل المصــادر الخارجيــة للمعــارف التقانيــة، مصــادر  

 تضم بيئات وخبرات ومهارات جديدة، ُتشكل غنى للمعارف الداخلية، ومن أهم هذه المصادر:

ــــة، ولكــــي إ )1 ــــي مؤسســــات أجنبي ــــة تتــــوافر ف ــــى تــــدريب ومهــــارات معين ــــراد للحصــــول عل رســــال أف

ة مـع الـتعلم يستطيعون اكتساب معارف جديدة البد من المرور بـثالث مراحـل مـن العمـل مترافقـ

49Fهي:

50 

التعــــــرف وفهــــــم القيمــــــة الكامنــــــة فــــــي المعرفــــــة الجديــــــدة مــــــن خــــــالل الــــــتعلم االستقصــــــائي  . أ

Exploratory Learning. 

 .Transformative Learningتحليل القيمة للمعرفة الجديدة من خالل التعلم التحليلي  . ب

معرفـــة جديـــدة وجعلهـــا مخرجـــات تجاريـــة مثـــل المنتجـــات  لتوليـــداســـتخدام المعرفـــة المكتســـبة  . ت

 .Exploitative Learningوالخدمات و براءات االختراع، من خالل التعلم االستكشافي 

بشــراء مؤسســة أخــرى بأفرادهــا وعقولها(شــراء المعرفــة الموجــودة فــي عقــول  شــراء المعرفــة، ســواءٌ  )2

 ءات االختراع أو العالمات التجارية.هؤالء األفراد)، أو شراء المعرفة من خالل شراء برا

                                                           
50Yang، Dong، “ The Effect of Knowledge Management on Product Innovation ,مرجع سبق ذكره 
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Hiring50Fئجار المعرفـــة تاســـ )3

، كالحصـــول علـــى حقـــوق ملكيـــة، أو التعاقـــد مـــع مراكـــز البحـــوث أو 51

الجامعات للحصول على أولية استخدام المعارف المتولدة لديهم، أو الحصول على معرفة خبيـر 

 ما لفترة معينة وهو نوع من المشاركة في المعرفة المأجورة.

تأسيســًا علــى مــا ســبق، عمليــة اكتســاب المعرفــة التقانيــة هــي عمليــة فكريــة تســاندها عمليــات  

تنظيميــة وٕاداريـــة، وتعتمـــد  كفـــاءة الفـــرد والمؤسســـة فـــي اكتســـاب المعرفـــة، علـــى القـــدرة علـــى التفكيـــر 

 اإلبداعي والتعلم واالتصال. 

 

 Transmiting & Sharing Technological. نقل/مشــاركة المعرفــة التقانيــة2.2.2.1

Knowledge: 

التشــارك بهــا مــن قبــل جميــع األفــراد فــي إطــار فريــق  األصــل فــي أهميــة المعرفــة هــي أن يــتمّ  

نقل وتشارك المعرفة التقانية بشكل سليم يرتكز على عاملين اثنين هما: التحفيز،  عمل متكامل. وٕانّ 

  تيسير االتصال.

إداريـــة مثـــل: أنمـــاط الحـــوافز، وذلـــك  بتـــوازن نـــوعين مـــن : التحفيـــز، يـــتم التحفيـــز عبـــر تقنيـــات أوالً 

المحفزات هما: محفزات مادية ومحفـزات معنويـة. تشـمل المحفـزات الماديـة تقـديم حـوافز وتعويضـات 

ويــة فهــي تتضــمن التقـــدير ماليــة نتيجــة النتفــاع بمعرفــة مـــا أو المشــاركة بهــا. بينمــا المحفـــزات المعن

 والخطأ دون اللجوء إلى التأنيب واللوم. نجازات، وتشجيع التجربةالرسمي لإل

التحفيز باستخدام التقييم السنوي ألداء الموارد البشـرية، مثـال علـى ذلـك مـا يقـوم بـه  كما يتمّ  

الـذي يعطـي لتشـارك المعرفـة IBM Lotus Developmentقسـم تطـوير لـوتس فـي شـركة "أي بـي إم" 

 Buckmanمختبرات "بوكمان"  ظفيها. كما أنّ من مجموع نقاط تقييم األداء لدى مو  %25أهمية تبلغ 

                                                           
 .10مرجع سبق ذكره، ص ،أثر بيئة تفعيل المعرفة في المنظمات الريادية،محمد،هيثم.العجلوني،شوقي. حجازي،جواد51
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Laboratories  ترّحــب فــي المائــة األولــى العليــا مــن متشــاركي المعرفــة عنــدها، وتّشــرفهم بعقــد مــؤتمر

 سنوي لهم في أحد المنتجعات. 

51Fتيسير التواصل، وذلك عن طريق: ثانيًا:

52 

يسـود العالقـات الرسـمية  إدارة اجتماعات غير رسمية، مما يساعد على تخفيف حدة التوتر الذي .1

 القائمة بن اإلدارة واألفراد.

وســرد القصــص مــن أجــل شــرح وتفســير المفــاهيم الضــمنية  Analogyاســتخدام التنــاظر الــوظيفي  .2

 التي يمتلكها األفراد.

 Lotus Notesاســتخدام التطبيقــات الجماعيــة والتــي مــن أشــهرها تطبيقــات المحادثــات الجماعيــة  .3

 (هي برمجيات تعمل على ربط البريد اإللكتروني مع قاعدة البيانات).

وال يقتصــر نقــل المعــارف والمشــاركة بهــا بــين أفــراد المؤسســة الواحــدة، وٕانمــا أيضــًا يــتم علــى   

52Fمســتوى المؤسســات، وهــو مــا يطلــق عليــه النقــل البعيــد

53Far Transfer  ّاالســتعانة  وذلــك عنــدما يــتم

بفريــق خبــراء مــن خــارج المؤسســة يعتبــر مصــدر للمعرفــة، ويتحــرك بخبراتــه لمســاعدة المؤسســة التــي 

 تقوم بتلقي هذه الخبرات من خالل عالقة تكاملية مع معارفها الموجودة مسبقًا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16ص ، مرجع سبق ذكره،الرياديةأثر بيئة تفعيل المعرفة في المنظمات ،محمد،هيثم.العجلوني،شوقي. حجازي،جواد52
 .17، مرجع سبق ذكره، صإدارة المعرفة في صناعة الضيافة األردنيةأبو عياش، عبد اإلله، الطائي، حميد،  53
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 Organizing& Saving Technological تنظيم وحفظ المعرفة التقانية. 3.2.2.1

Knowledge : 

إن تنظيم ومن ثّم حفظ المعرفة التقانيـة، تعنـي تهيئـة قاعـدة معرفيـة  مهمتهـا تعزيـز المعرفـة  

ــــة، والعمــــل علــــى ســــهولة الوصــــول إليهــــا واســــترجاعها عنــــد الحاجــــة إليهــــا بالمكــــان والوقــــت  التقاني

 المناسبين، ولألفراد المناسبين.

بحيـــث تتواجـــد  Codificationويعتمـــد تنظـــيم وحفـــظ المعرفـــة التقانيـــة علـــى ترميـــز المعـــارف  

برمجيات وصيغ رياضية، وتصنيفها بحيث ال يضيع طالبها بالمعارف القديمة والمتقادمة، لذا ضمن 

تتصف هذه العملية بالدورّية. ويعتبر الحاسوب من الوسائل التي سهلت عملية تنظيم وحفظ المعرفة 

 التقانية. 

53Fثالث خطوات رئيسية هي: تشتمل عملية تنظيم وحفظ المعرفة التقانية على 

54 

: انتقاء المعرفة القّيمـة والجـديرة بـالحفظ، حيـث يـتم وبأسـلوب تحليلـي فحـص جميـع الخطوة األولى -

أنــواع المعــارف المتاحــة، واتخــاذ القــرار بانتقــاء المعــارف ذات القيمــة العاليــة والمحتمــل اســتخدامها 

 واالنتفاع بها مستقبًال.

يقصــد بهــا عمليــات الحفــظ واألرشــفة والتوثيــق الرقميــة والمكتوبــة، كمــا : التخــزين، و الخطــوة الثانيــة -

تشمل االحتفاظ بالقدرات المعرفية البشرية والعمل على بقائها في المؤسسـة مـدة أطـول، أو العمـل 

 حالتها على التقاعد.بي لهذه القدرات قبل تسريحها أو إعلى التفريغ اإليجا

خــالل هــذه الخطــوة يــتم تحــديث الــذاكرة مــن وقــت آلخــر وفقــًا  : تحــديث الــذاكرة، مــنالخطــوة الثالثــة -

ـــة إضـــافة قـــدرات معرفيـــة جديـــدة، أو فصـــل  للمتغيـــرات والمعطيـــات الجديـــدة، وتشـــمل تلـــك العملي

 المعارف القديمة عن الحديثة، أو الحذف النهائي لقدرات قديمة عفى عليها الزمن.

                                                           
 .64، مرجع سبق ذكره، صأثر أخالقيات العمل في تعزيز إدارة المعرفة، 2005المعاضيدي، محمد عصام أحمد،  54
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عمليــة توليــد المعرفــة التقانيــة تــرتبط بشــكل أساســي بــالتفكير اإلبــداعي،  نّ : نســتطيع القــول إأخيــراً  -

ويعتبر التفكير الجماعي(العصف الذهني) أكثر قيمًة من التفكير الفردي فـي كثيـر مـن الحـاالت، 

 باعتباره تبادل خبرات ومهارات.

رية توليد المعرفة ن نوناكا وتوياما قدما نظرية متتمة لنظالباحثي من اإلشارة إلى أنّ  كما البدّ  

ba54Fتتضــمن مفهــوم الـــ 

أن عمليــة توليــد المعرفــة  مــن حيــث، وهــذه النظريــة تتقــارب مــع وجهــة نظرنــا 55

تنظــيم وحفــظ)، وال تكتمــل  -نقــل ومشــاركة -التقانيــة تضــم ثــالث عمليــات فرعيــة رديفــة لها(اكتســاب

 جودي والنظامي إال بهم.التذويت) بمعناها الو  -الترابط-التجسيد  -عملية توليد المعرفة (التنشئة

 

 

 : Technological Knowledge utilization. االنتفاع بالمعرفةالتقانية 3.2.1

إن امــتالك المعرفــة التقانيــة بحــد ذاتهــا قــد اليكــون ذا أهميــة للمؤسســات، مــالم تــنعكس علــى  

ـــى ـــة والتنافســـية، والقـــدرة عل ـــادة اإلنتاجي ـــدة للمؤسســـة، مثـــل زي التـــوطين  تحقيـــق قيمـــة اقتصـــادية جدي

والتطوير التقاني، وتجسيد هذه المعرفة بمنتجات وخدمات جديدة أو متطورة. وهو ما يعكس االنتفاع 

 بالمعرفة التقانية.

 فاالنتفـــاع بالمعرفـــة التقانيـــة هـــو اســـتثمارها بغيـــة تقلـــيص الفجـــوة المعرفيـــة التقانيـــة، التـــي تـــمّ  

لمعرفـــة التقانيـــة بـــين امـــتالك المعرفـــة نظريـــًا بقًا. وهـــو أيضـــًا الفـــرق الـــذي تحـــرزه إدارة امســـتحديـــدها 

 وتطبيقها، وبين األهداف والنتائج.

                                                           
وبهـدف زيـادة  ،كرديفالحترام وتهيئة الزمان والمكان فـي عمليـة توليـد المعرفـة Placeالذي يرمز لكلمة  baاعتمد اليابانيون في مؤسساتهم على مفهوم الـ 55

التــذويت)  -التـرابط -سـيدالتج -(التنشـئة تـتالئم مـع األسـاليب األربعـة لتوليـد المعرفـة baنوناكا وتويامـا أربعـة نمـاذج لــ وضـع،سـرعة عمليـة توليـد المعرفة
 . Organating،Dialoguing،Systemising، Exercisingهي:و 

 



28 
 

مـــن القيـــام بعمليـــة تقيـــيم للعمليـــات وقيـــاس للنتـــائج.  وللوقـــوف علـــى مســـتوى االنتفـــاع، البـــدّ  

 ونوضح ذلك بالنقاط الثالث التالية:

 Technological Knowledge Managementسسنسـتخدم مصـطلح تقيـيم إدارة المعرفـة التقانيـة  أوًال:

Evaluation  بــدًال مــن مصــطلح تقيــيم المعرفــةTechnological Knowledge Evaluation علـــى ،

المعرفة تختلف أهميتها وقيمتها باختالف الزمان والمكان اللذان يتم استخدامها فيهما، لذا  اعتبار أنّ 

من الصعوبة تقييم المعرفة بمنأى عن السـياق والعمليـات التـي تخضـع لهـم، أي يمكـن تقيـيم المعرفـة 

 كقيمة تطبيقية من خالل نتائجها.

ليـــــة منفصــــلة بحــــد ذاتهــــا، وٕانمــــا هــــي عمليـــــة إن تقيــــيم إدارة المعرفــــة التقانيــــة ال تعتبــــر عم ثانيــــًا:

العمليـــات التـــي تنـــوء بهـــا إدارة المعرفـــة التقانيـــة، وذلـــك بغيـــة التأكـــد مـــن المســـار  لـــة لكـــلّ مرافقة/مكمّ 

 الصحيح للعمليات وفق األهداف الموضوعة لذلك، ومدى كفاءتها. 

تائجهــا علــى أرض الواقــع، قيــاس نتــائج  إدارة المعرفــة التقانيــة ككــل مــن خــالل ن ومــن ثــم يــتمّ  ثالثــًا:

والتــي تــنعكس علــى العمليــات، المنتجــات، الخــدمات، ومــدى تحقيقهــا لألهــداف الموضــوعة. وبســبب 

صـــعوبة عمليـــة القيـــاس وكنـــوع مـــن المســـاعدة، وضـــع عـــدد مـــن البـــاحثين والهيئـــات مقـــاييس إلدارة 

بنــد  97تــوي علــى ) مقيــاس إلدارة المعرفــة يتمثــل باســتبانة تحDarroch،2003المعرفــة، حيــث حــدد (

Lee،Lee S،kang 2004 (55Fيشتمل على تقييم لكافة عمليات إدارة المعرفة. كما قام كل من (

 بوضـع،56

 knowledge management performanceنجــــاز إدارة المعرفــــةمقيــــاس جديــــد يســــمى دليــــل إ

index(KMPI)،  ـــى قيـــاس عمليـــات إدارة المعرفـــة  باســـتخدام اســـتبانة مـــن  33يعمـــل هـــذا الـــدليل عل

ســؤال، وربطهــا بعــدد مــن المقــاييس الماليــة مثــل مصــاريف البحــث والتطــوير، أســعار األســهم، معــدل 

                                                           
56Lee،K، Lee،S، Kang،I، Measuring Knowledge Management Performance، Information & Management 42،2005، 

pp469_482. Available at /sciencdirect.com/ 
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يجـــب التنويـــه إلـــى ضـــرورة تمـــايز الفوائـــد المرجـــوة مـــن هـــذه المقـــاييس تبعـــًا لظـــروف  األربـــاح. ولكـــنْ 

 وطبيعة المؤسسات موضع القياس.

  

 

 التالي: )7.1(أخيرًا: يمكن أن نلخص ما سبق من عمليات إدارة المعرفة التقانية بالشكل      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات إدارة المعرفة التقانيةتفصيل  )7.1(الشكل 

 

 

 

 

 

االنتفاع بالمعرفة 

 التقانية

 توليد المعرفة التقانية:

 اكتساب المعرفة -

 نقل ومشاركة المعرفة.-

 تنظيم وحفظ المعرفة-

تحديد الفجوة 

 المعرفية التقانية

 تقييم إدارة المعرفة التقانية
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 :Conclusionخاتمة 

إدارة المعرفــة التقانيــة ال يتوقــف علــى نجــاح إحــدى عمليــات إدارتهــا، وٕانمــا يرتكــز إن نجــاح  

التقانيـة، وتوليـد المعرفـة التقانيـة على نجاح تطبيق كافـة العمليـات ابتـداًء مـن تحديـد الفجـوة المعرفيـة 

 تحقيق القيمة المضافة.  وما تتضمنه من اكتساب، نقل، وتنظيم وصوًال إلى االنتفاع بها ليتمّ 

والشرط األساسي لضمان نجاح عمليات إدارة المعرفـة التقانيـة هـوااللتزام باسـتراتيجية تترافـق  

م تيجية حزمـــة مـــن الـــنظم المترابطـــة كنظـــامـــع خـــط زمنـــي لتنفيـــذ العمليـــات.وأن تتضـــمن هـــذه االســـترا

 تسوده الثقة وروح فريق العمل. ة لجوّ التحفيز، نظام التقييم، باإلضاف

أبلــغ تعبيــر عــن مجمــل عمليــات إدارة المعرفــة التقانيــة للوصــول إلــى الغايــة المنشــودة  ولعــلّ  

 منها، هو ما أورده الباحث ديفيد سكايرم من عمليتين اثنتين هما: 

 

 اختراع الدوالب"مشاركة المعارف المتواجدة: بغية تجنب "إعادة  •

 اإلبتكار األذكى واألسرع: وذلك بتوليد وتسويق"المتاجرة" معرفة جديدة. •

 

 

 

 

 

• Better sharing ofexisting 
knowledge - knowing what you 
know. 

• Faster or smarter innovation - 
creating and commercializing 
new knowledge. 

 
``David Skyrme`` 
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 Technological Knowledge Managementبيئـــــة إدارة المعرفـــــة التقانيـــــة .3.1

Environment: 

التقانيـة. تستند إدارة المعرفة التقانية على عدد من الركائز التي ُتشكل بيئة عمل إدارة المعرفة 

 : )8.1(الموضح بالشكل  ،Inukshuk"56F57 ولقد عرض لهذه الركائز بكل بساطة ووضوح الهيكل "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inukshuk"57F58هيكل " )8.1(الشكل

 

                                                           
شـكل إنسـان مكـّون مـن مجموعـة مـن الحجـارة المرصـوفة وهي كلمة مستخدمة لدى شعوب االسكيمو وتعني التوازن. يتخذ الهيكـل  " Inukshuk" هيكل 57

ضــم الركــائز ت منظومــة متكاملــةإدارة المعرفــة التقانيــة  . ووفــق الهيكــل ُتشــكلوذلــك كإشــارة لجوهريــة الفــرد  بالنســبة إلدارة المعرفــة التقانيــة ،بشــكل متــوازن

Foundations  التكنولوجيـــا)Technology، الثقافــــةCulture ،  القيــــادةLeadership(، وعمليــــاتProcess المعرفــــة الضــــمنية  -مادتهــــا األوليــــة

علــى قمــة الهيكــل كداللــة علــى أهميتــه  Measurmentوالتــي ُيشــكالن قلــب الهيكــل. ويتموضــع القيــاس  ،وآليــات تحويــل المعرفــة -والمعرفــة الصــريحة

 .في أوربا وأمريكا الشماليةشيوعًا  النماذج أكثرمن ويعتبر هذا الهيكل ة كافة منظومة إدارة المعرفة التقانية. لمعرفة مدى كفاء

58Girard، John،DEFENCE KNOWLEDGE MANAGEMENT: A PASSING FAD?، available 
AT:http://www.journal.forces.gc.ca/vo5/no2/knowledg-connaisa-eng.asp 

http://www.journal.forces.gc.ca/vo5/no2/knowledg-connaisa-eng.asp
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، Technologyالــــــثالث (التكنولوجيــــــا  Foundations، الركــــــائز )8.1(يتضــــــح مــــــن الشــــــكل 

عتبـــر كـــل إلدارة المعرفـــة التقانيــة. كمـــا وتُ  ). التـــي ُتشــكل قواعـــدLeadership، القيـــادة Cultureالثقافــة

ركيــزة مــن هــذه الركــائز هــي بيئــة بحــد ذاتهــا تســاهم فــي صــياغة بيئــة عامــة إلدارة المعرفــة التقانيــة، 

دراســة بعنــوان:"أثر بيئــة  وتســاهم أيضــًا فــي تمهيــد الطريــق لنجاحهــا. وبنــاًء علــى ذلــك واســتنادًا إلــى

58Fاألعمــال الداخليــة علــى إدارة المعرفــة"

، نســتطيع أن نحــدد ثــالث بيئــات أساســية ُتشــكل بيئــة عمــل 59

 :9.1إدارة المعرفة التقانية، الموضحة بالشكل 

 

 

 

 
 

 بيئة إدارة المعرفة التقانية 9.1الشكل 

 

 وفيما يلي تفصيًال لهذه البيئات الثالث: 

:، قاعـدة تكنولوجيـة قويـة، هـي إحـدى ركـائز بيئـة Technology Environmentالبيئة التكنولوجيـة .1

إدارة المعرفــة التقانيــة. ولكــن يجــب االنتبــاه إلــى أن ال يــتم اختــزال إدارة المعرفــة التقانيــة بــبعض 

                                                           
59Mohmed،Sherif&Chen، Le،Impact of the internal business environment on knowledge management within 
construction organizations، Construction Innovation، Vol. 8 No. 1، 2008، pp. 61-81،Emerald Group Publishing 
Limited 

 
 
 

 
 

 البيئة التكنولوجية

 البيئة االجتماعية

 البيئة التنظيمية

 بيئة إدارة المعرفة التقانية
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ســـاند رئيســـي مـــن خـــالل تقانـــات التعـــاون وتقانـــات االســـتخدامات التكنولوجيـــة، وٕانمـــا اعتبارهـــا م

 االتصال. 

أي الثقافــــة العامــــة للمؤسســــة (القــــّيم واألساســــيات)، وهــــي اختصــــار الدراك  البيئــــة االجتماعيــــة: .2

المؤسســـة كيفيـــة التعامـــل مـــع األفـــراد فيمـــا بيـــنهم، وبـــين األفـــراد والبيئـــة المحيطـــة. وتشـــمل عـــدة 

دراك التغيير والقدرة على اكتشـاف تسود المؤسسة، أسلوب إلفكري التي عوامل: (درجة االنفتاح ا

دراك العالقــات مــع المنــاخ الخــارجي، مــدى شــيوع وتجنــب المعوقــات والمخــاطر، درجــة إ الفــرص

59Fالثقة والتعـاون المشـترك بـي أفـراد المؤسسـة)

نتقـال مـن الثقافـة األساسـية المـؤثرة هـي: اإل.ولعـل 60

التـي تعتمـد بشـكل أساسـي علـى عـاملين " Need to Share" إلـى ثقافـة  "Need to Know"ثقافـة 

 اثنين هما الثقة وروح العمل الجماعي. 

: هـــــي منـــــاخ المؤسســـــة (القواعــــد ،السياســـــات، طـــــرق العمـــــل، الهيكليـــــة، نظـــــم البيئــــة التنظيميـــــة .3

معلنـــة والتـــي تقـــود ســـلوك المؤسســـة. والتـــي تكـــون الغيـــر فز..). أي هـــي القواعـــد المعلنـــة و الحـــوا

ي المكــّون والمحــرك لهــا مــن خــالل دعــم قيــادي ، باتبــاع مقولــة "نحــن نفعــل ال نــتكلم". القيــادة هــ

وربـــط كافـــة النتـــائج المطلـــوب تحقيقهـــا بقالـــب زمنـــي. والبيئـــة التنظيميـــة عليهـــا التميـــز بصـــفتين 

 أساسيتين لنجاح تطبيق إدارة المعرفة التقانية هما:

 ة تشجع نشاطات االبتكار.بداعيإبيئة   . أ

 تدعم فرق العمل . داعمة وبيئة . ب

 

                                                           
 ، ماجستير إدارة األعمال، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطيناثر العوامل الثقافية على عملية التفاوض، 2006المشهراوي، حسين، 60
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رغم عموميـة هـذا الطـرح إال أنـه يتمتـع بالمرونـة الكافيـة مـن التأكيـد علـى حقيقـة، أخيرًا، البـدّ  

، وبمــــا يتوافــــق أيضــــًا مــــع وٕامكانيــــات كــــل مؤسســــة/دولة علــــى حــــدة لتتناســــب وخصوصــــية وقــــدرات

 استراتيجيتها.

 

 :Conclusionخاتمة 

ال ُيمكـن إدارة المعرفـة بشـكل مباشـر وٕانمـا بشــكل  

بمعنى آخر ،غير مباشر وذلك من خالل إدارة بيئة عملها

هــــي: البيئـــــة و ساســــية الـــــثالث األبيئــــات ال/تهيئــــة الركــــائز

االجتماعيـــة، البيئـــة التنظيميـــة، والبيئـــة التكنولوجيـــة. وأي 

خـالل هذه البيئات سيؤدي بالضرورة إلى إخلل في إحدى 

 لمعرفة التقانية. العملية اإلدارية لتوازن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

``Knowledge can`t be 
Managed Directly; but only 
indirectly by Managing the 
Environment which 
Knowledge is Used`` 

"Patrick Lambe" 
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``Need to improve the 
understanding of KM 
infrastructure and process 
capabilities that are 
expected to provide 
coherent and systematic 
knowledge support to daily 
organizational activities`` 

``Sandhawalia & Dalcher`` 

 Technological knowledge Management نماذج إدارة المعرفة التقانية.4.1

Models: 

 

 :تمهيد

نحــــن بحاجــــة لفهــــم أجــــزاء بنيــــة إدارة المعرفــــة  

قــــــدرة العمليــــــات، للحصـــــــول علــــــى معرفــــــة نظاميـــــــة وم

ومترابطـــــة تـــــدعم نشـــــاطات المؤسســـــة. ونحـــــن بحاجـــــة 

رد مصــطلح إلــى لتطــوير إدارة المعرفــة التقانيــة مــن مّجــ

بناء متكامل من مجموعة خطوات تدعم نمو المؤسسة، 

 بنيويًا وعملياتيًا. 

تباه أكثر، وتحـدد ممارسـات كما أننا بحاجة ألداة قياس ُتوّجه المؤسسة إلى منطقة تتطلب ان 

 إدارة المعرفة التقانية للوصول إلى التميز. 

 أي نحن بحاجة إلى نموذج إلدارة المعرفة التقانية. 

كمــا مــن أهــم نمــاذج إدارة المعرفــة التقانيــة.  ثالثــةســيتم عــرض ومناقشــة  محــوروفــي هــذا ال 

 استراتيجية إدارة المعرفة التقانية.سنعرض وجهة نظر حول 
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 Technological Knowledge Managementاســتراتيجية إدارة المعرفــة التقانيــة. 1.4.1

Strategy: 

تعمل إدارة المعرفة التقانية وفق استراتيجية(خارطة طريق) تحدد إطار ومسار توجهها. وفي  

خضــم الحــديث عــن االســتراتيجيات العامــة لــإلدارة المعرفــة التقانيــة (ولــيس فــي إطــار االســتراتيجيات 

أغلب الباحثين إن لم يكن جميعهم قّسموا االستراتيجيات العامة إلى استراتيجيتين  التنفيذية)، نجد أنّ 

 Personalizationتراتيجية الّشخصـية واالسـCodification Strategy "اسـتراتيجية الترميـز اثنتـين همـا

Strategy "60F61 اســتراتيجيتين عــامتين إلدارة ، ونحــن فــي هــذه الدراســة وكشــكل مــن المقاربــة ســوف نحــدد

 المعرفة التقانية هما:

: تقـــوم علــى االســـتفادة القصـــوى مــن المعـــارف الداخليـــة SharingStrategyاســتراتيجية المشـــاركة أوًال:

 والتركيز على آليات مشاركة المعرفة بين أفراد المؤسسة الواحدة.

ــاً  آليــات توليــد المعرفــة الجديــدة، وعلــى :  تركــز علــى InnovationStrategy: اســتراتيجية االبتكــارثاني

 تشجيع التعلم واإلبداع.

ستراتيجيتين ال يأتي صدفة، وٕانما يعتمد على الطريقـة التـي تخـدم بهـا من اال والميل إلى أيٍّ   

 تستخدمهم، والنموذج االقتصادي الذي تتبعه.  نالمؤسسة زبائنها، واألشخاص الذي

ســـتراتيجيتين معـــًا، ولكـــن بنســـب متفاوتـــة، فتســـتخدم االأغلـــب المؤسســـات الناجحـــة تســـتخدم         

 استراتيجية واحدة مهيمنة وأخرى داعمة.

                                                           
بحيـث تكـون متــوفرة بسـهولة لكافـة أفـراد المؤسســة.  ، وخزنهـا،وتنظيمهـا ،: التـي تهـدف إلـى جمـع المعرفــةCodification Strategyالترميـزاسـتراتيجية 61

ســـــتراتيجية االوهـــــذه االســـــتراتيجية تفتـــــرض النجـــــاح ضـــــمن المؤسســـــات التـــــي تتطلـــــب اســـــتراتيجية عملهـــــا إعـــــادة اســـــتخدام المعرفـــــة المتواجـــــدة ضمنها.

