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 الملخص: 

هدفت المراجعة الحالية لمراجعة منهجية أدب موضوع تطبيقات إدارة المعرفة في منشآت االعمال الصغيرة والمتوسطة بدايةً 

وضوع والمفاهيم وورش العمل والمؤتمرات، واالهتمامات البحثية وتطورها، والدراسات البحثية في آدب الموضوع من ظهور الم

 وكيفية تطورها، والمؤشرات الرقمية في قواعد البيانات وقواعد البيانات.

 0202ائل الجامعية من عام وتمثلت حدود المصادر المعرفية بأوراق المجالت العلمية والمؤتمرات وورش العمل، والكتب، والرس

 م لمسح األبحاث المتعلقة بمراجعة أدب الموضوع.0200حتى عام 

وتشكلت الحدود اللغوية للمراجعة باللغة العربية واالنجليزية. حيث تطورت تقنيات المعلومات بشكل واسع، وأصبح لها دور 

ق المعرفة، واستفاد كثير من منشآت االعمال الصغيرة رئيس في تسهيل إدارة المعرفة من حيث اكتشاف وامتالك ومشاركة وتطبي

والمتوسطة من هذه التقنيات والتطبيقات في مجالين هما: الحلول التي تقدمها تطبيقات إدارة المعرفة، وأسس واساليب إدارة 

 المعرفة.

ر تطبيقات إدارة المعرفة إلى وتبين من خالل مراجعة االهتمامات البحثية والمؤشرات الرقمية وجود اهتمام بالعمل على تطوي

زيادة الجهد والمساهمة المطلوبة لتطوير البيئات التي تؤثر على إجراءات تطوير تطبيقات إدارة المعرفة المنتجة داخل المنظمة 

 لوتطور تطبيقات إدارة المعرفة من خالل عمليات وممارسات عادلة وفعالة من حيث التكلفة تمكن منظمة األعمال من دعم الهيك

التنافسي ودعم المنظمات في تطوير تطبيقات إدارة المعرفة باستمرار وااللتزام بأنظمة حوكمه المنظمات ودعم اإلدارات العليا. 

قد تبين لنا ان تطوير وتعزيز هذه المنظمات يتم من خالل تقديم خدمات تطبيقات إدارة المعرفة للمنظمات وبناء بنية تحتية 

 ى إدارة األعمال بكفاءة وفعالية والعمل على النهوض باالقتصاد المعرفي.تكنولوجية لتكون قادرة عل

 

 إدارة المعرفة، تطبيقات إدارة المعرفة، نماذج إدارة المعرفة، المنشآت الصغيرة والمتوسطة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The current review aimed to systematically review the literature on the subject of knowledge 

management applications in small and medium-sized businesses, starting with the emergence of 

the subject, concepts, workshops and conferences, research interests and their development, 

research studies on the subject literature and how it developed, and digital indicators in databases 

and databases. The limits of knowledge sources were papers of scientific journals, conferences, 

workshops, books, and theses from 2010 to 2021 to survey research related to reviewing the 

literature on the subject. The linguistic boundaries of the review were formed in Arabic and 

English. As information technologies have developed widely, and have played a major role in 

facilitating knowledge management in terms of discovering, owning, sharing and applying 

knowledge, many small and medium businesses have benefited from these technologies and 

applications in two areas: the solutions provided by knowledge management applications, and the 

foundations and methods of knowledge management. 

By reviewing research interests and digital indicators, it was found that there is an interest in 

working on developing knowledge management applications to increase the effort and 

contribution required to develop environments that affect the procedures for developing 

knowledge management applications produced within the organization and the development of