علــى المواضــيع ، وال فهــي ال تقــوم علــى خــزن المعرفــة  ،وهــي علــى النقــيض مــن االســتراتيجية الســابقة:  Personalization Strategyالّشخصــية

علـــى نقـــل وتبـــادل المعرفـــة بواســـطة شـــبكات المعرفـــة مثـــل جماعـــات  تهممســـاعد،لالمعرفيـــة الموجـــودة فـــي القواعـــد وٕانمـــا تركـــز علـــى الحـــوار بـــين األفراد
 للمزيد الرجوع إلى:سواًء كنتيجة لحل مشكلة ما أو ابتكار منتج/ خدمة جديدة. ،ك بغية توليد معارفة جديدةوذل ،المناقشات

1- Greiner، Martina، Bohmann، Tilo، Krcmar، Itelmut،” A strategy for knowledge management”،Journal of 
Knowledge Management، Emerald Group Publishing Limited، ISSN 1367-3270، VOL. 11 NO. 6 2007، pp. 3-15 

 http://knol.google.com/k، مفهوم إدارة المعرفة في العصر الحديث ،2008 ،طارق ،الطيب -2

http://knol.google.com/k
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وينبثق عن هاتين االستراتيجيتين العامتين العديد والعديد من االستراتيجيات التنفيذيـة إال أن   

61Fر ضمن أحد األشكال الثالثة التالية:جميعها تتأطّ 

62 

علــى تطــوير أفكار/منتجــات جديــدة  ركــز هــذه االســتراتيجية: تProduct Leadershipاســتراتيجية  .1

 ووضعها في السوق، بحيث تستحق المؤسسة أن تكون القائدة للسوق بهذا المنتج.

: تركـــز المؤسســـة بشـــكل رئيســـي علـــى بنيتهـــا وعملياتهـــا Operational Excellenceاســـتراتيجية  .2

 وأفضل الممارسات والمشاركة بها.التشغيلية للوصول إلى تقليل التكاليف ، تحسين اإلنتاجية، 

بشــكل رئيســي برغبــات وحاجــات الزبــون، وتســعى إلــى  : تهــتمّ Customer Intimacyاســتراتيجية  .3

 تلبيتها ليتمتع الزبون بخصوصية لدى المؤسسة. 

االستراتيجيات بشكلها األكاديمي تلعب الدور االسترشادي  نّ : إمن القول أخيرًا، البدّ  

االستراتيجة يتبع الختالف الظروف الحالية للمؤسسة، والنتائج المتوقع للمؤسسة، ألن وضع 

 تحقيقها.مما يترك المجال واسعًا أمامها.

 

 Technological knowledge Management نماذج إدارة المعرفة التقانية. 2.4.1

Models: 

أنه في السـنوات العشـر ساد في العقود الثالثة الماضية االهتمام بإدارة المعرفة أكاديميًا، إال  

المنصرمة زاد االهتمام بها كممارسة مؤسسسية. لذلك نجد ظهـور العديـد مـن النمـاذج إلدارة المعرفـة 

 بداعية إلى أنشطة تطبيقية متكاملة.نية التي تنقلها من كونها أفكار إالتقا

                                                           
62Haggie، Knox، Kingston، John، Choosing Your KM Strategy، available at: 
http://www.inf.ed.ac.uk/publications/online/0258.pdf 

http://www.inf.ed.ac.uk/publications/online/0258.pdf
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المّيــزات،  إن اعتمــاد إدارة المعرفــة التقانيــة كاســتراتيجية فــي أي مؤسســة تتجلــى بالعديــد مــن 

التي نوضحها بالجدول التالي المقارن بين اإلدارة التقليدية  وبين اإلدارة المعتمدة على نمـوذج إلدارة 

 المعرفة التقانية:

62Fالفرق بين النموذج القديم لإلدارة والنموذج الجديد الذي يتبنى إدارة لمعرفة )1.1(جدول 

63 

 على إدارة المعرفة النموذج الجديد المعتمد النموذج القديم لإلدارة

 تبني سياسة التعليم المنظمي تبني سياسة تدريب أفراد المؤسسة

 دائرة األخالق والتجربة دائرة الخطأ والعقاب

 مؤسسة مرنة مؤسسة غير مرنة

 داريينقادة إ إيجادسياسة  سياسة إدارة أعمال

 اتصاالت مفتوحة اتصاالت مغلقة

 كفاءة/ معرفة جوهرية تقود إلى تطوير المنتج تطوير المنتجاستراتيجية وحدات عمل تقود إلى 

 م شاملة لكل المؤسسةاستراتيجية تعلُّ  م تظهر في قمة المؤسسةاستراتيجية تعلُّ 

 غالبية أفراد المؤسسة هم أهل للثقة أنّ افتراض  أغلبية أفراد المؤسسة غير موثوق بهم أنّ افتراض 

 ن/ تفويض للسلطاتب أفراد المؤسسة مفوضو أغل مفوضين/ مركزية أغلب أفراد المؤسسة غيرُ 

 أفراد المؤسسة لكلالمعرفة الصريحة ملك  أفراد المؤسسسة ألغلبالمعرفة الصريحة ملك 

 

المؤسســة التــي تتّبــع نمــوذج إلدارة المعرفــة التقانيــة تتمّيــز بأنهــا  أنّ  )1.1(يتبــين مــن الجــدول 

 أكثر انفتاحية وتشاركية وال مركزية، كما أنها تتجه نحو التشجيع على االبتكار والتعلم.

 ثالثةولقد تعددت االجتهادات في وضع نماذج إدارة المعرفة ، وفيما يلي سنقوم بعرض  

63Fمن أهم نماذج إدارة المعرفة:

64 

                                                           
63MaAdam  ،  Rodnen & McCreedy  ،  Sandra  " A critical review of knowledge management methods "،  The Learning 

Organization،Volume 6. Number  3 . 1999. 91-100، available at: www.emerald.com 
 للمزيد حول النموذج األول والثاني يرجى العودة:  64

MaAdam ،  Rodnen & McCreedy، Sandra سبق ذكره.  جعمر  
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 Stankosky and Baldanza’s Knowledge Management: األولالنمــوذج  .1.2.4.1

Framework 

، نموذجـــــًا إلدارة المعرفـــــة يقـــــوم علـــــى أســـــاس 2001قـــــدم الباحثـــــان ستانكوســـــكي وبالـــــدانزا فـــــي عـــــام 

 ن هما:مجموعتين من العوامل التي ُتشكل وُتساند إدارة المعرفة، وهاتان المجموعتا

 وهي التعلم، القيادة، الهيكل التنظيمي والثقافة، والتكنولوجيا.: العوامل الممّكنة 

 10.1: والتـي تتضـمن االتصـاالت، البرمجيـات، التمويـل...إلخ، والشــكل مجموعـة القواعـد والـنظم 

 يلخص النموذج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stankosky and Baldanza’s Knowledge Management Framework،2001نموذج  10.1الشكل 

 

 النموذج على أربعة عوامل أساسية داعمة إلدارة المعرفة وهي: ركز 

                                                                                                                                                                          
Haslinda،A. Sarinah، A`` A Review of Knowledge Management Models’’ ،مرجع سبق ذكره،  pp188_198 

 

 عوامل ممكّنة

 القيادة •
 والثقافة الهيكل التنظيمي •
 التعلم •
 التكنولوجيا •

 

 إدارة المعرفة

 ونظم:قواعد 

 االداركي العلم •
 االتصاالت •
 السلوك الفردي والمؤسسي •
 الخصائص السلوكية •
 التمويل •
 الكلي االقتصاد •
 البشرية واردالم •
 اإلدارة •
 الخطط االستراتيجية •
 التفكير المنظمي •
 هندسة وإعادة هندسة النظم •
 تقانة الحاسوب •
 البرمجيات وعلوم المكتبات •
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: وهي المسؤولة عن وضع الخطـط االسـتراتيجية، وترعـى التفكيـر المنظمـي، Leadershipالقيادة  -1

 المعرفة.كما تسعى لالستخدام األمثل للمصادر، وتشجع التعلم ومشاركة 

: يهــدف إلــى جعــل التفــاعالت  Organization Structure& Cultureالهيكــل التنظيمــي والثقافــة -2

الفرديـــة داخـــل المؤسســـة أكثـــر مرونـــة، مـــن خـــالل دعـــم االتصـــاالت، ودعـــم ممارســـات اكتســـاب 

 المعارف الصريحة والضمنية، ونشر الثقة بين األفراد.

: تجعـل مـن الممكـن تبـادل المعرفـة خـارج نطــاق Technology Infrastructureالبنيـة التكنولوجيـة -3

 لكتروني، اإلنترانت، اإلنترنت.كلية الرسمية، من خالل البريد اإلالهي

: العمل على بناء المعرفة المؤسساتية من خالل التراكم المعرفي، واسـتثمار هـذه Learningالتعلم -4

عات التعلم، الفرق االفتراضية، نجاز. وذلك باستخدام جماالمعرفة بالتعلم المؤسسي، وتحسين اإل

 االتصاالت، وثقافة الثقة.

 

 Frid’s Knowledge Management Model:  الثانيالنموذج  .2.2.4.1

تطبيق إدارة المعرفة  ، طّور الباحث فريد نموذج إلدارة المعرفة، يقوم على أنّ 2003في عام  

يترافـــق مـــع خمســـة مراحل/مســـتويات مـــن المعرفـــة، لتصـــل فـــي النهايـــة إلـــى حالـــة مـــن النضـــج علـــى 

 مستوى المؤسسة، والمستويات الخمسة هي:

المعرفة المركزية.  -المعرفة المدارة -المعرفة المرّكزة -المعرفة المدركة -المعرفة الفوضوية

 . يوضح هذا النموذج:11.1والشكل 
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 Frid’s Knowledge Management Model،2003.11.1الشكل

 

: تكـون المؤسسـة فـي هـذا المسـتوى فـي  Knowledge Chaoticالمعرفة الفوضـوية  المستوى األول -

تقــوم بوضــع االطــار العــام إلدارة المعرفــة، التــي تشــمل تحديــد حالــة مــن فوضــى المعرفــة، عنــدها 

لمعرفـة رؤية، أهداف، أسس، ومراحـل إدارة المعرفـة. وعنـدها تنتقـل المؤسسـة مـن مرحلـة فوضـى ا

 دراك المعرفة.إلى المرحلة التالية وهي إ

لــى تعمــل المؤسســة فــي هــذا المســتوى ع: Knowledge Awareالمعرفــة المدركــة  المســتوى الثــاني -

مكانياتهـا، وتعمـل علـى تطـوير خريطـة طريـق إلدارة يـة وأهـداف إدارة المعرفـة فـي ضـوء إتقييم رؤ 

 المعرفة وذلك بالتعاون مع فريق إدارة المعرفة.

 

 المعرفة المدركة

 

 المعرفة المركزة

 

 المعرفة الفوضوية

 

 المعرفة المدارة

 

روح المبادرة المؤسساتية، تقييم األصول  المعرفة المركزية
 الفكرية

تضمين إدارة المعرفة في تقارير االنجاز 
 وخطط األعمال

 

 جديدةبداية التركيز على أنشطة داعمة 

 

 تقييم رؤى وأهداف إدارة المعرفة

وضع رؤى وأهداف وأساسيات إدارة 
 المعرفة
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: تقـوم المؤسسـة بـالتركيز علـى مجموعـة  Knowledge Focusedالمعرفـة المركـزة  المستوى الثالـث -

مستوى المؤسسة ككل مثل: أنشطة التدريب، والتحفيـز،  من األنشطة الداعمة إلدارة المعرفة على

 وسياسات االتصال. باإلضافة لوضع ميزانية إلدارة المعرفة.

: فـي هـذا المسـتوى يبـدأ تبنـي مقترحـات  Knowledge Managed المعرفـة الُمـدارة  المسـتوى الرابـع -

تـائج ل، وتضـمين نالمستويات الثالثـة السـابقة ووضـعها موضـع التطبيـق مـن خـالل خطـط األعمـا

 نجاز.إدارة المعرفة في تقارير اإل

: هــو أعلــى مســتويات تطبيــق إدارة Knowledge Centric المعرفــة المركزيــة المســتوى الخــامس -

المعرفــة، وفــي هــذا المســتوى تنتقــل المؤسســة إلــى التركيــز علــى تلمــس نتــائج تطبيــق إدارة المعرفــة 

التأكيـــد علـــى كـــل أنشـــطة إدارة  ؤسســـاتي.كما يـــتمّ مـــن خـــالل تقيـــيم األصـــول الفكريـــة والنجـــاح الم

 المعرفة في كافة المستويات.

تطبيقـي عملـي علـى مسـتوى المؤسسـة يمـنح إدارة المعرفـة  فريد لـه ُبعـدٌ  نموذجَ  أخيرًا:نجد أنّ  

المعرفــة تــدار بشـــكل نظــامي ضــمن اهتمـــام  تنــاغم مــع بــاقي أهـــداف وأنشــطة المؤسســة، ويقتـــرح أنّ 

 متساو لكافة عمليات إدارة المعرفة التقانية.

 

Knowledge Management Conceptual Model: الثالثالنموذج  .3.2.4.1 64F

65 

علــى  ، الــذي ارتكــزDenise Lustri، 2007قــدم النمــوذج المفــاهيمي إلدارة المعرفــة الباحــث  

تحويل المعرفة الفرديـة إلـى معرفـة مؤسسـاتية قابلـة للتطبيـق. ولقـد ُصـمم النمـوذج  علـى شـكل دوائـر 

 : 12.1ُتمثل مراحل تصميم وتطبيق إدارة المعرفة،  كما هو واضح في الشكل 

 

                                                           
65Lustri، Denise، “Knowledge management model:practical application forcompetency development”،The Learning 
organization Vol. 14 No. 2، 2007pp. 186-202، available at: www.emerald.com 
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 Knowledge Management Conceptual Model،Denise Lustri 12.1الشكل

 

 مراحل النموذج هي:أن  12.1يتضح من الشكل  

دراك لمعــاني عمليــات توليــد إ تصــميم رؤيــة إلدارة المعرفــة، تتضــمن منهجيــة تعمــل علــى تــوفير  )1

 وتحويل المعرفة من قبل األفراد. وهي ما ُتمثل بؤرة/مركز النموذج.

أنهــا نظــام يتكــّون فــة الفرديــة التــي يعتبرهــا الباحــث الـدائرة األولــى: تشــير إلــى عمليــات توليــد المعر  )2

 مدخالت تتمثل بالمعلومات، وعمليات تتمثل بفهم العالقات وانعكاساتها، لنصل إلى المعرفـة من

 صريحة والتي تمثل المخرجات. الفردية سواٌء أكانت ضمنية أم

السياسات 
االستراتيجية 

 واألعمال

البيئة 
 والعالقات

 الهيكلية

 المعرفةرؤية إدارة 

 فهم العالقات

 العمليات

 معلومات معرفة شخصية

 نقل، مشاركة

 تنشئة ترابط

 تذويت تجسيد

 نشر

1 
2 

3 
4 

 التطبيق
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الـــدائرة الثانيـــة: تتمثـــل بمراحـــل توليـــد/تحويل المعرفـــة ( نمـــوذج نوناكـــا) وهـــي: تـــذويت، تجســـيد،  )3

ي�ة نق�ل ومش�اركة المعرف�ة، وص�والً إل�ى ترقي�ة مجموع�ات والتي تهدف إل�ى رعاترابط، تنشئة.

 التعلم.

يجاد آلية لنشـر هـذه المعـارف فـي كافـة مسـتويات ظيم وتجميع المعرفة وإ الدائرة الثالثة: تتمثل بتن )4

 المؤسسة، بحيث نصل إلى المعرفة المؤسساتية.

 لمؤسســـية بهـــدف حـــلّ الـــدائرة الرابعـــة: تركـــز علـــى األفعـــال الهادفـــة إلـــى اســـتعمال هـــذه المعرفـــة ا )5

 المشكالت، تطوير المنتجات/ الخدمات، واالبتكار.

ومن المالحظ أيضًا تأكيد النموذج على عدة عناصر تؤثر على فاعلية إدارة المعرفة وهـي:  

السياسات االستراتيجية واألفعـال، البيئـة والعالقـات، والهيكليـة. ومـن الجـدير بالـذكر أن هـذا النمـوذج 

ة للخــدمات القانونيــة فــي البرازيــل ضــمن نطــاق برنــامج تطــوير الكفــاءة فــي هــذه تطبيقــه فــي شــرك تــمّ 

 الشركة، ولقد أثبت نجاحه.

 

 تعقيب: 

ألنهـــا وليـــدة وجهـــات نظـــر مؤلفيهـــا المدعمـــة  -عرضـــها التـــي تـــمّ  -ثالثـــةتتمـــايز النمـــاذج ال 

 بتجاربهم وقراءاتهم، ولكن ذلك ال ينفي وجود بعض النقاط المشتركة فيما بينهم.

 األسطر التالية:النسبة لنقاط االختالف فسنوجزها في ب 

، بتحديـده الصـريح لمجموعـة مـن العوامـل Stankosky and Baldanza’s Model يكمـن اخـتالف •

ــة إلدارة المعرفــة التقانيــة ( ، دون الــتعلم، القيــادة، الهيكــل التنظيمــي والثقافــة، والتكنولوجيــا)الُممكّن

. وٕاعطائهــــا دورًا رئيســــيًا فــــي نجــــاح تطبيــــق إدارة وذجين اآلخــــرينكــــالنماالكتفــــاء باإلشــــارة إليهــــا 
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النموذج اكتفى بهذه العوامل المحيطة المؤثرة بإدارة المعرفة التقانية دون  المعرفة التقانية. إال أنّ 

 الخوض بعملياتها وآلياتها.

تبعـــًا ، علــى أســاس الـــربط مــا بــين تغيـــر صــفات المعرفــة  Model Frid’s كمــا تــم بنــاء النمـــوذج •

نتيجة عمليات إدارة المعرفة تظهـر فـي  بذلك ُيركز على أنّ  رفة. وهولمراحل وعمليات إدارة المع

تغيير صفات المعرفة  وصوًال للمعرفة القادرة على تحقيق التغيير علـى مسـتوى المؤسسـة، وهـذه 

تحويــل مــن أهــداف إدارة المعرفــة هــو  النقطــة هــي ســبب تمــايزه. وهــذا مــن األمــور المنطقيــة ألنّ 

ا النموذج عتبر هذويُ  إلى قيمة مضافة عند استخدامها. المعرفة من ضمنية إلى صريحة ومن ثمّ 

 من النماذج الشاملة المتكاملة القابلة للتطبيق.

ركز النموذج المفاهيمي إلدارة المعرفة على أن االستفادة العظمـى مـن المعرفـة الفرديـة تـتم عبـر  •

انطلق في ذلك من ناحية و ة على منح ميزة تنافسية للمؤسسة. تحويلها إلى معرفة مؤسساتية قادر 

ألولى لما يليها من استراتيجية تتمثل بوضع رؤية استراتيجية إلدارة المعرفة التقانية تكون النواة ا

  همال البيئة وتأثيرها على آلية التنفيذ.عمليات, دون إ

 

 على ثالث نقاط هي: النماذج الثالثة السابقةمن زاويٍة أخرى، تتفق  

 بمراحل متعددة و تطور مستمر، وصوًال للميزة التنافسية. المعرفة متغيرة بصفاتها، وتمرّ  .1

 بمدخالتها أو مخرجاتها. البيئة الداخلية و الخارجية سواءٌ إدارة المعرفة عملية مفتوحة على  .2

ي والجانب العلمي بشقيه تتكّون إدارة المعرفة التقانية من جانبين أساسيين هما الجانب االجتماع .3

 االقتصادي واإلداري.
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 :Conclusionخاتمة

(وهـــو جـــزء يســـير مـــن النمـــاذج  إلدارة المعرفـــة التقانيـــة الثالثـــةاســـتعراض هـــذه النمـــاذج  إنّ  

65Fالموجــودة بهــذا الصــدد)

، إنمــا يؤكــد الطيــف الواســع إلدارة المعرفــة التقانيــة، والتمــايز فــي عناصــرها 66

 .ورؤاها

التمـايز الواضـح بـين النمـاذج إال أنـه يمكـن مالحظـة بعـض األساسـيات والنقـاط من رغم وبال 

 أن هذه النماذج هي وليدة تطور تدريجي.  حل النموذج، مما يعطيك انطباعًا المشتركة في بعض مرا

ه اليوجـد نمــوذج مثـالي، وٕانمـا هنـاك نمــوذج نـاجح قابـل للتطبيــق ومـن المهـم التأكيـد علــى أّنـ 

م مـع األوضــاع ر إجـراء بعـض التعـديالت التـي تـتالءة،(مع األخـذ بعـين االعتبـافـي مؤسسـات مختلفـ

 المختلفة).

66Fوللمساعدة على معرفة مدى مالئمة النموذج المختار، تتم االستعانة بعدة نقاط تقييم هي: 

67 

 "إدارتها". تتمّ  العالقة بين نشاطات إدارة المعرفة وبين قيمة أصول المعرفة، قبل وبعد أنْ  )1

بعـــين االعتبـــار نقـــاط القـــوة والضـــعف لـــدى المؤسســـة، والتـــي مـــن الممكـــن أن تـــؤثر علـــى األخـــذ  )2

 اختيار النموذج.

 دراسة وتحليل حاالت "قديمة" لنجاحات وفشل نماذج إدارة المعرفة التقانية. )3

 

 

 

 
                                                           

 للمزيد من نماذج إدارة المعرفة التقانية يرجى العودة للملحق الرابع. 66
67Haggie، Knox، Kingston، John ،" Choosing Your KM Strategy ” ،p19 مرجع سبق ذكره ،            
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 الثانيالفصل 

 

  " مثالً آسيا"واقع إدارة المعرفة التقانية في سورية شركة 

Technological Knowledge Management in Syria_ASIA 

as a sample 
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 تمهيد

 27ن ضـمنوهـي واحـدة مـ ،للصـناعات الدوائيـة "آسـيا"تم تطبيق الدراسة العملية على شركة  

  ،)1956وتم اختيارها بسبب أقدميتها في هذا المجـال (منـذ عـام  شركة للصناعات الدوائية في حلب.

وباعتبارها األهم مـن حيـث المبيعـات فـي السـوق المحليـة خـالل  ،وتميزها في سورية والشرق األوسط

وســيطرتها علــى الســوق الطبــي المحلــي فــي كافــة الفئــات الدوائيــة تقريبــًا.   ،الســنوات الــثالث الماضــية

 إداري ومختص. 149فرد من بينهم  778"آسيا"يعمل لدى

 ISO 1800_ ISO14100_ISO9001_GMP،دة العالمية"آسيا" حاصلة على شهادات الجو  

فيهـــا علـــى نقـــل أحـــدث التقانـــات المتعلقـــة بـــالخطوط اإلنتاجيـــة سياســـة تعتمـــد  "آســـياكماتتبع" 

 .لقيامها بنشاطات بحثية وعلمية باالعتماد على كوادر مدربة باإلضافةوالمركبات الكيماوية 

وكل مـــا يتعلـــق بوســـيلة جمـــع ،ســـيتم توضـــيح تفاصـــيل الدراســة العمليـــة الحـــالي فصـــلوفــي ال 

مـن خـالل عـرض التكـرارات  -شركة آسـيا -وتحليل وصفي لعينة الدراسة ،البيانات وأدوات معالجتها

فضـًال عـن اختبـار الفرضـيات وفقـًا   ،عرض وتشخيص لمتغيـرات الدراسـةوالنسب المئوية.  ومن ثم 

 ر البسيط والمتعدد وتحليل التباين. لمعامالت االرتباط ولالنحدا

باالستناد إلى نتائج الدراسة العملية سيتم تحليل واقع إدارة المعرفة التقانية ومدى جاهزية و       

 المؤسسات اإلنتاجية انطالقًا من شركة آسيا للصناعات الدوائية "عينة الدراسة".
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 :وسيلة جمع البيانات وأدوات معالجتها. 1.2

 ،األفــراد عينــة الدراســةســتبانة كــأداة رئيســة فــي جمــع البيانــات مــن الدراســة علــى اال اعتمــدت 

تضـــمن األول البيانـــات األوليـــة الخاصـــة  ،ســـتبانة فـــي تصـــميمها علـــى جـــزئين رئيســـييناشـــتملت اال

وتضــمن الجــزء الثــاني العبــارات المتعلقــة بمتغيــرات الدراســة بهــدف الوقــوف علــى  ،بــاألفراد المبحــوثين

اســـتخدام مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي فـــي قيـــاس فقـــرات  مـــدى االتفـــاق أو عـــدم االتفـــاق معهـــا. وقـــد تـــمّ 

 أدناه: )1.2(والذي يوضحه الجدول ،متغيرات الدراسة

 مقياس ليكرت الخماسي وأوزانه )1.2(جدول 

 نهائياً تفق الأ تفقال أ محايد تفقأ تماماً تفق أ

5 4 3 2 1 
  

 .)5ستبانة المرفقة في الملحق(أدناه تركيب اال )1.2(فضًال عن هذا يبين الشكل 
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 ستبانةتركيب اال )1.2(الشكل التوضيحي

تم إعدادها بما يتناسب مع  ،عبارة )59(ستبانة والبالغ عددهاات الواردة في االعلمًا أن العبار  

جـــراء تعـــديالت ن قبـــل بعـــض البـــاحثين بعـــد إطبيعـــة الدراســـة باالعتمـــاد علـــى مقـــاييس مســـتخدمة مـــ

 تتناسب والدراسة.

 )Cronbach’s Alpha(كما تم قياس ثبات أداة جمـع البيانـات باسـتخدام مقيـاس ألفـا كرونبـاخ 

 ر على ثبات سريان األداة.يعبّ بما  ،على المستوى اإلجمالي للمتغيرات )0.99(حيث بلغ

 

 

 

 

 االستبانة

البيانات األولية : أوالً 
أسئلة) 6(  

األسئلة المتعلقة : ثانياً 
 بمتغيرات الدراسة 

أهمية إدارة المعرفة 
عبارة) 8(التقانية   

واقع المعرفة بشكليها 
الصريحة والضمنية 

عبارة) 9(  

واقع إدارة المعرفة 
عبارة) 16(التقانية   

عمليات إدارة المعرفة 
عبارة) 8(التقانية   

توطين وتطوير التقانة 
عبارة) 9(  

بيئة إدارة المعرفة 
عبارة) 9(التقانية   
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 تحليل وصفي لعينة الدراسة: .2.2

للصـناعات الدوائيـة فـي مدينـة  "آسـيا"قامت الباحثـة باختبـار آراء األفـراد العـاملين فـي شـركة  

اسـتبانة  )137(اسـترداد  وقـد تـمّ  ،اسـتبانة )165(حيـث تـم توزيـع  ،بمختلف مسـتوياتهم اإلداريـة "حلب"

 .%)17(صالحة الستبانات المفقودة وغير وبهذا كانت نسبة اال ،%)83(أي بنسبة استجابة  ،صالحة

 وصف عينة الدراسة حسب البيانات األولية: )2.2(ويوضح الجدول  

 

 توزيع أفراد العينة حسب البيانات األولية  )أ.2.2(الجدول 

 التكرار النسبي التكرار الجنس
 %53 73 ذكر

 %47 64 أنثى

 %100 137 المجموع

 التكرار النسبي التكرار العمر
 %53 72 سنة 30دون ال

 %36 49 سنة 40 -31من 

 %9 13 سنة 50 -41من 

 %2 3 سنة 50أكثر من 

 %100 137 المجموع

 التكرار النسبي التكرار الشهادة العلمية
 %1 2 دكتوراه

 %4 5 ماجستير
 %44 60 بكالوريوس

 %51 70 أخرى

 %100 137 المجموع
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 توزيع أفراد العينة حسب البيانات األولية  )ب.2.2(لجدول ا

 التكرار النسبي التكرار سنوات العمل

 %43 59 سنوات فأقل 5

 %42 57 سنوات 10 -6من 

 %12 16 سنة 15 -11من 

 %2 3 سنة 20 -16من 

 %1 2 سنة 20أكثر من 

 %100 137 المجموع

 التكرار النسبي التكرار في المؤسسة المعارف المتواجدة

 %79 108 معارف إدارية

 %60 82 معارف صناعية

 %53 73 نيةامعارف تق

 %55 75 معارف علمية

 %24 33 معارف أخرى

 

 

إلــى التعــرف علــى طبيعــة التوزيعــات التكراريــة للخصــائص الشخصــية  )2.2(يهــدف الجــدول  

. )6( إلــى )1( والتــي تمثلهــا األســئلة مــن ،ســتبانةوالتــي تشــكل المجموعــة األولــى مــن أســئلة اال ،للعينـة

للصــناعات  "آســيا"والتــي نســتطيع مــن خاللهــا تحليــل وصــف خصــائص األفــراد العــاملين فــي شــركة 

 وبالتالي معرفة خصائص العينة التي تم دراستها.ولقد تبين ما يلي: ،الدوائية

 .%6: تجاوز عدد الذكور لعدد اإلناث  بنسبة بسيطة هي الجنس -

والتـي  ،تنتمي لفئة الشباب من دون الثالثين سـنة %53: كانت النسبة العظمى والتي بلغت العمر -

 تتميز بقدرتها على تقبل األفكار والتقانات الجديدة وسهولة استيعابها ودمجها بالعمل.

مــن حملــة الشـهادات الجامعيــة والمعاهــد  %)95(: النســبة األعلــى مـن أفــراد العينـة الشـهادةالعلمية -

 المتوسطة والبكالوريا. مما يعطي انطباعًا عامًا بوجود فئة متعلمة.
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: أكثر من نصف األفراد العاملين يزاولون العمل منـذ عشـر سـنوات فأقـل بمـا نسـبته العمل سنوات -

 األفراد الفتية نجد أن هناك استمرارية في العمل. وٕاذا ما قورنت مع نسبة  أعمار،85%

ــارف - : نالحــظ مــن خــالل مقارنــة التكــرارات النســبية  أن المؤسســة المؤسســة فــي المتواجــدة المع

يعتقـــدون أن المؤسســـة  %)79(والنســـبة العظمـــى مـــن األفـــراد  ،تتمتـــع بوجـــود العديـــد مـــن المعـــارف

 ،من األفراد يعتقـدون أن المؤسسـة تمتلـك المعـارف الصـناعية %)60(تمتلك المعارف اإلدارية . و

فكـــان  تقانيـــةأمـــا المعـــارف ال ،علميـــةمـــن األفـــراد يـــرون أن المؤسســـة تمتلـــك المعـــارف ال %)55(و

 .%)53(نسبتها

 دراك األفـراد بوجـود معـارف تقانيـة بنسـبة تزيـد عـن النصـفذه الدراسـة هـو إوما يهمنا فـي هـ 

)53(%. 

 

 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة: .3.2

ســـيتناول هــــذا الجـــزء وصــــف وتشـــخيص متغيــــرات الدراســـة المتمثلــــة بثالثـــة محــــاور ضــــمن  

عمليـات إدارة  ،واقـع إدارة المعرفـة التقانيـة ،اإلستبانة هي: واقع المعرفة بشكليها الصـريحة والضـمنية

ـــة ـــك مـــن خـــالل اســـتخدام عـــدد مـــن األســـاليب اإلحصـــ ،المعرفـــة التقاني ائية كاألوســـاط الحســـابية وذل

وذلـك بهـدف التعـرف علـى  .التكرارية لعبـارت كـل محـور علـى حـدةواالنحرافات المعنوية والتوزيعات 

 ومدى تطبيق إدارة المعرفة التقانية على أرض الواقع.،واقع المعرفة
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 وصف وتشخيص واقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية:. 1.3.2

نحرافــــات إلــــى التوزيعــــات التكراريــــة واألوســــاط الحســــابية واال )3.2(تشــــير معطيــــات الجــــدول 

 ،الخاصـة بواقـع المعرفـة بشـكليها الصـريحة والضـمنية) Q9_Q17(ة لإلجابات تجاه العبـارات يالمعيار 

مـنهم  %)4.13(و ،من أفـراد العينـة يتفقـون علـى هـذه العبـارات %)76.56(ى أن حيث تشير النسب إل

 )3.97(وجــاء هــذا بوســط حســابي ،مــن المحايــدين %)19.30(بينمــا  ،غيــر متفقــين مــع هــذه العبــارات

 .)0.82(وانحراف معياري

المتعلقـة بـامتالك أفـراد المؤسسـة  )Q10(باإلضافة لذلك يوضح الجدول ذاتـه إلـى أن العبـارة  

وبوسط حسـابي  %)81.76( نالت أعلى نسبة اتفاق  ،التجارب السابقة التي تساعدهم في أداء عملهم

وترى الباحثة أن هذه النسبة تعكس امتالك أفراد المؤسسة لمعرفة  ،)0.712(وانحراف معياري )4.09(

 ضمنية تشكل قاعدة أساسية ألداء أعمالهم.

المتعلقــة بــامتالك المؤسســة لمخــزون معرفــي يمكــن االطــالع  )Q13(وبالمقابــل كانــت العبــارة  

 )1.006(وانحـــراف معيـــاري )3.80(وبوســـط حســـابي %)68.72(هـــي العبـــارة األقـــل اتفاقـــًا بنســـبة ،يـــهعل

بــين أفــراد المؤسســة. ممــا يبــين بأنــه رغــم وجــود معرفــة  %)8.67(واألعلــى نســبة مــن حيــث عــدم اتفــاق

 وغير مبلورة بشكل منهجي وواضح للجميع. ،أنها غير مكتملة صريحة لدى المؤسسة إال

المتعلقة بمواكب�ة المؤسس�ة للتط�ورات التقاني�ة الحديث�ة  )Q17(العبارة  خرى فإنّ ومن ناحية أ 

كان�ت العب�ارة األق�ل نس�بة م�ن حي�ث ع�دم  ،في مجال عمله�ا ونش�رها بش�كل مم�نهج داخ�ل المؤسس�ة

 . %)0.73( االتفاق
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 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع المعرفة )3.2(جدول 

 

 

 الاتفق محايد اتفق اتفق بشدة
الاتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 % ت % ت % ت % ت % ت

Q9 33 24.09 69 50.37 25 18.25 9 6.57 1 0.73 3.91 .865 

Q10 39 28.47 73 53.29 23 16.79 2 1.46 0 0 4.09 .712 

Q11 40 29.2 66 48.18 27 19.71 3 2.19 1 0.73 4.04 .799 

Q12 48 35.04 61 44.53 26 18.98 2 1.46 0 0 4.13 .765 

Q13 34 24.82 60 43.8 31 22.63 6 4.38 6 4.38 3.80 1.006 

Q14 36 26.28 65 47.45 27 19.71 8 5.84 1 0.73 3.93 .871 

Q15 38 27.74 68 49.64 23 16.79 7 5.11 1 0.73 3.99 .849 

Q16 40 29.2 68 49.64 26 18.98 3 2.19 0 0 4.06 .755 

Q17 51 37.23 55 40.15 30 21.9 1 0.73 0 0 4.15 .772 

 0.82 3.97 0.81  3.32  19.30  47.45  29.11  المجموع

 

 

 التقانية: وصف وتشخيص واقع إدارة المعرفة. 2.3.2

إلـــــى التوزيعـــــات التكراريـــــة واألوســـــاط الحســـــابية واالنحرافـــــات  )4.2(تشـــــير بيانـــــات الجـــــدول 

حيـث تشـير النسـب  ،المتعلقـة بواقـع إدارة المعرفـة التقانيـة)  Q18_Q33( المعيارية لإلجابـات للعبـارات

ال  %)8.97(بينما ،محايدون %)19.20(و ،من أفراد العينة يتفقون مع هذه العبارات %)71.8(إلى أن 

 .)0.95(وانحراف معياري  )3.76( وذلك بوسط حسابي قدره ،يتفقون مع العبارات المحددة

ـــداع  )Q23(العبـــارة  الجـــدول أيضـــًا أنّ  لويتضـــح مـــن خـــال  المتعلقـــة بتشـــجيع المؤسســـة لإلب

 )4.08(وبوســـط حســـابي  )78.84( والتطـــوير هـــي العبـــارة األعلـــى نســـبة مـــن األفـــراد المؤيـــدين بنســـبة

 .)0.94(وانحراف معياري
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المتعلقـة باسـتخدام  )Q32(للعبـارة  كانـت%)23.36( نسبة عدم االتفاق أعلى  أنّ بينما اتضح  

كمـا أنهـا  ،المؤسسة منتديات مناقشة إلكترونية ينـاقش بهـا العـاملين الموضـوعات التـي تهـم المؤسسـة

ــــة  ــــين أفــــراد العين ــــاق ب ــــل لالتف ــــت النســــبة األق ــــدرهوب %)60.59(نال وانحــــراف  )3.45(وســــط حســــابي ق

. والســبب فــي ذلــك هــو عــدم اعتمـاد اإلدارة علــى المنتــديات اإللكترونيــة كوســيلة هامــة )1،20(معيـاري

 لمناقشة وتبادل ونقل المعارف المتواجدة.

 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة المعرفة التقانية)4.2(جدول 

 

 

الوسط  الاتفق بشدة الاتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

Q18 27 19.71 76 55.48 27 19.71 7 5.11 0 0 3.90 .770 

Q19 27 19.71 57 41.61 31 22.63 20 14.6 2 1.46 3.64 1.006 

Q20 36 26.28 56 40.88 31 22.63 13 9.49 1 0.73 3.82 .954 

Q21 43 31.39 61 44.53 24 17.52 6 4.38 3 2.19 3.99 .931 

Q22 44 32.12 61 44.53 22 16.06 7 5.11 3 2.19 3.99 .943 

Q23 52 37.96 56 40.88 20 14.6 6 4.38 3 2.19 4.08 .948 

Q24 46 33.58 55 40.15 22 16.06 12 8.76 2 1.46 3.96 .992 

Q25 32 23.36 71 51.83 26 18.98 7 5.11 1 0.73 3.92 .832 

Q26 34 24.82 64 46.72 22 16.06 14 10.22 3 2.19 3.82 .994 

Q27 32 23.36 64 46.72 32 23.36 7 5.11 2 1.46 3.85 .887 

Q28 34 24.82 64 46.72 36 26.28 3 2.19 0 0 3.94 .774 

Q29 38 27.74 59 43.07 28 20.44 11 8.03 1 0.73 3.89 .929 

Q30 47 34.31 54 39.42 32 23.36 3 2.19 1 0.73 4.04 .856 

Q31 36 26.28 65 47.45 22 16.06 3 2.19 11 8.03 3.82 1.100 

Q32 24 17.52 59 43.07 22 16.06 19 13.87 13 9.49 3.45 1.206 

Q33 41 29.93 59 43.07 24 17.52 4 2.92 9 6.57 3.87 1.083 

 0.95 3.76 2.50  6.47  19.20  44.75  27.05  المجموع
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 وصف وتشخيص عمليات إدارة المعرفة التقانية: .3.3.2

ـــــات المعياريـــــة  )5.2(يوضـــــح الجـــــدول   ـــــة واألوســـــاط الحســـــابية واالنحراف التوزيعـــــات التكراري

حيـث أظهـرت النتـائج أن نسـبة األفـراد  ،المتعلقة بعمليات إدارة المعرفة التقانيـة )Q34_Q41(للعبارات

وبوســط حســابي  ،)8.2(بينمــا نســبة األفــراد الغيــر متفقــين %)17.24(المحايــدون ،%)74.54(المتفقــون 

 .)0.95( وانحراف معياري) 4(قدره

 )Q35(كمــا تشــير معطيــات الجــدول إلــى وجــود اتفــاق ألغلبيــة أفــراد المؤسســة علــى العبــارة  

بوجـــود آليـــات فعالـــة اللتمـــاس المعـــارف الجديـــدة خـــارج المؤسســـة تلبـــي  والمتعلقـــة %)82.49(بنســـبة 

. وبالمقابـــل فـــإن )0.81(وانحـــراف معيـــاري)4(الحاجــات التشـــغيلية واالســـتراتيجية وبوســـط حســـابي قــدره

يســتطيع جميــع عــاملي المعرفــة  ،المتعلقــة بوجــود شــبكة انترانــت متطــورة فــي المؤسســة )Q37(العبــارة 

قــــــد نالــــــت أقــــــل نســــــبة مــــــن حيــــــث  ،علــــــى المخــــــزون المعرفــــــي للمؤسســــــة الولــــــوج إليهــــــا واالطــــــالع

وانحــــراف  )3.71(وبوســــط حســــابي)16.79(واألعلــــى نســــبة مــــن حيــــث عــــدم االتفــــاق )66.34(االتفــــاق

 .)1.226(معياري
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 التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعمليات إدارة المعرفة التقانية )5.2(جدول 

 

 

الوسط  الاتفق بشدة الاتفق محايد اتفق اتفق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 % ت % ت % ت % ت % ت المعياري

Q34 32 23.36 69 50.37 26 18.98 8 5.84 2 1.46 3.88 .883 

Q35 33 24.09 80 58.4 18 13.14 3 2.19 3 2.19 4.00 .813 

Q36 57 41.61 41 29.93 27 19.71 10 7.3 2 1.46 4.03 1.021 

Q37 41 29.93 50 36.5 23 16.79 11 8.03 12 8.76 3.71 1.226 

Q38 45 32.85 53 38.69 25 18.25 9 6.57 5 3.65 3.91 1.049 

Q39 39 28.47 61 44.53 27 19.71 6 4.38 4 2.92 3.91 .959 

Q40 36 26.28 69 50.37 22 16.06 9 6.57 1 0.73 3.95 .869 

Q41 48 35.04 63 45.99 21 15.33 4 2.92 1 0.73 4.12 .823 

 0.95 4 2.73  5.47  17.24  44.34  30.20  المجموع

 

تعكس النتائج السابقة إلى ممارسة المؤسسة لبعض عمليات إدارة المعرفة التقانية كالتماس المعارف 

مــن داخــل وخــارج المؤسســة، إال أنــه لــديها قصــور فــي العمليــة التبادليــة والتنظيميــة للمعــارف بشــكل 

 عام. 

 

 اختبار الفرضيات:. 4.2

إلى اختبـار فرضـيات العـدم والتحقـق مـن مـدى صـحتها وذلـك  ،يهدف هذا الجزء من الفصل 

واســــــتخدام عــــــدد مــــــن االختبــــــارات  ،spss18ســــــتعانة بالبرنــــــامج اإلحصــــــائي باال ،لقبولهـــــا أورفضــــــها

ـــــار  ـــــاط ومعـــــامالت االنحـــــدار البســـــيط والمتعـــــدد والمتوســـــطات واختب اإلحصـــــائية كمعـــــامالت االرتب

ANOVA .لتحليل التباين 
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 الفرضية األولى:اختبار .1.4.2

بغيـــة ترجمـــة الواقـــع المحـــيط بـــإدارة المعرفـــة مـــن حيـــث إدراك أهميتهـــا تـــم صـــياغة الفرضـــية  

 التالية واختبارها:

 فرضية العدم: -

H0- دراك ألهمية إدارة المعرفة التقانية لدى األفراد في المؤسسة.ال يوجد إ 

 الفرضية البديلة: -

H1- التقانية لدى األفراد في المؤسسة.دراك ألهمية إدارة المعرفة يوجد إ 

الختبار الفرضية األولى اعتبرنا المعيار التي سـيتم المقارنـة بـه هـو المقيـاس المحايـد والـذي  

الــذي )One-Sample Statistics(اختبــار العينــة الواحــدة  )6.2(ظهــر الجــدول ويُ  ،)3(تــم تثقيلــه بــالرقم 

 ستبانة المكون من ثمانية عبارات:األول من االاف المعياري  للمحور يضم المتوسطات واالنحر 

 المتوسط واالنحراف المعياري لعبارات المحور األول من االستبانة )6.2(جدول 

 االنحراف المعياري المتوسط 

q11 4.30 .632 

q12 4.30 .682 

q13 4.12 .686 

q14 4.30 .626 

q15 4.31 .678 

q16 4.24 .702 

q17 4.24 .658 

q18 4.38 .603 

 

 ستبانة على النحو التالي:هر نتائج عبارات المحور األول لالتظ  )6.2(ومن خالل الجدول  
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أي أن المتوســــط الحســــابي العــــام  ،)4.38 – 4.12( المتوســــط الحســــابي للعبــــارات يتــــراوح مــــن 

 ،وهـو متوسـط يقـع ضـمن الفئـة الرابعـة لمقيـاس ليكـرت أي أتفــق  )4.25(إلجابـات عينـة الدراسـة هـو 

 دراك أفراد المؤسسة ألهمية إدارة المعرفة التقانية.مما يعكس إ

 وبناًء على قيم المتوسطات سيتم ترتيب العبارات ترتيبًا تنازليًا: 

سســـة وتعزيـــز جـــاءت العبـــارة (إدارة المعرفـــة التقانيـــة تعتبـــر وســـيلة لتطـــوير القـــدرات الذاتيـــة للمؤ  -

 .)4.38(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي  )8(الخبرات) والتي تمثلها العبارة رقم 

وكانـــت العبـــارة (إدارة المعرفـــة التقانيـــة تســـاعد علـــى مـــنح ميـــزة تنافســـية للمؤسســـة) والتـــي تمثلهـــا  -

 .)4.31(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره  )5(العبارة رقم

تسـتخدم المعرفـة كـأداة  -ث (المعرفة هي ممتلكـات قيمـة فـي مؤسسـتنابينما جاءت العبارات الثال -

إدارة المعرفـة التقانيـة تشـكل قيمـة مضـافة إلـى  -لتنفيذ وتحسين العمليات واألنشطة في مؤسستنا

على التوالي بالمرتبـة الثالثـة بمتوسـط حسـابي  )4-2-1(نتائج العمل) واللواتي يمثلهن العبارات رقم

 .)4.30(قدره

ن (تسـاهم إدارة المعرفـة التقانيـة فـي تسـهيل عمليـة التنبـؤ واتخـاذ القـرارات فـي جاءت العبارتـاكما  -

علـى ) 7-6( إدارة المعرفـة التقانيـة تعتبـر أداة لـدعم اإلبـداع) واللتـان تمثلهمـا العبـارات  -المؤسسة

 .)4.24( التوالي بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره

أما العبارة (استراتيجية إدارة المعرفة التقانيـة هـي جـزء مـن االسـتراتيجية العامـة لمؤسسـتنا) والتـي  -

وهــو مــا يعكــس  ،)4.12(بالمرتبــة الخامســة واألخيــرة بمتوســط حســابي قــدره )3(تمثلهــا العبــارة رقــم 

 للمؤسسة. عدم تفعيل إدارة المعرفة التقانية كمفهوم إداري قائم في المؤسسة وكبعد استراتيجي

 

 مستويات الداللة لعبارات المحور األول كما يلي:)  7.2( كما يظهر الجدول  
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 لعبارات المحور األول "Sig " مستويات الداللة)  7.2( جدول 

 Sig.  
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

q11 .000 1.299 1.25 1.35 

q12 .000 1.296 1.24 1.35 

q13 .000 1.119 1.06 1.18 

q14 .000 1.301 1.25 1.35 

q15 .000 1.311 1.25 1.37 

q16 .000 1.235 1.18 1.30 

q17 .000 1.244 1.19 1.30 

q18 .000 1.383 1.33 1.43 

 

 

مستوى الداللة بالنسبة لعبارات المحور األول بلغت جميعهـا قيمـة  )7.2(نالحظ من الجدول  

نـا مـن رفـض فرضـية ممـا يمكن ،)0.05(وهـي قيمـة معنويـة عنـد مسـتوى) SIG)  =0واحدة هي الصفر 

). وقبـــول الفرضـــية دراك ألهميـــة إدارة المعرفـــة التقانيـــة لـــدى األفـــراد فـــي المؤسســـةالعـــدم (ال يوجـــد إ

 مية إدارة المعرفة التقانية لدى األفراد في المؤسسة).دراك ألهالبديلة (يوجد إ
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 . اختبار الفرضية الثانية: 2.4.2

 تنص الفرضية الثانية على: 

 فرضية العدم: -

H0-   ال يوجــــد أثــــر ذو داللــــة معنويــــة إلدارة المعرفــــة التقانيــــة بعناصــــرها (واقــــع المعرفــــة بشــــكليها

وعمليات إدارة المعرفة التقانية) علـى قـدرة المؤسسـة  ،واقع إدارة المعرفة التقانية ،الصريحة والضمنية

 على توطين وتطوير التقانة.

 الفرضية البديلة: -

H1-  يوجد أثر ذو داللـة معنويـة إلدارة المعرفـة التقانيـة بعناصـرها (واقـع المعرفـة بشـكليها الصـريحة

عمليـــات إدارة المعرفـــة التقانيـــة) علـــى قـــدرة المؤسســـة علـــى و  ،واقـــع إدارة المعرفـــة التقانيـــة ،والضـــمنية

 توطين وتطوير التقانة.

الرئيســي هــو إدارة المعرفــة التقانيــة ويتفــرع  المتغيــر المســتقلّ  يتضــح مــن الفرضــية الثانيــة أنّ  

 متغيرات فرعية هي: ةعنه ثالث

 .واقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية -1

 .واقع إدارة المعرفة التقانية -2

 عمليات إدارة المعرفة التقانية.  -3

 بينما المتغير التابع هو توطين وتطوير التقانة. 

عالقـات االرتبـاط وعالقـات التـأثير  :سنقوم بتحليل الفرضية الثانية على مستويين اثنين هما 

مؤسســة علــى تــوطين وتطــوير التقانــة كمــا وبــين قــدرة البعناصــرها الثالثــة بــين إدارة المعرفــة التقانيــة 

 يلي:
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 تحليل عالقات االرتباط:  .1.2.4.2

عالقــــة ارتبــــاط خطيــــة ذات داللــــة معنويــــة بــــين المتغيــــر  وجــــود إلــــى ،)8.2(الجــــدول  ُيشــــير 

إذ بلــــــــغ معامــــــــل  ،المســــــــتقل(إدارة المعرفــــــــة التقانيــــــــة) والمتغيــــــــر التــــــــابع(توطين وتطــــــــوير التقانــــــــة)

67Fاالرتباط

68)0.992(68F69وهو ما يمكن وصفه بالمتين. 

 

 معامل االرتباط بين متغيرات الفرضية الثانية )8.2(جدول 

  وتطوير التقانةتوطين 

 إدارة المعرفة التقانية 0.992*

 )0.05(معنوي عند مستوى  (*)

 

إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط احصــائية ذات داللــة معنويــة بــين  ،)9.2(تشــير معطيــات الجــدولو  

المتغيـــر المســـتقل (تـــوطين وتطـــوير التقانـــة) وبـــين المتغيـــرات الفرعيـــة التابعـــة(واقع المعرفـــة بشـــكليها 

حيث بلغ معامـل االرتبـاط   ،عمليات إدارة المعرفة التقانية) -واقع إدارة المعرفة -الصريحة والضمنية

وهـــي قيمـــة  )0( علـــى التـــوالي عنـــد مســـتوى داللـــة )0.97 -0.98 -0.97(لفرعيـــة للمتغيـــرات الثالثـــة ا

 . مما يمكننا من وصف هذه العالقة بعالقة ارتباط متينة.)0.05(معنوية عند مستوى

 

 

 

 

 

 

                                                           
 أي كيفية مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير تباينات المتغير التابع. 68
 % نالحظ وجود  تطرف في اآلراء باتجاه واحد.99عند معامل ارتباط 69
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 توطين وتطوير التقانة وبين إدارة المعرفة التقانية بعناصرها الثالثةمعامالت االرتباط بين ،)9.2(جدول

وتطوير التقانةتوطين    

 واقع المعرفة بشكليها الصريحة و الضمنية
 معامل االرتباط **971.

.000 Sig. 

 واقع ادارة المعرفة التقانية
 معامل االرتباط **978.

.000 Sig. 

 عمليات ادارة المعرفة التقانية
 معامل االرتباط **974.

.000 Sig. 

 0.05معنوي عند مستوى الداللة  (**)

  

ـــة بـــين فإننـــا  ،واســـتنادًا لهـــذه النتـــائج  ـــة نؤكـــد وجـــود عالقـــة ارتبـــاط خطّي إدارة المعرفـــة التقاني

وعمليــات إدارة  ،واقــع إدارة المعرفــة التقانيــة ،بعناصــرها (واقــع المعرفــة بشــكليها الصــريحة والضــمنية

 المعرفة التقانية) على قدرة المؤسسة على توطين وتطوير التقانة.

 قات األثر بين المتغيرات: تحليل عال.2.2.4.2

مـــابين إدارة المعرفـــة التقانيـــة وتـــوطين وتطـــوير خطّيـــة ارتبـــاط ثبـــات وجودعالقـــة بعـــدما تـــم إ 

 البد من تحليل طبيعة هذه العالقة للوصول إلى نموذج خطي ُيوضح عالقات األثر ما بـين ،التقانة

(واقــع المعرفــة بشــكليها  الفرعيــةوالمتغيــرات المســتقلة ) "Y" المتغيــر التــابع (تــوطين وتطــوير التقانــة 

 )."X3"وعمليات إدارة المعرفة  ،"X2" وواقع إدارة المعرفة التقانية  ،"X1"الصريحة والضمنية 

إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط خطيــة ذات )10.2(ُتشــير مخرجــات التحليــل الموضــحة بالجــدول و  

وتطـوير التقانـة) والمتغيـر المسـتقل الرئيسـي (إدارة المعرفـة داللة معنوية بين المتغيـر التـابع (تـوطين 

69Fإذ بلـغ معامـل االرتبـاط ،)0.05(عنـد المعنويـة SIG = 0التقانيـة) لمسـتوى الداللـة

70)0.992(70F71 وهـو مـا

                                                           
 ير التابع.أي كيفية مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير تباينات المتغ 70
 % نالحظ وجود  تطرف في اآلراء باتجاه واحد.99عند معامل ارتباط  71
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فـــي بمعنـــى أن قـــدرة إدارة المعرفـــة التقانيـــة  )2R )0.98يمكـــن وصـــفه بـــالمتين. وقيمـــة معامـــل التحديـــد

 .%)0.98(المؤسسة على توطين وتطوير التقانة تعادلتفسير التغير في قدرة 

 

 

 بين توطين وتطوير التقانة وبين إدارة المعرفة التقانية بعناصرها الثالثة معامل االرتباط والتحديد )10.2(جدول

 

Durbin-

Watson 

Std. Error of the 

Estimate 

Adjusted R 

Square 

R 

Square 
R Model 

.321 .109 .983 .984 .992a 1 

 

بـين إدارة  )0(على وجود عالقـة ارتبـاط معنويـة عنـد مسـتوى الداللـة) 11.2(كما ويدل الجدول 

 .)0.05(المعرفة التقانية وتوطين التقانة وتطويرها عند المعنوية 

 

 "ANOVAتحليل التباين " )11.2(جدول 

 بين توطين وتطوير التقانة وبين إدارة المعرفة التقانية بعناصرها الثالثة

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 96.459 3 32.153 2693.755 .000 

Residual 1.587 133 .012   

Total 98.046 136    
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 :)12.2(وبالنسبة لمخرجات تحليل االنحدر فهي موضحة بالجدول    

 

 "Coefficients" تحليل االنحدار )12.2(جدول 

 وتطوير التقانة وبين إدارة المعرفة التقانية بعناصرها الثالثةبين توطين 

 

 :)12.2(نستنتج من الجدول 

ــــة للمتغيــــرين المســــتقلين)  t(قيمــــة  • ــــة بشــــكليها الصــــريحة الفرعيين المحســــوبة معنوي (واقــــع المعرف

(عمليــات إدارة  الفرعــي وواقــع إدارة المعرفــة التقانيــة) وغيــر معنويــة للمتغيــر المســتقل ،والضــمنية

 .المعرفة)

 للمتغيرات الفرعية المستقلة كانت بالشكل التالي:)  Beta(وٕان قيمة بيتا المعيارية  •

o  71)0.166(بيتا لواقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية تساويF72. 

                                                           
 .في المتغير التابع 0.166% في المتغير المستقل يقابله 1كل تغيير  72

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) .195 .066  2.942 .004 

واقع المعرفة بشكليها الصريحة و 

 الضمنية
.178 .077 .166 2.302 .023 

ادارة المعرفة التقانيةواقع   .649 .102 .699 6.372 .000 

 244. 1.170 130. 102. 120. عمليات ادارة المعرفة التقانية
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o  وٕان هذه الزيادة في قيمة بيتا المعيارية  ،)0.699(تعادل قانية المعرفة التقيمة بيتا لواقع إدارة

دليــل علــى قــوة تــأثير المتغيــرات المســتقلة (واقــع المعرفــة وواقــع إدارة المعرفــة التقانيــة) علــى 

 المتغير التابع (توطين وتطوير التقانة).

o ممـا يـدل  علـى ،)0.130(دل قيمة بيتا لعمليـات إدارة المعرفـة التقانيـة قـد انخفضـت والتـي تعـا

ضــعف تــأثير المتغيــر المســتقل عمليــات إدارة المعرفــة علــى المتغيــر التــابع تــوطين وتطــوير 

 التقانة.

بينمـا  ،بالنسـبة لواقـع المعرفـة وواقـع إدارة المعرفـة التقانيـة) 0.05(معنوية عنـد مسـتوى    SIGقيم  •

 ذو قيمة غير معنوية. )0.244(مستوى الداللة لعمليات إدارة المعرفة التقانية 

ونســــتطيع صــــياغة النمــــوذج الرياضــــي اإلحصــــائي لعالقــــة المتغيــــر التــــابع بــــالمتغيرات الفرعيــــة  •

 المستقلة بالمعادلة الخطية التالية:

 

Y=0.19+ 0.17(X1) +0.65(X2) +0.12(X3) 

يــر " والــذي يمثــل تــوطين وتطــوير التقانــة عنــدما تتغYتشــير المعادلــة الســابقة إلــى مقــدار تغيــر "

"X1" (واقع المعرفة) بمقدار واحد مع ثبات قيم "X2"و "X3عمليات  ،"(واقع إدارة المعرفة التقانية

" X2" عنــدما تتغيــر"Yإدارة المعرفــة التقانيــة) علــى التوالي.كمــا تشــير المعادلــة إلــى مقــدار تغيــر "

" عنـدما Yتغيـر "". باإلضافة لذلك تدل المعادلة إلى مقـدار X3" و"X1بمقدار واحد مع ثبات قيم"

 ".X2"و"X1" بمقدار واحد مع ثبات قيم"X3تتغير "

 

 

 

 

 

 



68 
 

 : سبق نستطيع القولناًء على ما ب 

  نـــرفض فرضـــية العـــدم (ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة معنويـــة إلدارة المعرفـــة التقانيـــة بعناصـــرها (واقـــع

وعمليـــــات إدارة المعرفـــــة  ،واقـــــع إدارة المعرفـــــة التقانيـــــة ،المعرفـــــة بشـــــكليها الصـــــريحة والضـــــمنية

 التقانية) على قدرة المؤسسة على توطين وتطوير التقانة.

 ـــة ـــة بعناصـــرها (واقـــع ( ونقبـــل الفرضـــية البديل ـــة معنويـــة إلدارة المعرفـــة التقاني يوجـــد أثـــر ذو دالل

وعمليـــــات إدارة المعرفـــــة  ،واقـــــع إدارة المعرفـــــة التقانيـــــة ،المعرفـــــة بشـــــكليها الصـــــريحة والضـــــمنية

الــتحفظ علــى الجزئّيــة المتعلقــة  تــوطين وتطــوير التقانــة. مــع) علــى قــدرة المؤسســة علــى التقانيــة

ــــــّين التحليــــــل أنّ  ــــــة" الــــــذي ب ــــــات إدارة المعرفــــــة التقاني ــــــالمتغير المســــــتقل "عملي ــــــر المتغيــــــر  ب أث

ــــوطين  ــــر ضــــعيف)على ت ــــة (أث ــــر معنوي ــــة غي ــــة) ذو دالل ــــة التقاني المســــتقل(عمليات إدارة المعرف

 تطيع إهماله.وتطوير التقانة نس
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 . اختبار الفرضية الثالثة:3.4.2

 تنص الفرضية الثالثة على: 

 فرضية العدم: -

H0- (الثقة والعمل الجماعي) على إدارة المعرفة التقانية في المؤسسة. ال يوجد أثر للبيئة المتمثلة بـ

 ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الثالث التالية:

1H0-  العمـل الجمـاعي) علـى واقـع المعرفـة بشـكليها الصـريحة  ،(الثقةـللبيئـة المتمثلـة بـال يوجد أثر

 الضمنية.

2H0– العمل الجماعي) على واقع إدارة المعرفة التقانية. ،(الثقةـال يوجد أثر للبيئة المتمثلة ب 

3H0– العمل الجماعي) على عمليات إدارة المعرفة التقانية. ،(الثقةـال يوجد أثر للبيئة المتمثلة ب 

 الفرضية البديلة: -

H1-( الثقـة والعمــل الجمـاعي) علـى إدارة المعرفـة التقانيـة فـي المؤسســة. ـيوجـد أثـر للبيئـة المتمثلـة بـ

 ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الثالث التالية:

11H -العمـل الجمـاعي) علـى واقـع المعرفـة بشـكليها الصـريحة  ،(الثقةـال يوجـد أثـر للبيئـة المتمثلـة بـ

 الضمنية.

12H– العمل الجماعي) على واقع إدارة المعرفة التقانية. ،(الثقةـال يوجد أثر للبيئة المتمثلة ب 

13H– العمل الجماعي) على عمليات إدارة المعرفة التقانية. ،(الثقةـال يوجد أثر للبيئة المتمثلة ب 

هــو البيئــة المتمثلــة بالعنصــرين  :أن المتغيــر المســتقل وتفرعاتهــا الفرضــية الثالثــةيتضــح مــن  

 وهي على التوالي: ولدينا ثالثة متغيرات فرعية ،هما الثقة والعمل الجماعي

 .واقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية .1

 .واقع إدارة المعرفة التقانية .2
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 عمليات إدارة المعرفة التقانية. .3

وعالقات التأثير بين سنقوم بتحليل الفرضية الثالثة على مستويين اثنين هما عالقات االرتباط 

 ة:المتغير المستقل والمتغيرات التابعة الثالث

 

 تحليل عالقات االرتباط: .1.3.4.2

لمعامالت اإلرتبـاط  Spearman's rhoنتائج االختبارات اإلحصائية )13.2(يشمل الجدول  

 بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة الثالث كما يلي:

 

 بيئة إدارة المعرفة التقانيةوبين إدارة المعرفة التقانية بعناصرها الثالث ) عالقة االرتباط بين13.2جدول (

 بيئة إدارة المعرفة التقانية 

 واقع المعرفة بشكليها الصريحة و الضمنية
 معامل االرتباط **963.

.000 Sig. 

 واقع ادارة المعرفة التقانية
 معامل االرتباط **954.

.000 Sig. 

 عمليات ادارة المعرفة التقانية
 معامل االرتباط **969.

.000 Sig. 

 0.05معنوي عند مستوى الداللة  (**)

 

معنويـــة بـــين حصـــائية ذات داللـــة إلـــى وجـــود عالقـــة ارتبـــاط إ)13.2(تشـــير معطيـــات الجـــدول 

المتغيــر المســتقل (بيئــة إدارة المعرفــة التقانيــة) وبــين المتغيــرات الفرعيــة التابعــة(واقع المعرفــة بشــكليها 

حيث بلغ معامـل االرتبـاط   ،عمليات إدارة المعرفة التقانية) -واقع إدارة المعرفة -الصريحة والضمنية

وهـي قيمـة معنويـة  )0(لي عنـد مسـتوى داللـةعلى التوا )0.97_0.95_ 0.96( للمتغيرات الثالثة الفرعية

 . مما يمكننا من وصف هذه العالقة بعالقة ارتباط متينة.)0.05(عند مستوى
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 فرضية العدم الفرعية األولى: متغيراتتحليل عالقات األثر بين . 2.3.4.2

العمــل  ،(الثقةـعلــى أنــه "ال يوجــد أثــر للبيئــة المتمثلــة بــ العــدم الفرعيــة األولــى فرضــيةتــنص  

 الجماعي) على واقع المعرفة بشكليها الصريحة الضمنية".

بين المتغيـر المسـتقل (بيئـة إدارة المعرفـة ومعامل التحديد عند القيام بدراسة معامل االرتباطو  

وبين المتغير الفرعي التابع(واقع المعرفة بشكليها الصـيحة  ،التقانية المتمثلة بالثقة والعمل الجماعي)

 ظهرت النتائج كالتالي: ،والضمنية)

 معامل االرتباط  والتحديد بين البيئة وواقع المعرفة )14.2(جدول

Durbin-

Watson 

Std. Error of the 

Estimate 

Adjusted R 

Square 

R 

Square 
R Model 

.089 .202 .935 .935 .967a 1 

 

ارتباط خطية ذات إلى وجود عالقة )14.2(الجدولبضح حصائي المو ُتشير نتائج التحليل اإل 

داللـــة معنويـــة بـــين المتغيـــر التـــابع الفرعـــي (واقـــع المعرفـــة بشـــكليها الصـــريحة والضـــمنية) والمتغيـــر 

72Fإذ بلــــغ معامــــل االرتبــــاط ،المســــتقل (بيئــــة إدارة المعرفــــة التقانيــــة)

73)0.97(73F74 وهــــو مــــا يمكــــن وصــــفه

أي أن قـــدرة البيئـــة المتمثلـــة بالثقـــة والعمـــل الجمـــاعي فـــي تفســـير  ،)0.93(ومعامـــل التحديـــد  ،بـــالمتين

 .%)0.93(التغير في واقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية التابع تعادل

المعرفـة مخرجـات تحليـل التبـاين بـين المتغيـر التـابع الفرعي(واقـع  )15.2(كما ويمثـل الجـدول 

 .)" X"إدارة المعرفة التقانية(بيئة والمتغير المستقل ،)”Y”بشكليها الصريحة والضمنية

 

 البيئة وواقع المعرفة التقانية لمتغيرات "ANOVA"تحليل التباين )15.2(جدول

                                                           
 أي كيفية مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير تباينات المتغير التابع. 73
زي�ادًة أو  3قيم�ة معام�ل دورب�ن ووتس�ون عل�ى أط�راف القيم�ة ، واح�د% نالحظ وجود  تطرف في اآلراء باتجاه 99عند معامل ارتباط  74

 .نقصاً فهذا يعني عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء العشوائية
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 79.714 1 79.714 1948.645 .000a 

Residual 5.522 135 .041   

Total 85.236 136    

 

 

بـين البيئــة وبــين  )0(وجـود عالقــة ارتبـاط معنويــة عنــد مسـتوى الداللــة )15.2(يوضـح الجــدول 

 .)0.05(واقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية عند المعنوية 

أن قـــدرة المتغيـــر المســـتقل(بيئة إدارة المعرفـــة التقانيـــة)  )16.2(كمـــا تشـــير معطيـــات الجـــدول  

(واقــع المعرفــة بشــكليها الصــريحة مــن االختالفــات الحاصــلة فــي المتغيــر التــابع  )0.97(علــى تفســير 

 والضمنية).

 يمكننا الجدول المذكور من صياغة النموذج اإلحصائي الرياضي بالمعادلة الخطية التالية: 

Y= 0.40+ 0.88 X 

والـــذي يمثـــل واقـــع المعرفـــة بشـــكليها الصـــريحة  "Y"توضـــح المعادلـــة الســـابقة مقـــدار تغيـــر  

 (بيئة إدارة المعرفة التقانية) بمقدار واحد. "X"والضمنية عندما تتغير 
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 البيئة وواقع المعرفة التقانيةلمتغيرات  "COEFFICIENTS") تحليل االنحدار16.2جدول(

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) .403 .083  4.827 .000 

بيئة ادارة المعرفة 

 التقانية
.880 .020 .967 44.143 .000 

 

العمـل  ،(الثقةـال يوجـد أثـر للبيئـة المتمثلـة بـ(بناًء على النتائج السابقة: نرفض فرضية العدم  

 الجماعي) على واقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية).

العمـــل الجمــاعي) علــى واقـــع  ،(الثقةـيوجــد أثـــر للبيئــة المتمثلــة بــ(ونقب��ل الفرض���ية البديل��ة:  

 المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية).

 

 فرضية العدم الفرعية الثانية: تحليل عالقات األثر بين متغيرات.3.3.4.2

ــــى"ال   ــــتــــنص فرضــــية العــــدم الفرعيــــة الثانيــــة عل ــــة ب العمــــل  ،(الثقةـيوجــــد أثــــر للبيئــــة المتمثل

 الجماعي) على واقع إدارة المعرفة التقانية".

بين المتغير المستقل (بيئة إدارة المعرفة التقانية المتمثلـة عند القيام بدراسة معامل االرتباط و  

ظهــرت النتـــائج  ،رعـــي التــابع(واقع إدارةالمعرفــة التقانيــة)وبــين المتغيــر الف ،بالثقــة والعمــل الجمــاعي)

 كالتالي:
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 البيئة وواقع إدارة المعرفة التقانيةمعامل االرتباط بين  )17.2جدول(

Durbin-

Watson 

Std. Error of the 

Estimate 

Adjusted R 

Square 

R 

Square 
R Model 

.078 .255 .922 .923 .961a 1 
 

وجود عالقـة ارتبـاط خطيـة ذات داللـة معنويـة بـين إلى وجود  )17.2(الجدولتشير معطيات  

إذ  ،المتغير التابع الفرعي (واقع إدارة المعرفة التقانية) والمتغير المستقل (بيئة إدارة المعرفـة التقانيـة)

 مــن %)0.92(أي أن قــدرة البيئــة علــى تفســير  )0.92(ومعامــل التحديــد ،) 0.96(بلــغ معامــل االرتبــاط 

 االختالفات الحاصلة في واقع إدارة المعرفة التقانية.

مخرجــات التحليــل اإلحصــائي لتحليــل االنحــدار وتحليــل التبــاين بــين  )18.2(ويمثــل الجــدول 

(بيئـة والمتغيـر المسـتقل  ،”Y”المتغير التابع الفرعي(واقع إدارة المعرفـة التقانيـة) والـذي سـيتخذ الرمـز

 ."  X"إدارة المعرفة التقانية) ذو الرمز 

 

 للمتغيرات البيئة وواقع إدارة المعرفة التقانية"ANOVAتحليل التباين" )18.2(جدول

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 104.820 1 104.820 1613.686 .000a 

Residual 8.769 135 .065   

Total 113.590 136    

  

بـين البيئـة وبـين واقـع إدارة  )0(وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى الداللة )18.2(يوضح الجدول

أن قـــــدرة المتغيـــــر  )19.2(. كمـــــا تشـــــير معطيـــــات الجـــــدول )0.05( المعرفـــــة التقانيـــــة عنـــــد المعنويـــــة

من االختالفات الحاصـلة فـي المتغيـر التـابع  )0.97(المستقل(بيئة إدارة المعرفة التقانية) على تفسير 

 (واقع المعرفة بشكليها الصريحة والضمنية).
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 كما يمكننا الجدول من صياغة النموذج اإلحصائي الرياضي بالمعادلة الخطية التالية:

Y= -0.26+ 1.009 X 

والـــذي يمثـــل واقـــع إدارة المعرفـــة التقانيـــة عنـــدما  "Y"توضـــح المعادلـــة الســـابقة مقـــدار تغيـــر  

 (بيئة إدارة المعرفة التقانية) بمقدار واحد. "X"تتغير 

 

 

 للمتغيرات البيئة وواقع إدارة المعرفة التقانية"COEFFICIENTS"تحليل االنحدار)19.2( جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -.261- .105  
-

2.484- 
.014 

بيئة ادارة المعرفة 

 التقانية
1.009 .025 .961 40.171 .000 

 

 مما سبق نستنتج: 

العمــل الجمــاعي)  ،(الثقةـال يوجــد أثـر للبيئــة المتمثلــة بــرفـض فرضــية العــدم الفرعيــة الثانيــة:  

العمــل  ،(الثقةبـــعلــى واقــع إدارة المعرفــة التقانيــة. ونقبــل الفرضــية البديلــة: يوجــد أثــر للبيئــة المتمثلــة 

 .الجماعي) على واقع إدارة المعرفة التقانية

 

 

 

 تحليل عالقات األثر بين متغيرات فرضية العدم الفرعية الثالثة: .4.3.4.2
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العمــــل  ،(الثقةبـــــال يوجــــد أثــــر للبيئــــة المتمثلــــة الثالثــــة علــــى:"الفرعيــــة العــــدم فرضــــية نصــــت  

 الجماعي) على عمليات إدارة المعرفة التقانية".

بين المتغير المستقل (بيئة إدارة المعرفة التقانية المتمثلـة عند القيام بدراسة معامل االرتباط و  

ظهـرت النتـائج  ،وبين المتغير الفرعـي التابع(عمليـات إدارةالمعرفـة التقانيـة) ،بالثقة والعمل الجماعي)

 كالتالي:

 

 بين البيئة وعمليات إدارة المعرفة التقانيةمعامل االرتباط )20.2(جدول

Durbin-

Watson 

Std. Error of the 

Estimate 

Adjusted R 

Square 

R 

Square 
R Model 

.164 .210 .948 .948 .974a 1 

 

وجــــود عالقــــة ارتبــــاط خطيـــة ذات داللــــة معنويــــة بــــين إلـــى  )20.2(تشـــير معطيــــات الجــــدول 

 ،المتغير التابع الفرعي (عمليات إدارة المعرفة التقانية) والمتغير المستقل (بيئة إدارة المعرفة التقانية)

أي أن قــــــدرة المتغيــــــر المســــــتقل علــــــى  )0.94(ومعامــــــل التحديــــــد ). 0.97(إذ بلــــــغ معامــــــل االرتبــــــاط 

 من االختالفات الحاصلة في المتغير التابع. %)0.94(تفسير

مخرجــات التحليــل اإلحصــائي  لتحليــل االنحــدار وتحليــل التبــاين بــين  )21.2ويمثــل الجــدول( 

ل والمتغيــر المســتق ،”Y”المتغيــر التــابع الفرعي(عمليــات إدارة المعرفــة التقانيــة) والــذي ســيتخذ الرمــز

 ." X"(بيئة إدارة المعرفة التقانية) ذو الرمز 
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 البيئة وعمليات إدارة المعرفة التقانيةلمتغيرات "ANOVA" تحليل التباين)21.2(جدول

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 109.214 1 109.214 2466.486 .000a 

Residual 5.978 135 .044   

Total 115.191 136    

 

بـين البيئــة وبــين  )0(وجـود عالقــة ارتبـاط معنويــة عنــد مسـتوى الداللــة )21.2(يوضـح الجــدول 

أن قــدرة  )22.2(. كمــا تشــير معطيــات الجــدول )0.05(عمليــات إدارة المعرفــة التقانيــة عنــد المعنويــة 

مــــن االختالفــــات الحاصــــلة فــــي  )0.97(المتغيــــر المســــتقل(بيئة إدارة المعرفــــة التقانيــــة) علــــى تفســــير 

 (عمليات إدارة المعرفة التقانية).المتغير التابع 

 كما يمكننا الجدول من صياغة النموذج اإلحصائي الرياضي بالمعادلة الخطية التالية: 

Y= -0.28 + 1.030 X 

والذي يمثل عمليـات إدارة المعرفـة التقانيـة  عنـدما  "Y"توضح المعادلة السابقة مقدار تغير  

 (بيئة إدارة المعرفة التقانية) بمقدار واحد. "X"تتغير 

 

 لمتغيرات البيئة وعمليات إدارة المعرفة التقانية"COEFFICIENTS"تحليل االتحدار)22.2( جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -.283- .087  
-

3.255- 
.001 

بيئة ادارة المعرفة 

 التقانية
1.030 .021 .974 49.664 .000 

 

 بناًء على ما سبق: 
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العمـل الجمـاعي)  ،(الثقةبــال يوجـد أثـر للبيئـة المتمثلـة نرفض فرضية العـدم الفرعيـة الثالثـة:  

العمـل  ،(الثقةـعلى عمليات إدارة المعرفة التقانية. ونقبل الفرضية البديلة: يوجـد أثـر للبيئـة المتمثلـة بـ

 الجماعي) على عمليات إدارة المعرفة التقانية.

ـــراً    رفض فرضـــية العـــدم الثالثـــة الرئيســـية نـــواســـتنادًا إلـــى مـــا عكســـته النتـــائج المـــذكورة  ..أخي

وتقبل (الثقة والعمل الجماعي) على إدارة المعرفة التقانيـة فـي المؤسسـة"ـللبيئة المتمثلة ب يوجد أثر"ال 

 الفرضية البديلة: 

 (الثقة والعمل الجماعي) على إدارة المعرفة التقانية في المؤسسة.ـيوجد أثر للبيئة المتمثلة ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السورية.إدارة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجية 5.2
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Technological Knowledge Management in Syrian Productive Establishments 

 تمهيد:

تنفيـــذ الدراســـة الميدانيـــة واالطـــالع علـــى الدراســـات المرجعيـــة بهـــدف رســـم توجهـــات  لقـــد تـــمّ  

التحـديات والفـرص ونقـاط القـوة والضـعف المعرفيـة  مستقبلية انطالقـًا مـن الواقـع، وذلـك بتوضـيح أهـمّ 

  .التي تعكس مدى حاجة وجاهزّية مؤسساتنا اإلنتاجية لتبني إدارة المعرفة التقانية

 

 الحاجة إلى إدارة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجية السورية .1.5.2

 The Need of Technological Knowledge Management in Syrian Productive 

Establishments: 

التحدي الرئيس الذي تواجهه الصناعة السورية اليـوم هـو تحـدي البقـاء والنمـو، وبـالطبع  "إنّ  

74Fليس المقصود هنا البقاء الوجود الفيزيائي بل البقاء الفاعل الحيوي المتجدد باستمرار..."

75. 

بشــكل مباشــر بإيجــاد حلــول إن بقــاء الصــناعة الســورية بــالمعنى الــذي قصــده الباحــث يــرتبط  

لثالث مشـاكل تعـاني منهـا المؤسسـات اإلنتاجيـة سـواًء أكانـت عامـة أو خاصـة. وبسـبب طبيعـة هـذه 

75Fالمشاكل المستمرة نجدها أخذت شكل السمات وهي:

76 

تدني القيمة المضافة كون المؤسسات اإلنتاجية ال تعتمد علـى القيمـة المعرفيـة، وٕانمـا تعتمـد فـي  .1

طبيعيـــة محليـــة أو مســـتوردة، وعلـــى جهـــد وتقنيـــات بســـيطة، التـــي تـــنعكس  معظمهـــا علـــى مـــوارد

بشــكل كبيــر علــى ســعر المنــتج وجودتــه وقدرتــه علــى المنافســة.ولعل أعلــى قيمــة مضــافة تحققهــا 

 %.40الصناعات الدوائية 

                                                           
 .2010والعشرون، جمعيةالعلوم االقتصاديةالسورية، ، ندوةالثالثاءاالقتصادية الثالثة الصناعة السورية وتحديات المستقبلاللحام، فؤاد،  75
 .2010ندوةالثالثاءاالقتصاديةالثالثةوالعشرون، جمعيةالعلوم االقتصاديةالسورية، ، حول دمج التعليم والبحث العلمي في الصناعةناصر، أكرم، 76
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غيــاب العمــل المعرفــي والفكــري واالبــداعي المرافــق لــدورة حيــاة المنــتج، ممــا يــنعكس علــى قصــر  .2

 ج.حياة المنت

ضعف القدرة التنافسية سواًء على مستوى السوق المحلية أو على مستوى السوق الخارجية، (إال  .3

أن الصناعات الدوائية هي األكثر صـمودًا قـي السـوق المحليـة ولـديها وجـود البـأس بـه فـي عـدد 

 من األسواق الخارجية).

 تأسيسًا على ما سبق نستطيع االستنتاج: 

المســـبب لهـــذه الســـمات الـــثالث هـــو ضـــعف/عدم االهتمـــام بجـــودة توليـــد : إن العنصـــر المشـــترك أوالً 

واســتثمار المعرفــة التقانيــة فــي المؤسســات اإلنتاجيــة، أي عــدم وجــود اســتراتيجية توليــد المعرفــة 

 وتحويلها إلى قيمة"استثمار المعرفة التقانية". بمعنى آخر عدم  اتباع إدارة المعرفة التقانية.

 ية لم تعد في يومنا هذا اختيارًا وٕانما حاجة للبقاء.فإدارة المعرفة التقان 

: إن الصناعات الدوائيـة تتمتـع بالوضـع األفضـل مـن بـين الصـناعات السـورية مـن حيـث القيمـة ثانياً 

ــــزات التنافســــية. ولهــــذا الســــبب وباعتبــــار أن  ــــق لهــــا بعــــض المي ــــي تحق ــــة الت المضــــافة المعرفي

الصـــناعات الدوائيـــة هـــي صـــناعات ذات كثافـــة معرفيـــة، فقـــد اعتمـــدناها فـــي دراســـتنا الميدانيـــة 

 رة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجية. إدا لدراسةكعينة 
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 :" مثالً آسيا"ركة ة في المؤسسات اإلنتاجية السورية شإدارة المعرفة التقاني .2.5.2

 The Technological Knowledge Management in Syrian Productive 

Establishments_ Asia as a sample 

الميدانيــــة، واســــتنادًا إلــــى رؤى الدراســــة النظريــــة إلدارة المعرفــــة انطالقــــًا مــــن نتــــائج الدراســــة  

التقانية(األهميــة، العمليــات، البيئــة والركــائز). فإننــا فــي هــذا الحّيــز مــن الفصــل سنضــع تقييمــًا شــامًال 

لواقـــع إدارة المعرفـــة التقانيـــة فــــي المؤسســـة المبحوثـــة، وذلـــك لتقــــدير جاهزيتهـــا لتبنـــي نمــــوذج إلدارة 

 قانية، وفق المحاور المذكورة آنفًا:المعرفة الت

 أهمية إدارة المعرفة التقانية: -

ـــر مـــن نصـــف المبحـــوثين • ـــد أكث ـــة. وتتـــوزع هـــذه  %)53(يعتق ـــامتالك المؤسســـة لمعـــارف تقاني ب

 المعارف على نوعين:

 على قـدرة العـاملين علـى  %70الـ  : ُتشير إليها موافقة المبحوثين بنسب تفوقمعرفة ضمنية

 أداء عملهم استنادًا إلى تجاربهم السابقة وخبراتهم ومهاراتهم.

 لتقانيــة الحديثــة فــي مجــال : ُتغــذيها مواكبــة المؤسســة المبحوثــة للتطــورات امعرفــة صــريحة

مـن األفـراد المبحـوثين. إال أن تذبـذب  %73صدار وثـائق ودوريـات بـذلك كمـا أكـد عملها وإ 

ن حــــــــــول وجــــــــــود مخــــــــــزون معرفــــــــــي قابــــــــــل لالطــــــــــالع (االنحــــــــــراف إجابــــــــــات المبحــــــــــوثي

)، يــدل علــى أنــه رغــم وجــود معرفــة صــريحة لــدى المؤسســة المبحوثــة إال )1.006(المعيــاري

 أنها غير مكتملة وغير مبلورة بشكل واضح لكافة أفراد المؤسسة. 

الفرضــــية  اختبــــاردراكــــًا بأهميـــة إدارة المعرفــــة التقانية(أثبتـــه ســــة المبحوثـــة لــــديهم إأفـــراد المؤس •

) وخاصًة على صعيد تطوير القـدرات الذاتيـة ودعـم االبتكـار، إال أن هـذا 1.4.2األولى بالفقرة 

دراك لــم يــنعكس علــى األداء المعرفــي للمؤسســة لــذلك نجــدها تعــاني مــن عــدة مشــاكل علــى اإل

 صلة وثيقة بقدرتها على استثمار المعرفة التقانية: 
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 قد يوقع المؤسسة بمأزق كبير. االستغناء عن قلة من األفراد  .1

 تكرار األخطاء داخل المؤسسة.  .2

 االستعانة بخبراء من خارج المؤسسة في حال حدوث خلل تقني. .3

 التنافس على أساس السعر وليس المحتوى المعرفي. .4

 عمليات إدارة المعرفة التقانية: -

رفيـــة، توليـــد المعرفـــة، فيمـــا يتعلـــق بعمليـــات إدارة المعرفـــة التقانيـــة وهـــي: تحديـــد الفجـــوة المع 

) فقـــد لمســـنا مـــن خـــالل تحليـــل محـــور العمليـــات ضـــمن ولاالنتفـــاع بالمعرفة(الموضـــحة بالفصـــل األ

مـن األفـراد المبحـوثين علـى ممارسـة بعـض العمليـات مثـل، التمـاس  %70االسـتبيان اتفـاق أكثـر مـن 

المعــارف الجديـــدة مـــن خـــارج المؤسســـة، تحديـــد جزئــي للفجـــوة المعرفيـــة الخارجيـــة، اســـتخدام أســـاليب 

الحــوار وتبــادل الخبــرات كنــوع مــن توليــد المعرفــة. إال أننــا ال نســتطيع اعتبــار هــذه العمليــات عمليــات 

نقوصــة وال تخضــع الســتراتيجية معرفيــة، إنمــا نســتطيع اعتبارهــا عمليــات نظاميــة وممنهجــة كونهــا م

 تمكينية. 

 ركائز إدارة المعرفة التقانية: -

) إلدارة المعرفــة بــالمحور األول مــن هــذا الفصــلأمــا فيمــا يتعلــق بالركــائز األساســية (المبينــة  

 وضع المؤسسة المبحوثة كما يلي:  إن :التقانية وهي: القيادة، التكنولوجيا، والثقافة. فيمكن القول

 تتمتع القيادة بعقلية متفتحة لديها إدراك بأهمية إدارة المعرفة التقانية، والبقاء على اطـالع القيادة :

بالتقنيــات والمعــارف الحديثــة، إال أنهــا التعمــل وفــق خطــة اســتراتيجية معرفيــة كمــا ذكرنــا ســابقًا. 

ار األفـراد العــالمين باختيــ دارة المـوارد البشــرية، سـواءٌ عمــل إولكـن يظهــر اهتمامهـا الواضــح  بآليـة 

مـــــن األفـــــراد  %78مكانيـــــاتهم وســـــلوكياتهم المعرفيـــــة(وهو مـــــا توافـــــق عليـــــه إ ســـــاسجزئيـــــًا علـــــى أ

المبحــــوثين)، أو بالقيــــام بأنشــــطة تــــدريب وتطــــوير تشــــجع العــــاملين علــــى حيــــازة معــــارف جديــــدة 
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مبحـــوثين). باإلضـــافة الهتمامهـــا الجيـــد بقســـم مـــن األفـــراد ال %76وتقاســـمها(وهو مـــا توافـــق عليـــه 

مـن األفـراد  %70البحث والتطوير فيما يتعلق بتجديد المعارف التي بحوزتهـا(وهو مـا توافـق عليـه 

 المبحوثين).

 الماديـة أو البرمجيـة التـي مـن  : تمتلك المؤسسة المبحوثة التجهيزات التكنولوجية سواءٌ التكنولوجيا

بـين أفـراد المؤسسـة، وتـؤمن آليـات التواصـل مـع الزبـائن واالطـالع  شأنها تسهيل عمليـة التواصـل

 من األفراد المبحوثين. %75على البيئة الخارجية والمنافسين، وذلك وفق آراء أكثر من 

 فيما يتعلق بالثقافة السائدة في المؤسسة المبحوثة نجد:الثقافة : 

o 78%   ّيتفقــون  %65بــداع والتطــوير، وع اإلمــن األفــراد المبحــوثين يؤكــدون أن المؤسســة تشــج

 على امتالكها لثقافة المخاطرة والتجريب دون اللوم على األخطاء.

o 73%  يعتقــدون أنــه فــي حــال أنــك قمــت بالعمــل جيــدًا لــيس عليــك أن تهــتم بمــا يجــري فــي بقيــة

 المؤسسة. 

o 79%  ّمصالح مشتركة. يذ عملٍ  فريقِ  يشعرون بأنهم أعضاء 

نــاقض الحــاد مــا بـين مــا يشــعرون بــه أفــراد المؤسســة المبحوثــة تعكـس النســبتان األخيرتــان الت 

ومــــا بــــين التطبيــــق علــــى أرض المؤسســــة. وهــــذه "الفجــــوة الثقافيــــة" قــــد تكــــون نتيجــــة شــــعور األفــــراد 

المبحوثين بنوع من الصداقة التي تربطهم مع زمالئهـم بعيـدًا عـن التـزامهم المشـترك بتحقيـق مصـالح 

 العمل. 

ن المؤسســة المبحوثـة تتمتــع بثقافـة "الحاجــة للـتعلم"، ولكنهــا إ :القـول وانعكاسـًا لـذلك نســتطيع 

 بحاجة لمستوى أعلى من ثقافة "الحاجة للمشاركة".

من تحليل لنتائج الدراسة الميدانية وتشخيص ووصف متغيـرات  أخيرًا وتأسيسًا على ما سبق 

، باإلضـافة للتحـديات والفـرص نستطيع أن نحدد نقاط القوة المعرفية ونقاط الضعف المعرفيةالدراسة 
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التـــي تواجـــه المؤسســـة المبحوثـــة وذلـــك لتقـــدير مـــدى جاهزيـــة المؤسســـة لتبنـــي نمـــوذج إلدارة المعرفـــة 

 التقانية:

 تحليل سوات للواقع المعرفي للمؤسسة المبحوثة )23.2(جدول

 نقاط الضعف المعرفية نقاط القوة المعرفية

 ادراك أهميـــة إدارة المعرفـــة التقانيـــة، مـــن .1
 قبل القيادة واألفراد.

امــتالك معرفــة ضــمنية تــدل عليهــا مهــارة  .2
 أفراد المؤسسة.

 االطالع على التطورات التقنية الحديثة. .3
أنظمــــة تقيــــيم أداء تشــــجع علــــى مشــــاركة  .4

 المعرفة.
 بيئة تشجع االبتكار. .5
توفرالتجهيزات التكنولوجية الداعمـة إلدارة  .6

 المعرفة التقانية.
 وخبرات.توافر أفراد ذوي مهارات  .7
 قسم بحث وتطوير فعال. .8

 عدم وجود نظام توعية بنظم إدارة المعرفة التقانية. .1
عـــــــدم تخصـــــــيص ميزانيـــــــة خاصـــــــة لممارســـــــات إدارة  .2

 المعرفة التقانية ضمن الميزانية المؤسسية.

 عدم وجود استراتيجية إلدارة المعرفة التقانية. .3
ـــــتظم للمعـــــارف الضـــــمنية  .4 ـــــي من ال يوجـــــد مســـــح معرف

 والصريحة.
 التوثيق للمعارف والخبرات.ضعف  .5

 غياب كادر عمل مسؤول عن العملية المعرفية. .6
 

 الفرص المعرفية المتاحة أمام المؤسسة الستغاللها المعرفية التي تواجه المؤسسة التحديات

 قد تبدو إدارة المعرفة التقانية كربح سريع .1
اختزال إدارة المعرفة التقانية بأدوات  .2

 تكنولوجية تنظيمية.
التغيير الثقافي نحو ثقافة المشاركة  .3

 المعرفية.
تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة  .4

 صريحة.

 المنافسة على أساس المحتوى المعرفي. .1
 توطين المعارف التقانية وتطويرها. .2

 توليد معارف جديدة "انتاج معرفي". .3
 

 

 المعرفـة التقانيـةومن خالل تحليل سوات لمعرفة مدى جاهزية المؤسسة لتبني نمـوذج إلدارة  

ن المؤسســة المبحوثــة لــديها بعــض محــاور الجاهزيــة لتطبيــق نمــوذج إلدارة المعرفــة إنســتطيع القــول: 

  ها بحاجة لتفعيل نموذج إلدارة المعرفة التقانية.التقانية، ولكن
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 :Conclusionخاتمة 

اســتطعنا أن مــن خــالل الدراســة العمليــة التــي تمــت علــى شــركة "آســيا" للصــناعات الدوائيــة،  

 نثبت أو ننفي صحة عدة افتراضات وهي:

 وجود إدراك ألهمية إدارة المعرفة التقانية لدى أفراد المؤسسة. )1

وجــود أثــر ذو داللــة معنويــة إلدارة المعرفــة التقانيــة بعناصــريها(واقع المعرفــة بشــكليها الضــمنية  )2

 طين وتطوير التقانة. والصريحة، واقع إدارة المعرفة التقانية) على قدرة المؤسسة على تو 

همالــه) ذو داللــة معنويــة لعمليــات إدارة المعرفــة التقانيــة علــى عــدم وجــود أثر(ضــعيف نســتطيع إ )3

 على قدرة المؤسسة على توطين وتطوير التقانة.

وجـود أثــر ذو داللــة معنويــة للبيئـة المتمثلــة (الثقــة، العمــل الجمـاعي) علــى إدارة المعرفــة التقانيــة  )4

 بعناصرها الثالثة:

 واقع المعرفة بشكليها الضمنية والصريحة. . أ

 واقع إدارة المعرفة التقانية. . ب

 عمليات إدارة المعرفة التقانية. . ت

    

باإلضافة لذلك فإن مايعكسه واقع إدارة المعرفة التقانية في شركة "آسيا" ُيؤكد وجود جاهزية و        

لكـه مـن معـارف تفجوة المعرفية بين مـا تمقادر على ردم النسبية لتبني نموذج إلدارة المعرفة التقانية 

  وبين ما تقوم باستثماره على أكمل وجه.
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 نموذج مقترح إلدارة المعرفة التقانية
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 تمهيد:

لم يعد كافيًا "التفكير" فقط بتبني نموذج إلدارة المعرفة التقانية في مؤسساتنا اإلنتاجية وٕانما       

 أصبح هناك حاجة حقيقية لبلورته واقعًا قادرًا على إحداث قفزة نوعية في مجال االستثمار المعرفي

لى آلية عمل النموذج, وذلك وفق خطوات منهجية لتجاوز العقبات التي من الممكن أن تؤثر سلبًا ع

 . وهذا هو محور الفصل الثالث

 

 . نموذج مقترح إلدارة المعرفة التقانية1.3

 Suggested Model of Technological Knowledge Management 

 

 هدفين أساسيين هما: تحقيقوضع نموذج إلدارة المعرفة التقانية  مطلبنا من كان       

داخــل المؤسســة مــن جهــة، والفجــوة المعرفيــة الخارجيــة مــع  ســد الفجــوة "التطبيقيــة" للمعرفــة . أ

 المؤسسات المنافسة من جهة أخرى.

نقـل المؤسسـة اإلنتاجيـة مــن مرحلـة االعتمـاد علــى معـارف تقانيـة خارجيــة، إلـى القـدرة علــى  . ب

 .وبالتالي خلق قيمة مضافة معرفية توطين المعارف وتطويرها الحقاً 

ومع تالقي هذين الهدفين مع النموذج المقدم من قبل الدكتور "أكرم ناصر" _وبعد        

سنقوم بتبني هذا النموذج ضمن الدراسة كنموذج إلدارة المعرفة  ،الحصول على موافقته_ 

 ) يوضح النموذج:1.3التقانية في مؤسسة. والشكل (
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مقترح إلدارة المعرفة التقانية في مؤسسة نموذج )1.3(لشكلا  

 

 ونستطيع أن ُنحدد عدة نقاط أساسية في هذا النموذج هي:  

توحيد جهة االدخال للمعلومات المعرفية: فعلى الرغم من اعتماد ثالث جهات رئيسية لرفد  -1

إال أن صالحية  ،وٕادارة التسويق)،البحث والتطوير ،القاعدة المعرفية في المؤسسة(نقل التقانة

بحث والتطوير مما ُيعطي هذه اإلدارة القدرة على بلورة الولوج إلى هذه القاعدة هي إدارة ال

 التسويق البحث العلمي نقل التقانة

 قاعدة المعرفة

البنية  خطط,اجراءات,تصاميم قاعدة البيانات
 المعرفية

 

 الزبائن االستثمار الجهات المتعاونة

 بيانات مرمزة
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الحاجات المعرفية وصياغتها في ضوء العالقات التفاعلية مع الجهتين األخريتين.باإلضافة 

لذلك فإن توحيد جهة االدخال يحصر المسؤولية عن القاعدة المعرفية وأمنها وفق ترميز محدد 

 بطرف واحد يكون من الصعوبة اختراقه.

وحدد  ،اعدة المعرفية في أي مؤسسة هي وحدة من المعارف المتكاملة والمتفاعلة فيما بينهاالق -2

76Fالدكتور ناصر ثالثة أنواع للمعارف المتداولة وهي:

77 

قاعدة بيانات مستقاة من المعارف الكامنة إال أنها التكشف آلية تشكل التقانة وطريقة  . أ

 الجهات المستثمرة للتقانة في المؤسسة.يتم استخدامها مع الجهات المتعاونة و  ،تطبيقها

ويتم استخدامها  ،وهي المعارف التطبيقية للقاعدة المعرفية ،وتصاميم ،وٕاجراءات ،خطط . ب

 من قبل الجهات االستثمارية.

 وهي بنية مفتوحة تفاعلية. ،البنية العامة للقاعدة المعرفية والتوجهات المستقبلية . ت

يخضعان لنظام حماية مرمز بحيث ال ُيمكن الولوج مع التأكيد على أن النوعين األوليين 

إليهما إال ألشخاص محددين. والنوع الثاني(الخطط واالجراءات والتصاميم) هو الذي 

ُيعطي القاعدة المعرفية الثقل المعرفي والقيمة المضافة دون إهمال أهمية النوعين 

 اُألخريين.

 ؤسسة الواحدة وكٌل بحسب نطاق عمله. داخل الم واسعةمساحة االنتفاع بالقاعدة المعرفية  -3

على  العملية المعرفية عملية تفاعلية مستمرة تقوم على استثمار المدخالت المعرفية للحصول -4

 مخرجات ذات قيمة معرفية مضافة وٕاعادة استخدامها كمدخالت جديدة وهكذا... 

وصل إلى ثالث واإلعتماد على هذا التدفق للت التدفق المعرفي العصب الرئيس للنموذج هو -5

77Fأساسيات

 هي: 78

                                                           
 .57ناصر,أكرم,نقل ونشر وتطبيق التقانة,مرجع سبق ذكره, ص  77

 )2007-ت مع استنتاجات دراسة (طاشكنديتتوافق هذه األساسيا 78
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تكوين رصيد معرفي يستند إلى المعارف الضمنية في أذهان األفراد العاملين,  . أ

 والمعرفة الصريحة المتمثلة بالطرق واإلجراءات والسياسات المتبعة لدى المؤسسة.

نشــر المخــزون المعرفــي بــين األفــراد لالســتفادة منــه فــي الوقــت المناســب لخلــق قيمــة  . ب

 مضافة.معرفية 

تجسيد هذه المعرفة في جميع العمليات واألنشـطة والخـدمات والمنتجـات التـي تعتمـد  . ت

 عليها وتقدمها المؤسسات اإلنتاجية.

 

 

تكوين قاعدة معرفية, لعمل هذا النموذج هما:  آليتين أساسيتينأخيرًا نستطيع أن نحدد        

  وتنظيم التدفق المعرفي من وٕالى هذه القاعدة. 
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 دارة المعرفة التقانية:النموذج المقترح إل تطبيق .منهجية2.3

Methodical of Applying the Suggested Model 

إن عملية نجاح تطبيق النموذج المقترح ال تتوقف فقط على آليات عمله, وٕانما تترافق مع         

العديد من اإلجراءات والتطبيقات التي تنقل إدارة المعرفة التقانية من الحالة المبدئية إلى الحالة 

لهذه المنهجية ل المؤسسّية. مشكلًة منهجية عمل متكاملة داخل المؤسسة الواحدة. وفيما يلي تفصي

78Fوفق أربعة مراحل:

79  

 :Initial State: الحالة المبدئية المرحلة األولى

تعتبر هذه المرحلة مرحلة تمهيدية يتم من خاللها معرفة معالم المعرفة التقانية وركائزها        

 داخل المؤسسة للمساعدة على رسم خارطة طريق تتسم بالوضوح. لذا تتضمن عدة أعمال إجرائية 

 وهي: 

 التحري عن اإلمكانيات والقدرات وربطها مع الفرص المتواجدة والمحتملة. •

 التقانية. العمليات المرافقة إلدارة المعرفةاستكشاف متطلبات البنية التحتية الداعمة, و  •

  بطها مع االحتياجات االستراتيجية.وضع رؤية استراتيجية للمعرفة وٕادارتها ور  •

 مختلفة المطلوبة لتنفيذ البرنامج.مصادرها التحديد الميزانية المالية و  •

 زام التام من قبل اإلدارة العليا.ضمان االلت •

نشر برنامج إدارة المعرفة داخل المؤسسة وادراك األفراد لألرباح المتوقعة لهم  •

 وللمؤسسةعلى حد سواء.

                                                           
79 Sandhawalia, Birinder, Dalcher, Dareen,”Developing Knowledge Management Capabilities: a structured 

, vol.15.NO. 2.  2011, Emerald Group Publishing Limited, PP313_ Journal of Knowledge Managementapproach”, 
328 
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 :  High Infrastructure : تهيئة مستوى عالي من البنية التحتية إلدارة المعرفة التقانيةالمرحلة الثانية

لضمان ُحسن تنفيذ النموذج المقترح ال بد من تهيئة مستوى عالي من البنية التحتية         

 الداعمة لهذا النموذج, لذا ففي هذه المرحلة تبدأ ترجمة رؤية المعرفة إلى أفعال. من خالل:

 مشجعة لألفراد.نشر ثقافة  المشاركة والتعلم والتي ترتقي بنظام مكافئات وحوافز  •

 دعم تكنولوجيا المعلومات, التي تعمل على تطوير أشكال تخزين وتنظيم للمعرفة. •

دعم تكنولوجيا التعاون التي تكون مهمتها ربط األفراد ضمن شبكة الكترونية تعمل على  •

تجميع األشكال المختلفة لتدفق المعرفة مع تفادي العوائق الهيكلية التي تحد من هذا 

 التفاعل. 

وضع خريطة للمعرفة بمساندة تقانات تطبيقية لتزيد من استطاعة المؤسسة على تتبع  •

 مسار ومصادر المعرفة بكفاءة. 

ومن المالحظ أن المؤسسسة المبحوثة تتمتع بقدر جيد من البنية التحتية إلدارة المعرفة التقانية 

 لكنها بحاجة إلى بلورتها ضمن منظومة متكاملة من العمل المعرفي الذي ُتحدده المرحلة المبدئية. 

 

 :  High Process: تهيئة مستوى عالي من العمليات إلدارة المعرفة التقانيةالمرحلة الثالثة

 ويظهر هذا المستوى العالي من خالل:        

 التشديد على ممارسات اإلدارة. •

 خصائص الثقة واإلنفتاح في بيئة عمل المؤسسة. •

 برامج تدريبية مكملة لدعم سلوك المشاركة.  •

مجموعات الممارسة ومراكز التفوق تتطور تدريجيًا, تحديد الدروس المستفادة وأفضل  •

 وعة حلول المشاكل. الممارسات, مجم
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 :Organisational Stateالحالة المؤسسّية  المرحلة الرابعة:

تتميز هذه المرحلة بمستوى بنيوي مرتفع داعم بشكل منتظم للعمليات, كما تتميز بمقدرة         

 عملياتية مرتفعة تترافق مع األعمال وسلسلة اإلجراءات والممارسات اليومية. 

مرحلة مفعمة بالحيوية, وذلك بسبب توفر: رؤية, استراتيجية, قيادة, هيكل تعتبرالحالة المؤسسية 

تنظيمي, ثقافة , بنية تقانية, باإلضافة لعمليات إدارة المعرفة التقانية من, توليد وتنظيم ونقل و 

 تطبيق.

كما ُالتهمل هذه المرحلة العديد من الممارسات واإلجراءات المساندة مثل: أفضل الممارسات, 

روس المستفادة, التعلم, المشاركة,التحفيز, التدريب,اإللتزام, التغذية الراجعة, والتفاعل المتبادل. الد

 التي تقود جميعها تدفق المعرفة التقانية بين األفراد والجماعات.

بكلمة أخرى, يصبح نموذج إدارة المعرفة التقانية طريقة عمل قياسية وجزء من النظام الكلي       

 يظهر ذلك: 2.3المخطط البياني للمؤسسة. 
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 منهجية تطبيق نموذج إدارة المعرفة التقانية المقترح 2.3المخطط البياني 

وهكذا فإن تجسيد النموذج المقترح واقعًا وترجمة عناصره ضمن المؤسسة يترافق مع توفير            

 مقدرة بنيوية وعملياتية مرتفعة. 

 ولكي تتجسد نجاحات النموذج وذلك بتدفق معرفي ينعكس على أهداف المؤسسة ووفق       

السياق والحاجات المحددة فإن على المؤسسة المبحوثة القيام بعدة خطوات من شأنها تفعيل 

النموذج المقترح. وسنؤجل عرض هذه الخطوات إلى ما بعد المعوقات وذلك ألنها تأخذ في كثير 

 من األحيان شكًال من أشكال الحل لنقاط ضعف المؤسسة المبحوثة.

 

 

 الحالة المبدئية

 الحالة المؤسسّية
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 The Obstacles of the Suggested إدارة المعرفـة التقانيـة تطبيـق نمـوذج معوقـات .3.3

Model 

              

) التـــي تســـاعد 2.5.2تتميـــز المؤسســـة المبحوثـــة بوجـــود بعـــض الركـــائز األساســـية(الفقرة             

ولكن في الحقيقة هذه الركائز ال  ،على تهيئة الجو العام لتطبيق نموذج إلدارة المعرفة التقانية

لضمان نجاحه. وهنا تظهـر معوقـات تـرتبط بنقـاط أساسـية يقـوم عليهـا النمـوذج المقتـرح  تكفي

 لضمان نجاحه وهذه المعوقات هي: 

.وتكريس القاعدة المعرفية التي ُتشكل األساس التطبيقي للنموذج المقترحضعف  .1

االهتمام بالنوع الثالث للمعلومات المعرفية الخاصة بالبنية العامة والتوجهات 

. وهذا يعود بالدرجة األولى وهذا النوع ال يمنح القيمة المضافة المعرفية ،ستقبليةالم

 لغياب النظم المعرفية.

ُيمكن تجسيد العقبة الثانية بمقولة أحد  ،عدم وجود إدارة لنقل التقانة .2

المفكرين(أنطونيوس كرم) حيث قال: "مازال هنالك نظرة للعرب إلى التقانة على أنها 

مع الخبراء والفنيين  ،انتقال اآلالت والمعدات من العالم الصناعي المتقدمعبارة عن 

إلى األقطار العربية". وهذا بالضبط ما نجده واقعًا في المؤسسة المبحوثة من خالل 

قيامها باعتماد النقل األفقي للتقانة(أي استيراد التقانة الجاهزة بدون المساهمة في 

مما يولد عقبة حقيقية في وجه تطبيق  ،)أو حتى فهم تفاصيلها ومكوناتها صناعتها

أي غياب العملية اإلدارية للنقل التقاني. وهي عقبة عامة تتعلق النموذج المقترح 
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التي التأخذ و المعمول بها لعملية النقل التقاني في المؤسسات اإلنتاجية بالنظم 

                                          بالحسبان النقل المعرفي التقاني.       

فعلى  ،التطبيقي الذي يقوم على تطوير القدرات الذاتية للمؤسسةضعف البحث العلمي  .3

 الرغم من االهتمام بالبحث والتطوير إال أنه يأخذ منحى ضمان الجودة فقط.

  عدم وضوح قنوات االتصال المعرفي داخل المؤسسة. .4

 

ألّن وجودهـا يعنـي تخلخـل القاعـدة التـي  ،العقبـات ال ُيمكـن وصـفها بالبسـيطة فـإّن هـذه ،أخيراً       

لضمان  خطوات عمليةلها من خالل وضع  الحلولُيبنى عليها النموذج. إال أننا نستطيع أن نلتمس 

 نجاح آليات عمل النموذج داخل المؤسسة المبحوثة وهي: 

رفة التقانية, للبدء باعتماد المفهوم قرار استراتيجي بعيد المدى بالتحول نحو إدارة المع .1

 المعرفي والنظام المعرفي داخل المؤسسة.

مسح شامل للمعارف المتواجدة داخل المؤسسة, وتصنيفها, ومن ثّم العمل على وضع نظام  .2

 لفوضى المعرفة ومصادرها.

79Fتحديد الفجوة مابين معرفة الكيف الحالّية للمؤسسة وبين المتطلبات المستقبلية .3

 , وذلك80

ليس فقط على النطاق الداخلي للمؤسسة, وٕانما أيضًا تحديد الفجوة المعرفية التقانية ما بين 

 المؤسسة ومنافسيها (على نطاق خارجي).

توضيح قنوات االتصال المعرفي داخل المؤسسة, وتعريف أدوار موردي المعرفة  .4

 ومستخدميها (فريق عمل المعرفة).

                                                           
80 Macintosh، Ann، Knowledge Asset road maps، University of 

Edinburgh،roadmaps.pdf-pakm98-www.aiai.ed.ac.uk/oplan/documents/1998/98  
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إدارة للجودة الشاملة إلى إدارة للبحث العلمي لألفراد  تفعيل عمل إدارة البحث والتطوير من .5

داخل المؤسسة أو من خالل التعاون البحثي مع جهات خارجية كالجامعات والهيئات 

 البحثية.

تقوم بالمهام األساسية التي من شأنها تحقيق نقل حقيقي للتقانة قائم إحداث إدارة للتقانة  .6

توطينها. وهذه النقطة بالتحديد تشترك بها المؤسسة على نقل المعارف التقانية والعمل على 

 المبحوثة مع أغلب مؤسساتنا إن لم يكن جميعها.  

 

وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى أنــه مــن الممكــن ضــم مهــام إدارة التقانــة إلــى إدارة البحــث والتطــوير        

لة. كمـا يجـب التأكيـد علـى وذلك كمرحلة مبدئّية ريثما يتم بلورة إدارة التقانة كإدارة ذات هيكليـة مسـتق

عمليـة تنفيـذ النمـوذج المقتـرح ليسـت عمليـة آنيـة أو ذات مـدى قصـير وٕانمـا نقطة هامـة أال وهـي أن 

هي منظومة عمل/استثمار بعيد المدى بحاجة للوقت الكـافي للتكّيـف مـن جهـة ولتحقيـق أهدافـه مـن 

 جهة أخرى.

 

وهذه المعوقات لـن أنسـبها إلـى  ،المعرفية كما وقد تظهر عدة معوقات على خط سير العملية       

المؤسســة المبحوثــة فقــط وٕانمــا معوقــات عامــة تواجــه النمــوذج المقتــرح وغيــره مــن النمــاذج( وتختلــف 

 80F81: وهي ثالثة أنواع ،شدّتها من مؤسسة إلى أخرى بحسب نقاط قوتها وضعفها)

 المعوقات التنظيمية واإلدارية. -1

 المعوقات الفنية والتقنية. -2

 المعوقات البشرية. -3

                                                           
لي الســادس، ، المـؤتمر المعمــاري الـدو تـأثير نظــم المعلومـات علـى اإلدارة الحكوميــة فـي المدينــة العربيـة فــي ظـل الثـورة الرقميــةمحمـد علي،عصـام الــدين، 81

 .2005مارس،  17-15جامعة أسيوط، 
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 81F82:المعوقات التنظيمية واإلدارية :أوالً 

إن تبنــي نمــوذج إلدارة المعرفــة التقانيــة مــن قبــل أي مؤسســة، تواجهــه فــي الغالــب العديــد مــن 

 من أهمها: المعوقات التنظيمية واإلدارية، ولعلّ 

ـــة والماديـــ -1 ـــة بســـبب عـــدم تخصـــيص المـــوارد المالي ة حـــدوث اختناقـــات فـــي العمليـــة اإلداري

 والبشرية بشكل واضح وصريح.

ضعف االستثمار في العمليـات الضـرورية لتطبيـق إدارة المعرفـة التقانيـة وهـي: التخطـيط،  -2

 التنسيق، الرقابة، والتقييم.  

مكانيات غيـر واقعيـة، انية بصورة غير واقعية وبقدرات وإ الترويج لنموذج إدارة المعرفة التق -3

لمرتقبـة التـي يفتـرض أن تقـدمها إدارة المعرفـة التقانيـة مما يـؤدي لفجـوة هائلـة بـين الفوائـد ا

 الحصول عليها بالفعل. وبين الفوائد التي تمّ 

جـراء تعـديالت فـي الهياكـل المعرفة التقانيـة ألي مؤسسـة مـع إهمـال إ دخال نموذج إلدارةإ -4

ــــة علــــى  ــــة التقاني ــــاح إدارة المعرف ــــة وانفت ــــة تتناســــب مــــع مرون ــــة التنظيمي ــــة والثقاف التنظيمي

 المؤسسة ككل، مما  يؤدي إلى عرقلة تطبيقه.

 :المعوقات الفنية والتقنيةثانيًا:

يــة مــن ناحيــة، ووجــود فجــوة تتمثــل المعوقــات الفنيــة فــي قلــة الــوعي بأهميــة إدارة المعرفــة التقان

بـــين المســـتويات اإلداريـــة العليـــا، ممـــا يجعـــل االتصـــال والتفـــاهم فاصـــلة بـــين األفـــراد العـــاملين و 

 ، وهذا يؤدي بدوره إلى عرقلة لفهم إدارة المعرفة التقانية وفوائدها المستقبلية.ضعيف بينهما

                                                           
 ُيرجى العودة للمراجع التالية: 82

 .2004نيسان،  26-24، المؤتمر العلمي السنوي الرابع، جامعة الزيتونة، األردن، إدارة المعرفة كأداة من أجل البقاء والنمويوسف، عبد الستار،  •
 ).123-105، مرجع سبق ذكره، (ص ص المعلومات في عصر هندسة المعرفة وٕادارتهاالدور الجديد لمهنة ، 2005رزوقي، نعيمة حسن،  •
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 أمــا المعوقــات التقنيــة تتركــز بعــدم تــوفر البنيــة التحتيــة التقانيــة المســاندة كتقانــات االتصــاالت

 وتقانات المعلومات.

 :بـ  وباإلضافة لذلك هناك معوقات تدور حول المعرفة التقانية كمادة أولية  تتمثل

 االهتمام بالمعرفة المتيسرة أكثر من االهتمام بالمعرفة المنتجة. -1

 عدم وجود أسس واضحة للمفاضلة بين المعارف المتواجدة الختيار أجودها وأكثرها دقة. -2

 عدم اتساق المعارف داخل المؤسسة الواحدة. -3

 

 :المعوقات البشريةثالثًا:

فـــي التعامـــل معهـــا، ألنهـــا ترتكـــز علـــى  تعتبـــر المعوقـــات البشـــرية مـــن أكثرالمعوقـــات صـــعوبةً 

العنصــــر البشــــري ومــــدى قدرتــــه علــــى التفكيــــر واالبتكــــار والتفاعــــل مــــع اآلخــــرين. ومــــن أكثــــر 

 المعوقات البشرية شيوعًا هي:

 بين األفراد من حيث سرعة التفاعل واالنتماء لمجموعات العمل. الفوارق الشخصية .1

82Fء لثقافات وأطر مرجعية مختلفة.المعوقات الثقافية: كاالفتقار للثقة، االنتما .2

83 

مثـــل كيفيـــة التعامـــل مـــع مـــاعي وآلياتهـــا بالنســـبة لألفـــراد، عـــدم وضـــوح بيئـــة التفاعـــل اإلجت .3

كيفيــة تقيــيم و غفالهــا أو معاقبــة مرتكبيهــا بقســوة، األخطــاء مــن حيــث التغاضــي عنهــا أو إ

بـداع واالبتكـار تقاسـمها، أو التقيـيم علـى أسـاس اإلاسـتنادًا إلـى اكتسـاب المعرفـة أو  العمل

 الجماعي.الفردي أو 

83Fمعوقــات مرتبطــة بالتنافســية .4

بــين األفــراد، حيــث يتــردد الكثيــر بالمشــاركة ونقــل معــارفهم  84

 كنوع من االحتفاظ بقوتهم وسلطتهم. 
                                                           

)، مرجـع الثقافـة التنظيميـة وتأثيرهـا فـي بنـاء المعرفـة (دراسـة تطبيقيـة فـي القطـاع المصـرفي األردنـي، 2006حريم، حسين. الساعد، رشـاد، 83
 .227سبق ذكره,ص
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مفتـــاح حلهـــا يكمـــن  رغـــم صـــعوبة المعوقـــات البشـــرية إلـــى أنّ  همـــن التنويـــه هنـــا أنـــ والبـــدّ       

ـــة تحديـــدًا، بحيـــث يتـــوفر فهـــم واضـــح لفوائـــد إدارة بالعمـــل علـــى حـــل المعوقـــات اإل داريـــة والفنّي

المعرفــة التقانيــة، وتهيئــة جــو مــن التنافســية "المزدوجــة" بحيــث يعمــل الفــرد علــى تحقيــق هدفــه 

 وهدف المؤسسة على حٍد سواء. 

 

ــة الســوريّ  .1.3.3 ــةالبيئ ــة التقاني ــات إدارة المعرف  & Syrian Environmentة ومعوق

Technological Knowledge Management Obstacles: 

 

ة (االقتصــادية) نحــو االنتقــال مــن االقتصــاديات القائمــة علــى االتجــاه العــام فــي البيئــة الســوريّ        

المــوارد الطبيعيـــة إلـــى االقتصـــاديات القائمــة علـــى المعرفـــة. وذلـــك لـــيس فقــط كنـــوع مـــن التطـــور فـــي 

والتنافســية فــي االقتصــاد العــالمي. وتعــد إدارة المعرفــة التقانيــة عوامــل اإلنتــاج، وٕانمــا كضــرورة للبقــاء 

هــــي إحــــدى األدوات األساســــية لمســــاعدة المؤسســــات/الدول علــــى اكتســــاب وتقيــــيم المعرفــــة وُحســــن 

 استثمارها.

ورغــم تضــمين الخطــط الخمســـية ( العاشــرة والحاديــة عشــرة) للتنميـــة فــي ســورية العديــد مـــن  

تصـــاد المبنـــي علـــى المعرفـــة، إال أننـــا النجـــد توجـــه صـــريح نحـــو إدارة االشـــارات نحـــو االهتمـــام باالق

المعرفة التقانية كاستراتيجية مؤسساتية مسـتقبلية. ولقـد لمسـنا مـن التقريـر االستشـرافي لمسـتقبل العلـم 

84Fعدة نقاط ضعف في البيئة االقتصادية المعرفية السورية هي: 2025والتقانة في سورية 

85 

 لصناعة.ضعف قاعدة المعرفة في ا .1
                                                                                                                                                                          

ركة المعرفـــة والمعوقــــات التـــي تواجــــه تطبيقهـــا فـــي شــــركات االتصـــاالت األردنــــي، الطـــاهر، أســـمهان، منصــــور، ابـــراهيم، متطلبــــات مشـــا 84
content/uploads/2011/04/20.doc-eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp www. 

 .2025دياب،آصف، الزبيبي،مروان، استشراف مستقبل العلم والتقانة في سورية حتى 85
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/B143.pdf 

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/B143.pdf
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 ضعف نشر المعرفة في الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة حاليًا في سورية. .2

 .سورية في والمؤسسات والشركات األفراد لدى االبتكار ثقافة غياب .3

ضــعف تشــجيع الشــركات البادئــة حــديثًا والمولــدة للنشــاطات االقتصــادية الجديــدة المعتمــدة علــى  .4

 المعرفة المكثفة.

بيئــات تمكينيــة ومناخــات مالئمــة مثــل: البيئــة اإلجتماعيــة، األكاديميــة، التنظيميــة، االفتقــار إلــى  .5

 والتكنولوجية.

  

 إلى نقاط الضعف هذه من زاويتين مختلفتين هما: وُيمكن النظر

ــا •  -الثقافــة -الزاويــة األولى:غيــاب إدارة المعرفــة التقانيــة بعملياتهــا، وضــعف ركائزهــا (التكنولوجي

 بين الرئيسيين لهذه النقاط.القيادة) هم المسب

الزاويــة الثانيــة: نقــاط الضــعف الســابقة، تــؤثر بشــكل غيــر مباشــر علــى آليــة نجــاح تطبيــق إدارة  •

 لسببين أيضًا هما: المعرفة التقانية، وذلك

عــدم وجــود سياســة واضــحة المعــالم حــول المعرفــة بشــكل عــام وحــول إدارة المعرفــة التقانيــة  )1

 بشكل خاص.

مكانيــات ُتخّولهــا لتكــون الطريــق األقصــر إلإدارة المعرفــة التقانيــة متالك بــاغيــاب االهتمــام   )2

 نحو تقليص نقاط الضعف، وتعزيز الركائز األساسية القتصاد مبني على المعرفة.

 

الف. ألن فيــــه خــــبــــين البيئــــة وٕادارة المعرفــــة التقانيــــة لــــيس  أخيــــرًا، فــــإن التــــأثير المتبــــادل    

الداخليـة للمؤسسـات أو البيئـة  بد أن تصب بالمحصـلة بالبيئـة سـواءٌ ال مخرجات إدارة المعرفة التقانية

مــــل إدارة المعرفــــة الخارجيــــة أي االقتصــــاد والمجتمــــع. كمــــا أن البيئــــة المحيطــــة ُتشــــكل مــــدخالت لع
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مــدخالت افتراضــية ثقافيــة. وبقــدر  مــدخالت ماديــة مثــل التكنولوجيــا، أمأكانــت هــذه ال التقانيــة، ســواءٌ 

ت نستطيع أن ُنحسن من إمكانيات إدارة المعرفـة التقانيـة. وللمسـاعدة فـي تحسـين جودة هذه المدخال

 جودة مدخالت البيئة السورية البد من أمرين اثنين: 

ـــة دون  .1 ـــة إدارة المعرفـــة التقاني ـــة بالعمـــل وفـــق مخطـــط زمنـــي، فـــال يكفـــي معرفـــة أهمي ربـــط الرغب

 يات عمل حكومي.وجودها واقعًا عمليًا على األرض، وذلك من خالل استراتيج

تحويـــل المجتمـــع الســـوري إلـــى مجتمـــع معرفـــي. مـــن خـــالل سياســـات تربويـــة وتعليميـــة للنهـــوض  .2

 بالرغبة والقدرة على تطوير معارف جيدة والمشاركة بها، ولتصبح المعرفة مفهوم شائع.

   

 

 :Suggested Solutionحلول مقترحة .4.3 

التحديات التي تواجه مؤسسات األعمال ترسـم لهـا خارطـة جديـدة للعمـل وتخلـق مقـاييس  إنّ   

جديدة يتوجب على قادة المؤسسات أخذها بالحسبان، والتي من شـأنها تقليـل المعوقـات إلـى حـدودها 

 الدُنيا.

الصـعب أن يكـون  ومن الجدير بالذكر أن المعوقات التي تأخذ الصفة الخارجية والعامة من  

التــأثير عليها/إضــعافها، وٕانمــا يمكــن تجاوزهــا بسياســات اســتراتيجية وطنيــة  ي مؤسســة علــى حــدةأل

 شاملة وخطط قائمة.

أما ما يتعلق بالمعوقات الداخلية التي تأخذ صفة الخصوصـية فـي كثيـر مـن األحيـان، فمـن   

 ، وهي:ترحةشكل اإلجابات عليها حلول مقالممكن تجاوزها عند اإلجابة على ثالثة تساؤالت، تُ 
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من المهم أن تكون البدايـة مدروسـة ومخطـط لهـا، مـن نـاحيتين اثنتـين   ؟ كيف نبدأ : الحل األول -

دارة المعرفــة التقانيــة وكيــف نطبقهــا، وذلــك بعمليــة صــياغة اســتراتيجية موحــدة نحتــاج إل همــا لمــاذا

 تساعد على توحيد مفاهيم وأسس تطبيق إدارة المعرفة التقانية .

 التركيز علـى الموازنـة المعرفيـة مـا بـين المطلـوب والمتواجـد، وتـوفير  ؟كيف نستمر  :الثانيالحل  -

 يجاد التنسيق المستمر والتعاون.االتصال المناسب داخل المؤسسة إل

وذلــك بضــمان التــوازن بــين المصــالح الفرديــة والمصــالح الجماعيــة،   كيــف نتــأقلم؟ : الحــل الثالــث -

 الفردية. باإلضافة لحماية المصالح

  

ومن الضروري التأكيد، أن اختالف المعوقات يتبعه اختالف في الحلـول، مـن أجـل ذلـك تـم 

 طرح الحل عن طريق تساؤالت تضع لها المؤسسات اإلجابات المناسبة وفق ظروفها وٕامكانياتها.

 

 والبد من التركيز على نقطتين اثنتين هما:

عنــد تطبيقهــا إلدارة المعرفــة التقانيــة هــي أمــر  إن المعوقــات والتحــديات التــي تواجــه أي مؤسســة )1

مؤسسة أن تتجنب هذه المعوقات بفهم كامل، وكثير من التخطـيط  اختياري، بمعنى تستطيع أيّ 

 لألمد الطويل قبل البدء بجهود التطبيق. 

وكما أن الحلول موجودة دائمًا، وقد تبدو للوهلة األولى أنها حلـول بسـيطة إال أنهـا تحتـاج لكثيـر  )2

 . وهي البداية لخطوات عملّية  ن الجهد والوقت باإلضافة للعقليات المتفتحة،م
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 :Conclusionخاتمة

عــدم  إلــىنســتطيع القــول أن ضــعف القــدرة التنافســية لمؤسســاتنا اإلنتاجيــة يعــود بشــكل كبيــر  

دراكهـــا ألهميـــة اســـتثمار المعرفـــة قـــد ال يكـــون بســـبب عـــدم إ لمـــا ُتقدمـــه. وذلـــك إضـــافة قيمـــة معرفيـــة

التقانيــة ونتائجــه علــى مســتوى المؤسســة ككــل ابتــداًء مــن اتخــاذ القــرارات انتهــاًء باإلنتاجيــة والتنافســية 

والتوطين المعرفي التقاني، كما قد ال يكون السبب ضعف الركائز مـن قيـادة وتكنولوجيـا االتصـاالت 

التـــي تتجســـد برؤيـــة واســـتراتيجية قابلـــة للتطبيـــق مـــع  ةالغيـــاب التـــام لـــإلرادوالمعلومـــات، وٕانمـــا بســـبب 

 الكثير من الدوافع الثقافية لدى المنظومة المؤسسية ككل.

و مع وجود اإلرادة يصبح من الممكن تطبيق النموذج المقترح القائم على آليتين هما تكوين  

ليد القـدرة الذاتيـة لـدى القاعدة/الرصيد المعرفي وتنظيم التدفق المعرفي داخل المؤسسة للعمل على تو 

 مؤسساتنا على توطين وتطوير المعارف التقانية. 
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 النتائج والتوصيّات
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 : Resultsالنتائج  .1.4

ـــائج بعـــض الدراســـات   ـــين أساســـيتين تتوافقـــان مـــع نت   -المرجعيـــةأكـــّدت الدراســـة علـــى نتيجت

كما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تفرّدت بهـا مـن ناحيـة أثـر إدارة المعرفـة  .النتيجة األولى والثانية

تحديد واقع جاهزية البيئة المؤسساتّية السـورّية لتبنـي نمـوذج  ،التقانية على التوطين والتطوير التقاني

جـراؤه. تحليـل بيانـات االسـتبيان الـذي تـم إالميدانيـة و . وذلك من خالل الدراسـة إلدارة المعرفة التقانية

 وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

وهــو مــا  ،بــداعاالبتكــار واإل تتــأتى أهميــة إدارة المعرفــة التقانيــة لالنتقــال مــن أفضــل النتــائج إلــى )1

 Kidwell(ويتوافق مـع مـا توصـلت إليـه الدراسـتين المـرجعيتين:  ،يدركه أفراد المؤسسة المبحوثة

et al-2000(،)وYang- 2011 ّدراك األهمية من خالل مستوى الداللة الصفري إثبات إ ). ولقد تم

وانعكســـت هـــذه األهميـــة علـــى ثالثـــة  ،ة بأهميـــة إدارة المعرفـــة التقانيـــةلعبـــارات االســـتبيان المتعلقـــ

أصعدة وفق آراء المبحوثين هي: تطوير القدرات الذاتية للمؤسسة وتعزيـز الخبـرات بنسـبة توافـق 

أمـا مـنح الميـزة التنافسـية للمؤسسـة فقـد توافـق عليهـا ،%80دعم االبتكار بنسبة  ،%88تصل إلى 

 من المبحوثين.  %81ما نسبته 

 ،المؤسسة المبحوثة تتميز ببث روح الجماعة والثقـة المتبادلـة بـين أفرادهـا ؤكد الدراسة على أنّ تُ  )2

مــن  %78ولقــد دّعــم هــذا توافــق  ،ممــا ُيعطيهــا ركيــزة مهمــة لنجــاح تطبيــق إدارة المعرفــة التقانيــة

و بين العاملين فيما بيـنهم. وتوافـق  ،المبحوثين على انتشار الثقة المتبادلة بين اإلدارة والعاملين

 مصالح مشتركة. فريِق عمٍل ذي من المبحوثين على شعورهم بأنهم أعضاءُ  79%

من أفراد المؤسسة المبحوثة التأثير االيجابي للبيئة المتمثلة "الثقة وروح العمل  %83درك وكما يُ 

بمعنـى  ،الجماعي" على آلّية عمل إدارة المعرفـة التقانيـة. وهـو مـا أكدتـه أيضـًا الدراسـة الميدانيـة

ـــر المســـتقل (بيئـــة إدارة المعرفـــة وجـــود عال قـــة ارتبـــاط احصـــائية ذات داللـــة معنويـــة بـــين المتغي
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التقانية"الثقـــة وروح العمـــل الجمـــاعي") وبـــين المتغيـــرات الفرعيـــة التابعـــة الـــثالث (واقـــع المعرفـــة 

ــــة بشــــكليها الصــــريحة والضــــمنية ــــة -التقاني عمليــــات إدارة المعرفــــة  -واقــــع إدارة المعرفــــة التقاني

علــــى  )0.97_0.95_ 0.96( حيـــث بلــــغ معامـــل االرتبـــاط  للمتغيــــرات الثالثـــة الفرعيـــة  ،ة)التقانيـــ

. ممــا يمكننــا مــن وصــف )0.05(ىوهــي قيمــة معنويــة عنــد مســتو )0(التــوالي عنــد مســتوى داللــة 

 هذه العالقة بعالقة ارتباط متينة.

-(حريم والسـاعد،)Holowetzki،2002ولقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج الدراستين المرجعيتين:(

 ،اللتين أثبتتا "أيضًا" وجود عالقـة ارتبـاط مـا بـين العوامـل الثقافيـة داخـل المؤسسـة (الثقـة) 2006

العمل الجماعي) وبين مستوى تدفق وتبادل المـوارد المعرفيـة وبالتـالي ممارسـة عمليـات المعرفـة 

 التقانية وبناء المعرفة.

رفـــة التقانيـــة بشـــكليها الضـــمني والصـــريح تُـــؤثر علـــى قـــدرة أكـــّدت الدراســـة الميدانيـــة إلـــى أن المع )3

علـــى اعتبـــار أنهـــا المـــادة األوليـــة التـــي يرتكـــز عليهـــا  ،المؤسســـة علـــى تـــوطين وتطـــوير التقانـــة

التوطين والتطوير التقاني. حيث بلغ معامل االرتباط ما بين المتغيـر المسـتقل (تـوطين وتطـوير 

وهـو مـا يمكـن ) 0.97(التقانيـة بشـكليها الضـمني والصـريح التقانة) وبين المتغير الفرعي المعرفة 

وصـــفه بـــالمتين. وعلـــى الـــرغم مـــن ضـــعف تـــأثير عمليـــات إدارة المعرفـــة التقانية(تحديـــد الفجـــوة 

االنتفــاع) علــى تــوطين وتطــوير التقانــة حيــث بلــغ مســتوى الداللــة  ،توليــد،تنظيم ،نقــل ،المعرفيــة

إال أن هـذه العمليـات والسـيما  ،وهي قيمة غير معنويـة   )0.244(لعمليات إدارة المعرفة التقانية 

توليد المعارف الجديدة لها تـأثير مباشـر علـى القـدرة علـى تطـوير القـدرات الذاتيـة واالبتكـار ممـا 

 يقود إلى التوطين والتطوير التقاني.

علــــى قـــدرة إدارة المعرفـــة التقانيــــةعلى تفســـير التغييـــر فــــي قـــدرة المؤسســـة  وكنتيجـــة عامـــة فــــإنّ 

 وفق معامل التحديد. %)0.98(تعادل  التوطين والتطوير التقانية
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علـــى اعتبارهـــا شـــركة "آســـيا" للصـــناعات الدوائيـــة  -يعكـــس الواقـــع المعرفـــي للمؤسســـة المبحوثـــة )4

علميــــة"  ،صـــناعية ،وجـــود العديـــد مـــن المعــــارف "إداريـــة -صـــناعة ذات قيمـــة مضـــافة معرفيــــة

 %)53،%55 ،%60 ،%79(األفــــراد المبحــــوثين بالنســــب والســــيما المعــــارف التقانيــــة عكســــتها آراء

مـن  %81توافـق  -غالبية المعارف التقانية المتواجدة تتخذ الشـكل الضـمني على التوالي. إال أنّ 

وهـم يعملـون علـى  ،المبحوثين على امتالكهم معرفـة ضـمنية ُتشـكل قاعـدة أساسـية ألداء عملهـم

حيـث  ،وهذا ال ينفي وجود بعض من المعارف التقانية بشـكلها الصـريح -تطويرها بشكل خاص

مـــن المبحـــوثين امـــتالك المؤسســـة لمخـــزون معرفـــي يمكـــن  %68أظهـــرت نتـــائج التحليـــل توافـــق 

 االطالع عليه إال أن هذه المعارف غير مكتملة وغير مبلورة بشكل منهجي وواضح للجميع.

لمبحوثــة بأنهــا معرفــة جوهريــة ُتمكِّنهــا مــن معرفــة قواعــد تتمّيــز المعرفــة التقانيــة داخــل المؤسســة ا )5

لكنها غير متطورة بشكل كافي لمنحهـا القـدرة االبتكاريـة  ،اللعبة في مجال القطاع التي تعمل به

والميـــزة التنافســـية علـــى المـــدى الطويـــل التـــي تمنحهـــا إياهـــا المعرفـــة االبتكاريـــة. ولقـــد دّعـــم هـــذا 

األفــراد المبحــوثين علــى امــتالك المؤسســة لمــا هــو جديــد فــي  مــن %70االســتنتاج آراء أكثــر مــن 

تقنية عملها ومواكبتها للتطورات التقانية الحديثة في مجال عملها. وانخفاض نسـبة التوافـق فيمـا 

دراج المؤسســــة المكانيــــة كســــب العوائــــد مــــن أصــــولها المعرفيــــة وتطــــوير اســــتراتيجيات إ يخــــصُّ 

 % .41لتسويقها وبيعها إلى 

وبــــين االنتفــــاع بهــــا  ،بـــين امــــتالك المعرفــــة التقانيــــة امتالكـــًا نظريــــاً راســــة وجــــود فجــــوة أقـــّرت الد )6

واســتثمارها علــى النحــو التــام للوصــول نحــو توليــد معــارف جديــدة.  وتظهــر هــذه الفجــوة بوضــوح 

علــى التــوالي مــع: تكــرار %) 76 ،%70 ،%71(مــن خــالل توافــق المبحــوثين وفــق النســب التاليــة: 

نه وإ  ،ث خلل تقنيو دبخبراء من خارج المؤسسة في حال حاالستعانة  ،ؤسسةاألخطاء داخل الم
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ـــة مـــن األفـــراد فـــي المؤسســـة ســـتقع المؤسســـة فـــي مـــأزق كبيـــر. وٕانّ  وجـــود هـــذه الفجـــوة  دون قل

 "التطبيقية" يدل بوضوح على عدم اتباع إدارة للمعرفة التقانية كمنهج إداري شامل.

ولكــن نســتطيع تأكيـــد  ،وجــود إدارة للمعرفـــة التقانيــة كوحــدة إداريــة لـــديها اســتراتيجيتها عــدمرغــم  )7

وجــود بعــض الممارســات التمكينيــة واألساســية مــن خــالل توافــق المبحــوثين وفــق النســب التاليــة: 

 على التوالي على عدة ممارسات هي: %)71،70% ،76% ،79% ،82% ،73% ،71%(

 ،للمشـــاركة فـــي المعـــارف وتبـــادل الخبـــرات "شـــبكة انترانـــت تفعيـــل االتصـــاالت بـــين األقســـام •

 .منتديات الكترونية"

 .تحديد الفجوة المعرفية بين المؤسسة ومنافسيها  •

 .التماس المعارف من داخل وخارج المؤسسة  •

 .اختيار العاملين على أسس معينة كحب التعلم والمعرفة  •

 .أنشطة تدريب وتطوير  •

 .نظام مكافئات ُيشجع االبتكار  •

 قسم بحث وتطوير يساهم في توليد معارف جديدة. •

مـا يجمــع بــين هــذه الممارســات هــو عــدم اكتمالهــا وتوجيههــا بشــكل تنظيمــي نحــو أهــداف  إال أنّ 

 موضوعة إلدارة المعرفة التقانية. 

ســقاط علــى واقــع باإل, و )األولباالســتناد إلــى تحليــل عــدة نمــاذج إلدارة المعرفــة التقانية(الفصــل  )8

المؤسســات اإلنتاجيــة الســورية تتمتــع  دارتهــا فــي المؤسســة المبحوثــة نجــد أنّ إ المعرفــة التقانيــة و 

التكنولوجيـــا) التـــي تعتمـــدها أدبيـــات إدارة المعرفـــة  -الثقافـــة -بقـــدر مـــن الركـــائز الـــثالث (القيـــادة

  .التقاينة لنجاحها

 المؤسسة المبحوثة : وفيما يلي أهم دالئل على الركائز الثالث داخل



110 
 

  من المبحوثين وجود شخص يقوم بإدارة األنشطة الراميـة  %75فيما يتعلق بالقيادة فقد أثبت

 ولكن مع غياب الصفة التنظيمية.  ،لتوليد وتنظيم وتوزيع المعارف

  تمتُـع المؤسسـة بثقافـة الثقـة وروح العمـل الجمـاعي 2الثقافة: كما ذكرنا سابقًا بالنتيجـة رقـم، 

ع ثقافة التجريب دون اللوم على األخطاء بتوافق  %.65وُتشجِّ

  التكنولوجيــا: تمتلــك المؤسســة أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات وقواعــد بيانــات تــم االتفــاق علــى

 من المبحوثين.% 80ذلك من قبل أكثر من 

 هــامــن شــأنه منحوفــق مفهــوم معرفــي هــذه الركــائز هــذا مــع التنبيــه إلــى أن إعــادة بلــورة وهيكلــة 

  وة أساسية لنجاح أي نموذج إلدارة المعرفة التقانية."الركائز" ق

 

 

دراك أفـــراد العينـــة ألهميـــة إدارة المعرفـــة التقانيـــة وتـــوفر        المتعلقـــة بـــإ فـــي ضـــوء النتـــائج الســـابقة )9

تتمثــــــــل بالركــــــــائز  لجاهزيــــــــة تطبيــــــــق إدارة المعرفــــــــة التقانيــــــــة س بهــــــــاال بــــــــأ أساســــــــيةقاعــــــــدة 

الثقافــة، والتكنولوجيــا) والممارســات التمكينيــة مثــل (نظــم الحــوافز والمكافئــات، األساســية(القيادة، 

نسـتطيع و  المعرفـة التقانيـة كاسـتراتيجية تطبيقيـة، غيـاب إلدارةإال أننا نجد  التدريب والتطوير)،

 أن نعزو هذا الغياب/التجاهل إلدارة المعرفة التقانية إلى األسباب التالية: 

التـي تتعلق بالمناخ االقتصادي والسياسـات االقتصـادية العامـة : عامة أسباب اقتصادية •

على  "عملياً "تعمل في ظلها المؤسسة اإلنتاجية والتي يمكن وصفها بأنها غير مشجعة 

المناخ  إيجادباإلضافة لغياب المنظومة االقتصادية المتكاملة التي من شأنها  االبتكار.

ومؤسسات البحث العلمـي  المناسب وتقديم التسهيالت واالرتباط مع المؤسسات األخرى

 تنافسية بينية قائمة على المعرفة. إيجادوبالتالي 
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إدارة المعرفــة التقانيــة علــى اعتبــار أن الــربح الســريع هــو المحفــز األكبــر للمؤسســات، و  •

لـذلك  منظورة  لحصول على أرباحللبدء با فهي بحاجة لوقت كافٍ  مدىاستثمار بعيد ال

 إدارة المعرفة التقانية.ديهم الرغبة الحقيقية لالستثمار في ليس لنجد أن المستثمرين 

ــ دوافــععــدم وجــود  •  ىتجاريــة مقنعــة ألصــحاب المؤسســة، فالمؤسســة المبحوثــة قــادرة عل

لـذلك فهـي  ،فـي نطـاق السـوق المحلـي والخـارجي تحقيق نجاح ملموس تجاريًا وتسـويقياً 

 تبني أسلوب اداري جديد يحمل في طياته بعض المخاطر. ليست بحاجة ل

العاملين بمختلف المستويات اإلدارية ينتمون إلى مجتمع ُيمكن وصفه القائمين و  األفراد •

المعرفـي بعيـد عـن تفكيـرهم واهتمـامهم وقــد  فهــومجـد أن المنلـذلك  ،مجتمـع غيـر معرفـي

ا أفـراد العقليـة التـي تعامـل معهـال الواضـح علـى ذلـك يخشونه في بعض األوقات، والمث

  تم اجراؤه وعدم الرغبة في المشاركة به في البداية. العينة مع االستبيان الذي

وجـــود عـــن مؤسســـاتنا اإلنتاجيـــة لتبنـــي إدارة المعرفـــة التقانيـــة هـــو ن مايغيـــب فـــإ ،أخيـــراً      

اقتصــادية للبلــد ككــل لُيشــكالن معــًا  ورؤيــةرادة إللمؤسســة علــى أن تســاندها الحقيقيــة  اإلرادة

 الدوافع نحو التغيير.
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 :Recommendationsالتوصيات  .2.4

م (وترتيبهــا بمــا يــتالءا مــن النتــائج استخالصــه ُتوصــي الدراســة بثمــاني توصــيات رئيســة تــمّ  

التوجيــه  أوثبــات وجودهــا إ وتسلســل النتــائج). وذلــك لتحقيــق هــدفين همــا: التأكيــد علــى ممارســات تــمّ 

 نحومنهجيات في حال غيابها: 

 العمل على توضيح ونشر مفهوم المعرفة التقانية و إدارتها. باستخدام عدة طرق من أشهرها: )1

إقامـة مثـل  ضرات ونقاشات مفتوحة. وللفائـدة الكبـرىومحا ،وبرامج تدريبية ،إقامة ندوات تعريفية

 ،هذه الفعالّيات باالشتراك بين عدة مؤسسات مما ُيثري الموضوع وُيعطيه منحى عام "مجتمعـي"

 كما ُيغذي روح التنافسية بين المؤسسات للخوض بإدارة المعرفة التقانية بشكل أعمق. 

 نوصي المؤسسات اإلنتاجية ببناء البنية األساسية للمعرفة التقانية من ناحيتين هما: )2

 وماتتضمن من: ،الناحية األولى: الناحية البشرية -

 .وذلك باتباع ثقافة تنظيمية عادلة ،بناء الثقة وروح العمل الجماعي . أ

 تقييم دوري للمعرفة الفردية الضمنية وذلك من خالل االستبيانات والجلسات الحوارية. . ب

ات حوافز ومكافئتشجيع تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة مؤسساتية وذلك بربطها بنظم  . ت

 .على أسس المشاركة المعرفية

 وما تتضمنه من: ،الناحية الثانية: الناحية التشغيلية -

 دارتها.ية وإ يجاد وحدة ادارية مسؤولة على التنسيق واإلشراف على سير العملية المعرفإ . أ

 االهتمام بإدارة الموارد البشرية وجعلها أكثر تجدد وأكثر مرونة. . ب

 ال والتعاون لتسهيل التدفق المعرفي.تعزيز تقانات االتص . ت

 توفير معرفة صريحة منظمة ومجددة بشكل دائم تُترجم ما تملكه المؤسسة من معارف. . ث

 ومن أهم الممّكنات لذلك هي : ،بناء القاعدة المعرفية التقانية والعمل المستمر على تحديثها )3
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ارتباط وتعاون  يجاد صيغوإ  ،داخل المؤسسةطوير أقسام البحوث والتطوير تفعيل وت . أ

 مع الهيئات البحثية العامة.

 تشجيع ثقافة التجربة دون اللوم على األخطاء. . ب

85Fدعم برامج تدريب وتطوير . ت

لتشجيع األفراد على حيازة معارف  ،داخل المؤسسة 86

 ،تقانية جيدة واستثمارها

ومن ثم العمل  ،نقل المعارف التقانية عن طريق اّتباع دورات تدريبية خارج المؤسسة . ث

 على توطينها داخل المؤسسة.

 اتباع استراتيجية معرفّية واضحة المعالم تتضمن: )4

 .الموارد المالية الالزمة لالستثمار بإدارة المعرفة التقانية . أ

 .عمال معرفة) ،فريق عمل المعرفة (مدير معرفة . ب

 مخطط زمني. . ت

86Fنوصي المؤسسات اإلنتاجية باالستثمار )5

 في المراحل األولى من: والبدّ  ،يةبإدارة المعرفة التقان 87

 87F88.االستعانة باستشارات في مجال إدارة المعرفة التقانية . أ

االطـــالع علـــى تجـــارب بعـــض الـــدول حـــول تطبيـــق إدارة المعرفـــة التقانيـــة وال ســـيما الـــدول  . ب

 واالستفادة من نجاحاتهم وأخطائهم بذات الوقت. ،المجاورة وخاصًة األردن

88Fوالذي يمكن أن يكون: ،مار بإدارة المعرفة التقانيةتوضيح الهدف من وراء االستث )6

89 

 بناء ثقافة للمشاركة المعرفية. . أ

                                                           
 إن مقدار ما ينفقه أصحاب األعمال في ال�دول العش�ر ذات ال�دخل الق�ومي األعل�ى بالع�الم (الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة، الياب�ان، ألماني�ا، 86

% م��ن 2.5طاني��ا، ايطالي��ا، الص��ين، البرازي��ل، كن��دا، اس��بانيا) عل��ى ب��رامج الت��دريب ال��داخلي والخ��ارجي تص��ل نس��بته إل��ى فرنس��ا، بري
 اجمالي الدخل القومي.

ت وه��ذا م��ا ُتش��ير إلي��ه االحص��ائيات حي��ث بلغ�� ،إن االس��تثمار ب��إدارة المعرف��ة التقاني��ة يعتب��ر م��ن االس��تثمارات الطويل��ة األم��د الناجح��ة87
 .$بليون  12.7إدارة المعرفة  فيالعالم" "حول  2005ات عام االستثمار

 .2002" بليون $ سنة 3،4بلغت قيمة االستشارات الخاصة بإدارة المعرفة في الواليات المتحدة "88
ال�واردة ف�ي  ى أن كاف�ة البيان�اتكما ُنش�ير إل�. 18، مرجع سبق ذكره ص إدارة المعرفة كأداة من أجل البقاء والنمويوسف، عبد الستار،  89

 تعود لذات المرجع.هذا القسم هوامش 
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 وظائف تستند إلى ثقافة المعرفة. إيجاد . ب

 بيئة خاصة لنقل المعرفة الضمنية. إيجاد . ت

 الحصول على معارف إضافية عن الزبائن. . ث

 قياس عمليات توليد المعرفة والموجودات غير المادية. . ج

 مردودات مادية. لتوليداستخدام المعرفة  . ح

 علمًا أن بعض المؤسسات قد يكون لديها أكثر من هدف.

ـــــة ال يتحقـــــق لهـــــا  )7 ـــــة منظومـــــة كامل ـــــات  النجـــــاح المســـــتمرإدارة المعرفـــــة التقاني إال بوجـــــود ممكن

89Fنفاق الحكوميحث والتطوير. لذا نوصي بزيادة اإلالب ،التعليم والتعلم استراتيجية وطنية تخصُّ 

90 

ـــيم وجودتـــهوتوجيهـــه نحـــو تفعيـــل اســـتراتيجيات حـــول  وربطهـــا بعمليـــات التـــراكم المعرفـــي.  ،التعل

 وربطها بمتطلبات المؤسسات اإلنتاجية.  البحث والتطويروتفعيل استراتيجيات 

ألنـه يسـتند إلـى منهجيـة كاملـة للعمـل  ،اتباع نمـوذج إدارة المعرفـة التقانيـة المقتـرح بكما نوصي  )8

و كــي تكــون  ،لالنتقــال مــن حيــازة المعــارف التقانيــة إلــى االنتفــاع بهــا واســتثمارهاالمعرفــي وذلــك 

 إدارة المعرفة التقانية واقعًا عمليًا قابًال للنجاح.

  

 

 

 

 

                                                           
%" من إجمالي 4.2إن مقدار ما تنفقه الدول العشر ذات الدخل القومي األعلى بالعالم  على التعليم بمختلف مراحله تصل نسبته إلى " 90

 الدخل القومي
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إدارة 
المعرفة 
 التقانية

التدفق 
 المعرفي

القاعدة 
 المعرفية

التراكم 
 المعرفي

االستثمار 
 المعرفي

 ُتعتبــر علــى المؤسســات اإلنتاجيــة فــي ســورية التركيــز علــى أربــع عمليــات معرفّيــة نقتــرح أخيــرًا: 

 م:وه من وجهة نظر الباحثة, المحرك األساسي إلدارة المعرفة التقانية

 بناء القاعدة المعرفّية. .1

 تسهيل التدفق المعرفي.  .2

 تنظيم التراكم المعرفي. .3

 االستثمار المعرفي. .4
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Takeuchi (1995) 1 المعرفة هي عنصر من عناصر اإلنتاج 

Grant(1996) 2 المعرفة تتوضع في عقول األفراد 

Wiig(1993) 
 ،التوقعات الفردية ،وجهات النظر،المفاهيم ،المعتقدات ،المعرفة تتضمن الحقائق
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 أشكال المعرفة )3الملحق(

فقـط  اً واحـد هنـاك شـكالً  المعرفة داخل المؤسسات أو خارجهـا، إال أنّ بالرغم من تعدد اختالف أنواع 

 أن تنتمي إليه المعرفة مهما كان نوعها ودورها وتأثيرها وهو:   ال بدّ 

 . Tacit Knowledgeالمعرفة الكامنة  -3

 .Implicit Knowledgeالمعرفة الضمنية  -4

 .Explicit Knowledgeالمعرفة الصريحة  -5

(األكثر شهرة في عالم إدارة المعرفة)  Nanoka & Takeuchiاحثان وضع الب 1995في عام  

أضـاف الباحثـان  1998تصنيف للمعرفة يضم المعرفة الكامنة والمعرفة الصريحة، ومـن ثـم فـي عـام 

Liebowtz & Becknan 90المعرفة الضمنيةF

 ، وفيما يلي تبسيط لهذه المعارف الثالثة:91

 : Tacit Knowledgeالمعرفة الكامنة  -1

  كـان أول مـن اسـتخدم هـذا المصـطلح هـي المعرفـة التـي ال يمكـن التعبيـر عنهـا بوضـوح، و 

وفــي كتابــه الثــاني  1966عــام  Tacit dimension مايكــل بــوالي فــي كتابــه البعــد الضــمني الفيلســوف

وكانـــت إشـــارته لهـــذا المفهـــوم مـــن خـــالل  1973عـــام  Personal knowledgeالمعرفـــة الشخصـــية  

 we know much more than we canف أكثـر بكثيـر ممـا يمكننـا أن نتحـدث) (عبارتـه (نحـن نعـر 

tell .( 

تحتــــاج المعرفــــة الكامنــــة إلــــى الكثيــــر مــــن التحليــــل والخبــــرة والخــــوض بالتفاصــــيل، لبلورتهــــا  

واالســـتفادة منهـــا بشـــكل ممـــنهج، فـــالفرد الـــذي يمتلـــك المعرفـــة الكامنـــة لديـــه رؤيـــة عامـــة دون معرفـــة 

 لعناصر الرئيسية المكونة له، لذا تتصف المعرفة الكامنة بالضبابية. لجوهر األمر أو ا

 

                                                           
91 Apurva، Anand ،” Understanding Knowledge Management: a literature review” مرجع سبق ذكره،  pp926- 939. 
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 :Implicit Knowledgeالمعرفة الضمنية  -2

هي المعرفة الذاتية المخزنة في عقول األفراد، "والتي ترتبط بالقناعات واستراتيجيات التفكير  

91Fلألشـــياء واألحـــداث"واألحاســـيس، هـــي المعرفـــة حـــول عالقـــات األشـــياء ببعضـــها والفهـــم الســـببي 

92 ،

ويستدل عليها من نتائجها، تتصف المعرفة الضمنية بأنها معرفة شخصية/فردية، ويتجلـى ذلـك عنـد 

ممارســـة المعرفـــة مـــن فـــرد إلـــى آخـــر بـــاختالف رؤيتـــه وخبرتـــه وتجاربـــه ومهاراتـــه. فهـــي تســـتند علـــى 

فـة الضـمنية بصـعوبة الممارسة الشخصية وعلى الحـدس وتتمثـل بـالخبرة والمهـارة، كمـا تتصـف المعر 

 ها ولكن ليست مستحيلة.إدارتُ  صعبةٌ التعبير عنها أو نقلها، لذا فهي معرفة 

 :Explicit Knowledgeالمعرفة الصريحة  -3

"هـــي معرفـــة رســـمية نظاميـــة يمكـــن ترميزهـــا وتوثيقهـــا وٕايصـــالها إلـــى اآلخـــرين،  مـــن خـــالل   

92Fومـــات"الوثـــائق أو علـــى شـــكل تعليمـــات عامـــة أو بواســـطة تقانـــة المعل

. فالمعرفـــة الصـــريحة يمكـــن 93

تقاسـمها مـع اآلخـرين وتخزينهــا فـي ملفـات وسـجالت المؤسســة، وتتعلـق بسياسـات وٕاجـراءات وبــرامج 

يمكن الوصول إليها في أي وقت وبأسلوب سهل. وتشـكل  tangibleالمؤسسة،  فهي معرفة ملموسة 

 قاعدة المعارف ألي مؤسسسة.

مـــن التنويـــه، مـــن أن أغلـــب البـــاحثين إن لـــم يكـــن جمـــيعهم ال يفصـــلون بـــين المعرفـــة  ال بـــدَّ   

معرفـة واحـدة (رغـم اخـتالف الترجمـة للمصـطلحين باللغـة  ة والمعرفة الضـمنية، بـل يعتبرونهمـاالكامن

اإلنكليزية)، ولقد تم التوافق على المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة كنوعين للمعرفة المتواجـدة فـي 

لمؤسسسـات، بغــض النظـر عــن صــفات كـل منهمــا. وليـتم االســتفادة القصــوى مـن المعرفــة الضــمنية ا

                                                           
 بتصرف  65ص ، مرجع سبق ذكره ،إدارة المعرفة،2007،طاشكندي زكية 92
 جامعـــة الزيتونـــة األردنيـــة للفتـــرة  ،المـــؤتمر العلمـــي الســـنوي الرابـــع ،دور المـــوارد البشـــرية فـــي بنـــاء منظمـــة متعلمـــة مســـتجيبة ،ليـــث ســـعد اهللا ،حســـين 93

 .2004 ،نيسان 26-28
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مـع االنتبـاه إلـى  -إحدى المهام األساسية إلدارة المعرفة) يالبد من تحويلها إلى معرفة صريحة (وه

 المحافظة على سريتها كجزء من التنافسية.
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 نماذج إدارة المعرفة التقانية )4الملحق (
93Fفــي هــذا الملحــق ســيتم عــرض ســبعة 

نمــاذج إلدارة المعرفــة التقانيــة إضــافية وذلــك لالطــالع علــى 94

 أكبر عدد من النماذج المنتشرة في دول العالم:

 Boisot’s Knowledge Category Modal :النموذج األول

المعرفـة تتواجـد فـي  اعتبر أنّ  ، طّور بويسوت نموذج أصناف المعرفة، حيث1987في عام  

 المؤسسة بإحدى أشكالها األربعة:

 ".Codified Knowledgeالمعرفة المرمزة " .1

 ".Uncodified Knowledgeالمعرفة غير المرمزة " .2

 ".Diffused Knowledge" المعرفة المنتشرة .3

 ." Undiffused Knowledge" المعرفة غير المنتشرة .4

 يتولد أربعة أنواع للمعرفة داخل المؤسسة وهي:وتأسيسًا على هذا التقسيم   

: وهي المعرفة التي تتصف بأنها مرمزة وغيـر منتشـرة،  Proporiety Knowledgeمعرفة خاصة  .1

فهــي معرفــة مقّيــدة وغيــر متاحــة إال لمجموعــة محــددة ومختــارة مــن األفــراد، مثــل قائمــة األســعار، 

 وأرباح المشاريع.

:  تتصف بكونها معرفة غير مرمزة وغيـر منتشـرة، فهـي Personal Knowledgeمعرفة شخصية  .2

 دراك.عن التجارب الشخصية و الرؤى واإل المعرفة الناتجة

                                                           
 للمزيد حول النماذج األربعة األولى يرجى العودة إلى: 94

1. MaAdam، Rodnen& McCreedy، Sandra"،A critical review of knowledge management methods،" The Learning 

Organization،Volume 6. Number 3. 1999. 91-100 

2. Haslinda،A. Sarinah، A`` A Review of Knowledge Management Models’’،The Journal of International Social 

Research، vol 2/9، fall 2009، pp188_198 
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نتشــرة، فهــي المعرفــة التــي : تتصــف بكونهــا معرفــة مرمــزة ومPublic Knowledgeمعرفــة عامــة  .3

 يجادها في الكتب والمجالت.التي من الممكن إها جميع أفراد المؤسسة، و يتشارك في

: هـي المعرفـة المتصـفة بكونهـا منتشـرة ولكنهـا غيـر Common Senseالمعرفـة الحدسـية/البديهية  .4

أنها تُبنى ببطء بواسطة عملية تجميع الخبرات في عقول األفراد، فهـي بويسوت مرمزة، ويعتبرها 

 معرفة بديهية.

 

 )Boisot`Model، 1987(نموذج بويسوت  1الشكل 

 

94Fيعتبر نموذج بويسوت أحد المداخل الرئيسية لنمـاذج إدارة المعرفـة 

 ألنـه رّكـز علـى أشـكال 95

مكانيـة انتشـار المعرفـة بشـكل أفقـي وسـريع داخـل المؤسسـة، إلـى وصفات المعرفة، واعتبر النموذج إ

أن مــا يؤخــذ علــى هــذا النمــوذج هــو أنــه اتخــذ مصــطلحات (االنتشــار والترميــز) بصــورةعامة وواســعة 

 ولم يبّين الكيفية. 

 

                                                           
دارة ، لعملي��ات تحوي��ل المعرف��ة (ال��ذي ت��م عرض��ه ف��ي الفص��ل الث��اني) أح��د الم��داخل الهام��ة لنم��اذج إ1995كم��ا يعتب��ر نم��وذج نوناك��ا،  95

فق�د بّين�ت  1995أكث�ر تفص�يال لنم�وذج نوناك�ا لع�ام  Nonaka and Hedlundالمعرفة. باإلضافة لذلك تعتبر النسخة المطورة من قبل 
 مستويات نقل المعرفة داخل وخارج المؤسسة.

 معرفة مرمزة

 معرفة غير مرمزة

 معرفة منتشرة معرفة غير منتشرة

 معرفة خاصة معرفة عامة

 معرفة شخصية معرفة بديهية
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 Skandia Intellectual Capital Model of Knowledge Management: النموذج الثاني

نمــوذج رأس المــال الفكــري فــي شــركة ســويدية، (يعتبــر  الباحــث ســكاندياطــّور ، 1997فــي عــام 

المعرفــة هــي رأس مــال فكــري،  هــذا النمــوذج  مــدخًال لقيــاس رأس المــال الفكــري). اعتبــر ســكانديا أنّ 

وبذلك ال تقتصر مهمة إدارة المعرفة على كونهـا عمليـة نقـل/ تحويـل المعرفـة الضـمنية إلـى صـريحة 

 لتدفق المعرفة داخل وخارج المؤسسة. فقط ، وٕانما هي إدارة

مؤسســة تتــألف مــن  ، أن القيمــة الســوقية أليّ "Skandia Modelsيفتــرض نمــوذج ســكانديا " 

 ورأس المـــال الفكـــري  Equity رأس المـــال المســـتثمر (األوراق الماليـــة واألســـهم واالســـتثمارات)

Intellectual Capital  يوضح ذلك:  2، والشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Skandia Modelsنموذج سكانديا " 2الشكل 

 

95Fوفيما يلي تفصيًال لتفرعات رأس المال الفكري، وهي:

96 

                                                           
 /:www.alukah.net/Culture/0/9963/#ixzz1q8cVrI64http/رابط الموضوع:  96

 القيمة السوقية

 رأس المال المستثمر رأس المال الفكري

 

 رأس المال البشري رأس المال الهيكلي

 رأس المال المؤسسي رأس المال الزبائني

 رأس مال التطوير والتجديد رأس مال العمليات

 قاعدة المستهلكين

 عالقات المستهلكين

 المستهلكين المستقبلين

http://www.alukah.net/Culture/0/9963/#ixzz1q8cVrI64
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: المكّون من الخبرة المتراكمة، المهارة، القدرة على االبتكار Human Capitalرأس المال البشري  )1

 واإلبداع، القيم ، الحكمة، والحدس. 

: يعبــر عـن الموجــودات المعرفيــة التــي تبقــى فــي دائــرة Structural Capitalرأس المـال الهيكلــي   )2

ــــــونOrganizational Capitalالمؤسســــــة. ويتضــــــمن: رأس المــــــال المؤسســــــي   ، ورأس مــــــال الزب

Customer Capital  ويعرف أيضًا برأس مال السوق)Market Capital .( 

مؤسســــــية التقانيــــــة : ويتضــــــمن اإلمكانيــــــات الOrganizational Capitalرأس المــــــال المؤسّســــــي  )3

والهيكليــة ، وحقــوق المعرفــة العلميــة، والعالمــات التجاريــة. يتــألف هــذا النــوع مــن رأس المــال مــن 

 عنصرين هما رأس مال العمليات، ورأس مال التطوير والتجديد..

وتشـمل العمليـات، والنشـاطات التشـغيلية،  :Process Capitalرأس مال العمليات/ التصـنيع   . أ

 والبنى التحتية.

يشــمل هــذا الجــزء  :Capital Renewal and Developmentرأس مــال التجديــد والتطــوير   . ب

 نشاطات البحوث والتطوير، وحقوق المعرفة العلمية، والعالمات التجارية.

 

أخيرًا: يمكن اعتبار هذا النمـوذج كمـدخل علمـي إلدارة المعرفـة، فالمعرفـة أصـل مـن أصـول  

منتج/خدمـة، كمـا يمكـن قيـاس وتقيـيم هـذه األصـول انطالقـًا مـن قيـاس المؤسسة، يمكن تحويلها إلـى 

همالــه للجانــب االجتمــاعي إلدارة لنســبة لنقطــة ضــعف هــذا النمــوذج هــو إاالنجــازات المتحققــة. أمــا با

 المعرفة.

 

 

 



129 
 

 Demerest’s Knowledge Management Model: النموذج الثالث

داخـــل المؤسســـة. فيعتبـــر أن  تركيبـــة المعرفـــة، علـــى بنـــاء/ 1997يركـــز نمـــوذج ديميريســـت،  

نشــاء المعرفــة هــي عمليــة بنــاء اجتماعيــة، ومــن ثــم تجســيدها داخــل المؤسســة لــيس فقــط مــن عمليــة إ

جرائيـــة وٕانمـــا أيضـــًا مـــن خـــالل عمليـــات التبـــادل االجتمـــاعي، ومـــن ثـــم اســـتعمال هـــذه إ خـــالل قواعـــد

مـن منتجـات وخـدمات( مخرجـات اقتصـادية). المعرفة استعماًال اقتصاديًا يتمثل بمخرجات المؤسسـة 

 يوضح نموذج ديميريست: .3.3والشكل

 

 

 

 

 

 )Demerest`Model، 1997(نموذج ديميريست  3.3الشكل

 

 نموذج ديميريست 3لشكلا

األسهم البيضاء تدل على اتجاه التدفق الرئيسي للمعرفة داخل المؤسسـة، بينمـا تـدل األسـهم  

 السوداء على التدفقات المرتجعة للمعرفة.

بنيـــة المعرفـــة غيـــر محـــددة  ولقـــد شـــهد هـــذا النمـــوذج تطـــورًا، فـــافترض النمـــوذج المطـــّور أنّ  

مــن عالقــات اجتماعيــة وخبــرات متراكمــة، لــذا نجــد أن بمــدخالت علميــة فحســب وٕانمــا تتشــكل أيضــًا 

ه قـام بتمديـد العنصـر "اسـتعمال ديميريست أظهر التدفقات االجتماعية والعلمية لبناء المعرفة، كما أنّ 

                                     

 استعمال المعرفة

 نشر المعرفة تجسيد المعرفة

 انشاء المعرفة
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يظهــر   4.3المعرفــة" لينــتج عنهــا فوائــد علــى مســتوى األفــراد وفوائــد علــى مســتوى األعمــال. والشــكل 

 ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Demerest`Model، 1999(موذج ديميريست المطّور ن 4الشكل

 

إدارة المعرفـــة ال تبـــدو كعمليـــات بســـيطة تسلســـلية، وٕانمـــا هـــي  ُيظهـــر نمـــوذج ديميريســـت أنّ  

مجموعــة مــن العالقــات المتبادلــة أحيانــًا والمتكاملــة أحيانــًا أخــرى، كمــا يبــين العالقــة الجوهريــة بــين 

المــنهج العلمــي والمــنهج االجتمــاعي  بــين ن المؤسســة والمجتمــع. يحقــق هــذا النمــوذج المطــّور التــواز 

 إلدارة المعرفة.

 

 

 المعرفةاستعمال 

 نشر المعرفة تجسيد المعرفة

 انشاء المعرفة

 مدخالت علمية مدخالت اجتماعية

 فوائد األعمال فوائد لألفراد
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 Kogut and Zander’s Knowledge Management Model :رابعالنموذج ال

حيـث وصـل إلـى  1996إلـى عـام  1992هذا النموذج بعدة مراحل تطور ابتـداًء مـن عـام  مرَّ  

"أفضـل مـا  إن :صيغته الحالية. اعتمد الباحثـان كوجـوت وزانـدر علـى ثـالث أفكـار أساسـية أال وهـي

تفعلـــه المؤسســـة هـــو التســـويق لتوليـــد ونقـــل المعرفـــة داخلهـــا"، "تتكـــّون المعرفـــة المؤسســـاتية بواســـطة 

مجموعـــة مـــن العالقـــات االجتماعيـــة المســـتمرة القائمـــة علـــى تنـــاغم بـــين األفـــراد بخبـــراتهم المتمـــايزة"، 

لمراحل إدارة المعرفـة  اً "المؤسسة مخزن للقدرات". ومن خالل هذه األفكار استطاعا أن ُيشكال نموذج

 وصوًال لتحقيق ميزات تنافسية وزيادة فعالية وكفاءة المؤسسة.

 ُيمثل النموذج:. 5والشكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kogut and Zander’s Knowledge Management Model 5والشكل 

 فعالّية المؤسسة 

 مّيزات تنافسية

األفراد" مجتمع غير 
 اجتماعي"

 توليد المعرفة

 تطور المعرفة

عمليات تحويل  
 المعرفة

 نقل المعرفة
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المؤسســة تتــأثر بالمعرفــة التــي يــتم توليــدها ونقلهــا، مــن قبــل األفــراد  يقــوم النمــوذج علــى أنّ  

والمجموعات وذلك بتحويل األفكار إلى منتجات/خدمات والعمـل علـى تسـويقها. إن قـدرات المؤسسـة 

علــى البقـــاء فــي الســـوق يعتمــد بشـــكل أساســي علـــى عمليــات بلـــورة المعرفــة مـــع المهــارات المتكاملـــة 

، وله أهميـة فـي تركيبـة إدارة المعرفـة بشـكل اً أساسي اً ضاف الباحثان عنصر أ 1996لألفراد. وفي عام 

عام وهو: أن األفراد يشكلون "مجتمع غير اجتماعي" بمعنى أن الفرد لديه رغبتان متناقضتان وهما: 

 الرغبة بكونه عضو في مجموعة وبذات الوقت لديه الرغبة باالحتفاظ بفرديته.

ا النمــوذج ارتكــز علــى األهميــة االســتراتيجية للمعرفــة كمصــدر هــذ نّ : إنســتطيع القــول أخيــراً  

 أساسي للميزة التنافسية. 

 Integrated Knowledge Management: Components & Linkages  96F97:خامسالنموذج ال

نمـوذج إدارة )   Kathryn A. Baker and Ghuzal M. Badamshina، 2002( قـدم الباحثـان 

الذي اعتمد على تفصيل مكونات إدارة المعرفة إلـى مكونـات  ،)والصالتالمعرفة الموحد (المكونات 

مادية (مثل بنية التكنولوجيا، بنية االتصـاالت) ومكونـات غيـر ماديـة عمليـات تحويـل المعرفـة (وفـق 

 كما وّضح الصالت بين هذه المكونات جميعًا.   نموذج نوناكا)،

 يوضح النموذج بمكوناته وصالته: 6والشكل 

 

 

 

 

 
                                                           
97 Baker، Kathryn A، Badamshina، Ghuzal M، Ch 5 Knowledge Management 06.10.02.doc   

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/doe/benchmark/ch05.pdf 
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 النموذج الموحد إلدارة المعرفة 6الشكل 

 

 

 -( مصادرها المعرفة الصريحة
 -نظم معرفة -معرفة مؤسسية

 مخرجات أخرى)

 -(مصادرها المعرفة الضمنية
 العالقات) -ردود األفعال -تطورها

 كفاءة المؤسسة الداخلية والخارجية

البحث والتطوير واالبتكار، البرامج، 
 المشاريع،

منتجات مخرجات إدارة المعرفة (عمليات ذكية، 
وخدمات معرفي، مفاهيم أعمال ابداعية، نظم معرفة 

 أساسية، نظم عمل شبكات)

شبكات  -مجموعات الممارسة
 األنشطة المعيارية -الذكاء التنافسي مجموعات المعرفة -المعرفة

 رؤية ,استراتيجية
 إدارة وقيادة

بنية نظم المعرفة 
 والتقانات

 معرفةعمليات إدارة ال
 ،مشاركة ،(اكتساب

 توليد)

االنتفاع وفاعلية 
 المعرفة

 قياس وتقييم المعرفة عمال المعرفة-قادة المعرفة

تقانات  -تكنولوجيا المعلومات
 الذكاء االصطناعي -االتصاالت

 أهداف أولويات المعرفة

خطة التحويل"من 
 الكائن إلى المطلوب

مكتوبة نظرة شمولية 
 تحليل) -للمعرفة(خريطة
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 م الباحثان النموذج إلى أربعة مكونات أساسية ( مادية وغير مادية)، هي:قسّ  

 الرؤيـة و االسـتراتيجية للمعرفـة  -المكـّون األولVision & Strategy ّوضـع األهـداف  : حيـث يـتم

وأولويــات إدارة المعرفــة، كمــا تشــمل وضــع خارطــة للمعرفــة، لمعرفــة أيــن نحــن وٕالــى أيــن نريــد أن 

 نجاز المعرفي.وضع اتجاه معين لتقييم وقياس اإل نصل؟ باإلضافة لتحديد قادة للمعرفة، وأخيراً 

 بنيـة نظـم المعرفـة والبنيـة التكنولوجيـةالمكـّون الثـاني :Knowledge System & Infrastructure 

Technologies  وتشــمل تــوفير تقانــات االتصــاالت والتكنولوجيــا، وهــذه المرحلــة تتصــل بشــكل ،

 مباشر مع المرحلة التالية وهي مرحلة عمليات إدارة المعرفة.

 عمليـــات إدارة المعرفـــة: المكــّون الثالـــث :Processes .وهــي: اكتســـاب، مشـــاركة، توليـــد المعرفـــة ،

ن الممارسات الناتجة عن هذه العمليات والداعمة لها أيضًا مثل: مجموعـات وكما يوجد العديد م

 المعرفة، الذكاء التنافسي. 

 بالمعرفة : االنتفاعالمكّون الرابعKnowledge Utilizing  ،وهي ما ُتمثل مخرجات هـذا النمـوذج ،

والتطــــوير مـــن حيــــث زيـــادة الكفــــاءة المؤسســـية الداخليــــة والخارجيـــة. وتحســــين مجـــاالت البحــــث 

 واالبتكار، والحصول على منتجات وخدمات مثقلة بالمعرفة.

ـــات صـــفات هـــذا النمـــوذج هـــو إعطـــاؤ  مـــن أهـــمّ  ولعـــلّ   ـــين هـــذه المكون ه األهميـــة للصـــالت ب

أكانـت صـلة تـأثير مباشـر كمـا فـي العالقـة بـين مخرجـات  ، والتي تأخذ أشكال مختلفة، سـواءٌ األربعة

عالقـة تكامليـة كمـا بـين البنيـة التكنولوجيـة ومـابين  ماع بالمعرفـة، أعمليات إدارة المعرفة وبين االنتفـ

   عمليات إدارة المعرفة.
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INLECOM Model 97F: لسادسالنموذج ا

98 

 INLECOM نكلتـــرا، تعمـــل علـــى تقـــديم الحلــــول فـــي إ 1996شـــركة تأسســـت فـــي عـــام  هـــي

االستراتيجية للشركات والمؤسسات للوصـول بهـم إلـى اكتسـاب الميـزات التنافسـية فـي عـالم األعمـال. 

. يوضح 7ولقد قدمت الشركة نموذجًا إلدارة المعرفة مقترنًا مع نموذج الستراتيجية األعمال. والشكل 

 ذلك:

 

 

 

 

 

 

 

 

 INLECOM Model 7الشكل 

 

ومــــا بــــين  هنــــاك تــــداخًال مــــا بــــين اســــتراتيجية المؤسســــة ككــــلّ  أنّ  7وكمــــا نــــرى مــــن الشــــكل  

اســتراتيجية إدارة المعرفــة، فاســترتيجية المؤسســة تســير وفــق دائــرة مــن األنشــطة المتتاليــة، ابتــداًء مــن 

،  عمليـــات األعمـــال التـــي تعتمـــد فـــي تصـــميمها بشـــكل رئيســـي علـــى عمليـــة تحديـــد الفجـــوة المعرفيـــة

وانتهــاًء بقيــاس اإلنجــاز والتغذيــة الراجعــة مــن الزبــائن التــي تعتبــر دليــل لتطــوير اســتراتيجية المؤسســة 

 واستراتيجية إدارة المعرفة وتحسين العمليات. 
                                                           

 http://www.inlecom.com/default.aspx?articleID=18389&heading رابط الموضوع 98

 المنتجات والخدمات

اإلنجاز  قياس
 والتغذية الراجعة

 عمليات األعمال

 

 استراتيجية المؤسسة

نشر  ،اكتساب تطور المعرفة
 المعرفة

 

 استراتيجية المعرفة

 التدريب

 إدارة

 المعرفة

 إدارة

 األعمال

 ينتهي إلى
 يؤدي إلى

http://www.inlecom.com/default.aspx?articleID=18389&heading
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أمــا بالنســبة الســتراتيجية إدارة المعرفــة فهــي تقــوم بتزويــد مــدخالت لعمليــات اكتســاب ونشــر  

امج التـدريب المتبعـة. ولـيس هـذا فحسـب وٕانمـا تطـور المعرفـة المعرفة، والتـي بـدورها تتحسـن وفـق بـر 

بشـــكل عـــام هـــو نتيجـــة اتحـــاد بـــرامج التـــدريب والتجـــارب والخبـــرات التـــي نحصـــل عليهـــا مـــن حلـــول 

 المشاكل ونشاطات صنع القرار، يومًا بعد يوم من أيام العمل.

عالقـات المتداخلـة مـا يعتبر هذا النموذج من أكثـر النمـاذج عمليـًة وديناميكيـة ألنـه يوضـح ال 

منهما على اآلخر  ، بحيث يعتمد كلٌّ بين إدارة المعرفة كاستراتيجية ومابين استراتيجية المؤسسة ككلّ 

 بمخرجاته ومدخالته.

 

Stock,Flow,Advantage``Model 98F`` :سابع النموذج ال

99 

 المعرفة.الميزة" الدكتور نجم عبود نجم في كتابه إدارة  -التدفق -قدم نموذج "الرصيد 

ـــواع المعرفـــة   ـــة)، وألن ـــة والخارجي ـــز هـــذا النمـــوذج بشـــموليته لمصـــادر المعرفـــة (الداخلي ويتمي

(الصـــريحة، الضـــمنية، الكامنـــة، والمجهولـــة)، ولعمليـــات المعرفـــة (االســـتقطاب، االكتســـاب، التقاســـم 

ــــــــة،  ــــــــون، عالقــــــــات، نظــــــــم وذاكــــــــرة تنظيمي ــــــــدة)، ولمجاالتهــــــــا (زب ــــــــد المعرفــــــــة الجدي والنشــــــــر، تولي

 يبين النموذج: 8منتجات/خدمات، عمليات، وأفراد وجماعات مشتركة). والشكل 

 

 

 

 

 

                                                           
 121،ص2008ن ،عمان، الطبعة الثانية،األرد،الوراق للنشر والتوزيع،إدارة المعرفة ،عبود نجم،نجم 99
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 Stock، Flow، Advantage، Model 8الشكل 

 

االهتمــام بالمعرفــة وصــوًال يشـمل النمــوذج علــى خمــس مراحــل متدرجــة متصـاعدة ابتــداًء مــن  

 إلى تعظيم، رافعة، استدامة المعرفة، وذلك وفق آليتي عمل هما:

 حيـث الفعلـي اإلمكانيـة)،  -تجـاوز الفجـوة الداخليـة (فجـوة الفعلـي  آليـة الـتعلم، أي :اآللية األولـى

ســتخدام فعلــي لمعرفتهــا، بينمــا اإلمكانيــة تتمثــل فيمــا تســتطيع امــن  مؤسســةيتمثــل فيمــا تحقــق ال

المعرفة تعظيم 
 الميزة

 المعرفة عملية

 المعرفة رصيد

 داخلية                        مصادر المعرفة              خارجية     

 االهتمام بالمعرفة

 واستدامة المعرفةتعظيم، رافعة، 

 اعادة استخدام               تحسين المعرفة                 جديدة تماماً  

 المعرفة    

 صريحة                ضمنية             كامنة             مجهولة             

 وعي المعرفة

تحسين     االهتمام   استقطاب          النشر و         المعرفة      
 واكتساب           التقاسم                        المعرفة       بالبحث

 والتطوير                                                                         

تحديد أصول 
 المعرفة

 الزبون             منتجات          النظم                     األفراد   

 عمليات             الذاكرة                 الفرق                العالقات

تحقيق ميزة 
 المعرفة

 االبتكار

 التعلم
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وذلــك باالنتقــال مــن المعرفــة الرصــيد إلــى عمليــة معرفيــة أو  ،تحقيقــه بمعرفتهــا المتاحــة مؤسســةال

 تدفق معرفي. 

 المؤسســة (فيمــا تحققــه تجــاوز الفجــوة الخارجيــة مــع المنافســين،  آليــة االبتكــار، أي :اآلليــة الثانيــة

ســــتخدام الفعلــــي لمعرفتهــــا ومــــا تســــتطيع تحقيقــــه بمعرفتهــــا فــــي ضــــوء مــــا يحققــــه مــــن قيمــــة باال

من العمليات المعرفية إلى الميزة التنافسـية ومـن ثـم تعظـيم ، وذلك باالنتقال المنافسون من قيمة)

 هذه الميزة.. 

 ، وهكـــذا فـــإنّ العمـــل -علـــى تجـــاوز فجـــوة المعرفـــةمعـــًا هـــاتين اآلليتـــين يمكـــن أن تعمـــال  إنّ  

 النموذج يتجه من الرصيد إلى التدفق المعرفي وصوًال إلى تعظيم الميزة.
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 )5الملحق (
 

 وزارة التعليم العالي

 الجامعة االفتراضية السورية

 ماجستير إدارة التقانة

 

 

 

 
 
 

 العقبات) واقتراح نموذج –إدارة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجية (الواقع 
 بالتطبيق على شركة آسيا للصناعات الدوائية -إلدارة المعرفة التقانية في سورية

 
 
 
 

 إعداد: بشرى األفندي
 

 األستاذ المشرف الدكتور أكرم ناصر
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 السيد/السيدة األفاضل:  

خصصـونه لإلجابـة بدايًة أتقدم ببالغ الشكر ووافر االمتنان لحسن تعاونكم و للوقت الذي ست 

 ستبانة.على أسئلة هذه اال

ســتبانة بغــرض اســتكمال متطلبــات أطروحــة الماجســتير فــي إدارة التقانــة والتــي تــأتي هــذه اال 

 تهدف إلى:

علــــى قــــدرة المؤسســــات علــــى تحفيــــز  الهــــدف األول: الوقــــوف علــــى تــــأثير إدارة المعرفــــة التقانيــــة -

 يادة اإلنتاجية والتنافسية.و توطين وتطوير التقانة وبالتالي ز  ،بداعاإل

الهــــدف الثــــاني: اقتــــراح نمــــوذج إلدارة المعرفــــة التقانيــــة يتناســــب مــــع خصوصــــية البيئــــة الســــورية  -

 واإلمكانيات المتاحة.

 .الصحيحة والدقيقةأن تعتمد على المعلومات الميدانية  ولكي تحقق الدراسة اهدافها البدّ  

 ،نجاح هذه الدراسـةة قصوى ومساهمة حيوية في إات أهميلذا فإن إجابتكم على اإلستبانة ذ 

 وستظهر نتائج اإلستبانة بشكل تحليل في متن الرسالة.

وسـوف  ،ه مـن بيانـاتسـتبانات سـوف تحفـظ لـدى الباحثـة بكـل مـا تحتويـمؤكدة أن جميع اال 

 تستخدم ألغراض البحث العلمي حصرًا.

 

 مالحظات عامة: -

مـن أجـل إزالـة اللـبس  ،سـتبانةارتأينـا إدراجهـا ضـمن االيرجـى االطـالع علـى المصـطلحات التـي  .1

 والغموض عن بعض المصطلحات.

فــــنحن نطلــــب رأيكــــم الصــــريح والــــدقيق تجــــاه العبــــارة  ،لــــيس هنــــاك إجابــــة صــــحيحة أو خاطئــــة .2

 المطروحة.

 ) في المربع الذي يتوافق مع رأيك. Xيرجى وضع إشارة (   .3

 ألن ذلك يعني عدم صالحية االستمارة للتحليل. ،يرجى عدم ترك أي عبارة من دون إجابة .4

 

 .أرجو أن تتقبلوا مني فائق االمتنان ،وبانتظار إجاباتكم الكريمة 

 

 الباحثة: بشرى األفندي        
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 ايضاح بعض المصطلحات الواردة في االستبانة:

 :Technological knowledge،المعرفة التقانية -1
المتولــــد مــــن أخــــذ العلــــم بالمعلومــــة، ومعالجتهــــا فــــي هــــي االعتقــــاد الشخصــــي (المؤسســــي)  

 موضوع محدد، التي يمكن ترميزها و كتابتها و نقلها إلى اآلخرين.

 وتقّسم المعرفة إلى نوعين:  

: هـــي المعرفــة التـــي تعتمــد علــى الخبـــرة الشخصــية والمهـــارات والحــدس والحكـــم المعرفــة الضــمنية -

 الشخصي.

: هي االعتقاد الجلي المتشكل لدى الباحث/المؤسسة في موضـوع محـدد والتـي  المعرفة الصريحة -

يستطيع نقله بشكٍل واضـح وصـريح إلـى اآلخـرين، مـن خـالل تطبيقـه فـي مجـال محـدد أو تحويلـه 

 إلى منتجات.

 :Technological knowledge management،إدارة المعرفة التقانية -2
أكان علـى المسـتوى الفـردي  ونقل المعرفة سواءٌ هي نظام دقيق يساعد على نشر، وتطوير،  

بالحصـــول علـــى  ،للتـــأثير تـــأثيرًا مباشـــرًا علـــى رفـــع مســـتوى أداء العمـــل ،الجمـــاعي فـــي المؤسســـة أم

المعلومــات المناســبة فــي الســياق الصــحيح للشــخص المناســب فــي الوقــت المناســب للعمــل المقصــود 

 المناسب .

 :Activities of Technological knowledge managementعمليات إدارة المعرفة التقانية -3

هــي مجمــوع العمليــات الالزمــة لتوليــد، ونقــل، وتطبيــق، وتطوير،ونشــر المعرفــة التقانيــة فــي  

 المؤسسة ، منها وٕاليها.

 :Technology Adaptationتوطين التقانة  -4

 ،التقانـة المسـتوردةيقصد بها تطوير القدرات الوطنية على نحو يمكن معه استثمار وتطوير  

 نتاج التقانة داخليًا.إوتعزيز الخبرات الوطنية واإلمكانات على نحو يمكن من 
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 البيانات األولية: -أوالً 

 .أنثى –الجنس: ذكر -1

 سنة فأكثر. 50 ،سنة 50 -41 ،سنة 40-31 ،سنة 30ـالعمر: دون ال -2

 .أخرى -بكالوريوس -ماجستير -الشهادة: دكتوراة -3

 الوظيفية:الصفة  -4

أكثر  ،سنة 20 -16من  ،سنة 15 -11من  ،سنة 10 -6من  ،سنوات فأقل 5سنوات العمل:  -5

 سنة. 20من 

معــارف  -معــارف تقانيــة -معــارف صــناعية -المعــارف المتواجــدة فــي مؤسســتنا: معــارف إداريــة -6

 معارف أخرى. -علمية

 ثانيًا: األسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة:

 محاور هي: ستةوقد قسمت إلى  

 : أهمية إدارة المعرفة التقانيةالمحور األول -

ال أتفق 
 نهائياً 

ال 
أتفق  أتفق محايد أتفق

 ت العبارة تماماً 

 1 المعرفة هي ممتلكات قيمة في مؤسستنا.     

 2 تستخدم المعرفة كأداة لتنفيذ وتحسين العمليات واألنشطة في مؤسستنا.     

المعرفــــة التقانيــــة هــــي جــــزء مــــن االســــتراتيجية العامــــة اســــتراتيجية إدارة      
 لمؤسستنا.

3 

 4 إدارة المعرفة التقانية تشكل قيمة مضافة إلى نتائج العمل.     

 5 إدارة المعرفة التقانية تساعد على منح ميزة تنافسية للمؤسسة.     

القـرارات فـي تساهم إدارة المعرفة التقانية في تسـهيل عمليـة التنبؤواتخـاذ      
 المؤسسة.

6 

 7 إدارة المعرفة التقانية تعتبر أداة لدعم اإلبداع.     

إدارة المعرفـــة التقانيـــة تعتبـــر وســـيلة لتطـــوير القـــدرات الذاتيـــة للمؤسســـة      
 وتعزيز الخبرات .

8 
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 : واقع المعرفة بشكليها: المعرفة الضمنية والصريحةالمحور الثاني -

ال أتفق 
 نهائياً 

ال 
أتفق  أتفق محايد أتفق

 ت العبارة تماماً 

يمتلك أفراد مؤسستنا القدرة على الحكم على األشياء باالعتماد علـى      
 قدراتهم الذاتية.

9 

يمتلك العديد من أفراد مؤسستنا التجارب السـابقة التـي تسـاعدهم فـي      
 أداء عملهم.

10 

 11 نحو األفضل.يتمتع أفراد مؤسستنا بخبرة تميزهم وتدفعهم      

ـــى المهـــارة فـــي أداء عملهـــم مـــاال يمكـــن       يســـتحوذ أفـــراد مؤسســـتنا عل
 اكتسابه من خالل القراءة.

12 

 13 تمتلك مؤسستنا مخزونَا معرفيًا يمكن االطالع عليه بسهولة.     

تتبع مؤسستنا أكثـر مـن وسـيلة لترجمـة مـا تملكـه مـن معـارف ليكـون      
 للتطبيق. ظاهرًا للعيان وقابالً 

14 

 15 تستخدم مؤسستنا آليات لتسهيل نشر المعارف داخل المؤسسة.     

تمتلــك اإلدارة معرفــة بمــا هــو جديــد فــي تقنيــة عمــل المؤسســة وتنقلــه      
 للمعنيين.

16 

تواكــب المؤسســة التطــورات التقنيــة الحديثــة فــي مجــال عملهــا وتنشــره      
 في المؤسسة بشكل ممنهج ضمن المؤسسة.

17 

 

 : واقع إدارة المعرفة التقانيةالمحور الثالث -

ال أتفق 
 نهائياً 

ال 
أتفق  أتفق محايد أتفق

 ت العبارة تماماً 

شخص  ،يدير األنشطة الرامية إلى توليد المعرفة وتنظيمها وتوزيعها     
 له نفوذ في مؤسستنا.

18 

 19 تكرر مؤسستنا األخطاء مرارًا.     

 20 حصتها السوقية بالتنافس على أساس السعر.تمتلك مؤسستنا      

بدون قلة من األفراد األساسيين في المؤسسة ألصبحنا في مأزق      
 كبير. 

21 

إن نظام تقييم األداء في المؤسسة يشجع مساهمة العاملين في      
 تعليم زمالئهم بالعمل وتحسين أدائهم. 

22 

 23 والتطوير.في مؤسستنا يتم تشجيع اإلبداع      

     
إذا أنت قمت بالعمل جيدًا ليس عليك أن  ،أغلب العاملين يعتقدون

 تهتم بما يجري في بقية المؤسسة.
24 
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تتعامل مؤسستنا مع األخطاء كخبرات موثقة ذات قيمة حول ما      
 يجب عدم القيام به في المستقبل.

25 

فإن مؤسستنا تبدو وكأنها تبدأ من  ،في كل مرة نواجه مشكلة مهمة      
 جديد كليًا إليجاد حل للمشكلة.

26 

تكنولوجي يتم االستعانة بخبراء من   /في حال حدوث خلل تقني     
 خارج المؤسسة.

27 

مؤسستنا تدرج إمكانية كسب العوائد من أصولها المعرفية وتطور       
 استراتيجيات لتسويقها وبيعها.

28 

مؤسستنا على تفعيل االتصاالت بين األقسام للمشاركة في تحرص      
 المعارف وتبادل الخبرات.

29 

آلية التواصل التي نستخدمها في المؤسسة تؤدي إلى قيام عالقات      
عن طريق تعزيز التغذية الراجعة من  ،وثيقة بين زبائننا وبيننا

 الزبائن والفوز برضاهم. 

30 

تمكننا من التعرف  ،الموجودة حاليًا في مؤسستنااألنظمة الحاسوبية      
 على الخبراء الموجودين في مناطقنا واالتصال بهم بسرعة.

31 

لدى المؤسسة منتديات مناقشة إلكترونية يناقش بها العاملين      
 الموضوعات التي تهم المؤسسة.

32 

معرفتنا عن المؤسسات المنافسة وعن البيئة الخارجية محدثة      
 باستمرار.

33 

 

 تقييم) ،تطبيق ،تقاسم ،تنظيم ،عمليات إدارة المعرفة التقانية( توليدالمحور الرابع:  -

ال أتفق 
 نهائياً 

ال 
أتفق  أتفق محايد أتفق

 ت العبارة تماماً 

تعمـل مؤسسـتنا بشـكل منهجـي وموثـق علـى تحديـد الفجـوة المعرفيــة      
وبـين مـا تملكـه  ،من جهةبين ما يملكه األفراد وما تملكه المؤسسة 

 المؤسسات المنافسة من جهة أخرى.

34 

توجــد آليــات فعالــة فــي مؤسســتنا اللتمــاس المعــارف الجديــدة خــارج      
 المؤسسة تلبي الحاجات التشغيلية واإلستراتيجية.

35 

تستخدم مؤسستنا أساليب ( الحوارات وتبـادل الخبـرات وجهـًا لوجـه)      
 كوسيلة لتوليد المعرفة.

36 

ــــع       ــــت متطــــورة جــــدًا ويســــتطيع جمي تســــتخدم مؤسســــتنا شــــبكة انتران
عــــاملي المعرفــــة النفــــاذ إليهــــا واالطــــالع علــــى المخــــزون المعرفــــي 

 للمؤسسة واالستفادة منه في عملهم.

37 

لدينا قاعدة بيانات منظمـة ومجـددة باسـتمرار حـول العمليـات داخـل       38 
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 المؤسسة.
بإصـــدار وثــائق ودوريـــات تهــدف إلـــى توثيــق ونشـــر تهــتم مؤسســتنا      

 المعارف الجديدة.

39 

القــدرة المعرفيــة  ،تحــدد مؤسســتنا بصــورة مســتمرة وممنهجــة وموثقــة     
 للعاملين كل على انفراد. 

40 

تســـــتخدم مؤسســـــتنا ســـــويات مناســـــبة مـــــن األمـــــان لحمايـــــة أنظمـــــة      
 تكنولوجيا المعلومات األساسية عندنا. 

41 

 

 : توطين وتطوير التقانةالمحور الخامس -

ال أتفق 
 نهائياً 

ال 
أتفق  أتفق محايد أتفق

 ت العبارة تماماً 

فــي مؤسســتنا يــتم اختيــار العــاملين جزئيــًا علــى أســاس إمكانــاتهم      
 وسلوكياتهم المعرفية( حب التعلم والمعرفة). 

42 

ويؤثر بعضهم بالبعض  ،يتعامل أفراد مؤسستنا بمهارة فيما بينهم     
 اآلخر.

43 

في مؤسستنا هناك أنشطة تـدريب وتطـوير تشـجع العـاملين علـى      
 حيازة معرفة جديدة وتقاسمها واستخدامها.

44 

فـي مؤسســتنا يشــعر العـاملون بأهميــة أفكــارهم بغـض النظــر عــن      
 النتائج المترتبة عليها.

45 

والتجريب دون اللـوم علـى  تمتلك مؤسستنا ثقافة تشجع المخاطرة     
 األخطاء.

46 

تشـــجع مؤسســـتنا األفكـــار الجديـــدة إلدخـــال التحســـينات المســـتمرة      
 في أنشطتها وأعمالها.

47 

 48 تعتمد مؤسستنا على نظام مكافآت يشجع االبتكار واإلبداع.     

غالبًا ما تساهم أقسام البحـث والتطـوير فـي توليـد معـارف جديـدة      
 العاملين والمؤسسة.لدى 

49 

تعمل مؤسستنا وبشكل منهجي موثق على تطبيق نتائج البحـوث      
 والدراسات واالبتكارات الحديثة في مجال عملها.

50 
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بيئــة إدارة المعرفـــة التقانيــة (المتغيـــرات الثقافيــة: روح العمـــل الجمــاعي +الثقـــة المحــور الســـادس: -

 المتبادلة)

ال أتفق 
 نهائياً 

ال 
أتفق  أتفق محايد أتفق

 ت العبارة تماماً 

ـــــل روح       ـــــة) مث ـــــة (الثقافي ـــــالمتغيرات البيئي ـــــة ب ـــــأثر إدارة المعرف تت
 و الثقة. ،العمل الجماعي

51 

وبــــين  ،تســــود الثقــــة المتبادلــــة العالقــــات بــــين اإلدارة والعــــاملين     
 العاملين فيما بينهم.

52 

أعضاء فريق عمل ذو مصالح أنهم يشعر األفراد في مؤسستنا      
 مشتركة.

53 

فــي المؤسســة أن العمــل الجمــاعي يحقــق نتــائج  لونيعتقــد العــام     
 أفضل من العمل المنفرد.

54 

نقلها داخل   /عندما يتشكل لدي معرفة جديدة أبادر إلى نشرها     
 المؤسسة.

55 

مصـدرًا يتم االعتراف باألخطـاء واكتشـافها وتصـويبها واعتبارهـا      
 للتعلم.

56 

يعمل الفرد بجد لتحسـين مكانـة المجموعـة المنتسـب إليهـا حتـى      
 لو تطلب ذلك التضحية الشخصية.

57 

 58 يميل الفرد إلى أخذ النصائح والمشورة من المجموعة.     

 59 يتم االعتماد على ممارسة الرقابة الذاتية.     

 شكرًا لمشاركتكم
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Abstract 

Introduction: The technological knowledge management is considered one of the 

most important strategies and modern administrative methods for the development of 

the productive establishments, because of the success it has achieved in the areas of 

industry, medicine and production. 

Regarding to the facts that technological knowledge is considered the key of technology 

management , and the value of products/services are determined by their epistemic 

content which in turn express the level of the technical development of product/service, 

and the size of mental effort that is required for the design, production, checking out, 

and marketing,  the preparation and serious moving toward the technological knowledge 

management became not only a choice but also a requirement for distinction and 

everlasting. 

The research aims: The research essentially: 

1) Focuses on the affect of the technological knowledge management on the 

capability of Establishments to induce creativity, and to achieve technical 

development which in turn increases the productivity and the competition in 

these establishments.  

2) Suggests a model for managing the technical knowledge that is matches with 

the privacy of Syrian environment and possible capabilities. 

 

 

The Methodology: Analytical descriptive methodology is used in the study in 

order to analyses the application of the technological knowledge management, the 

obstacles that prevent it and the readiness of Establishments to build a technological 

knowledge management model, and to suggest a form to manage the technological 

knowledge that suites the Syrian environment. Asia pharmaceutical industries company 

is chosen as a sample because it represents the most suitable productive establishment 

for technological knowledge application 
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The results: The result of the study can be summarized as: 

1) Technological knowledge administrating has a moral effect on the 

Establishments capabilities in both adaptation and technology development. 

2) The environment can have a moral effect on the technological knowledge 

management mechanism which specially appears in the two educational factors: 

the confidence and the teamwork. 

3) Suggestion of a technological knowledge management model that suites the 

privacy of the Syrian environment and building a knowledge pattern in the 

productive establishments”the eighth”. 

 

The importance: The study is considered important because the rarity of such 

studies in Syria. In addition it diagnoses the reality of the technological knowledge 

management in productive Establishments and some of their related obstacles, and 

suggests finally a model that can reduce the weakness pointes, face the different 

challenges, and enhance the possible knowledge opportunities. Consequently, this study 

aims to transform the technological knowledge management from the oretical 

conception into applications. 

 

Keywords: Knowledge management, Technological knowledge management, 

Technological knowledge management process. 
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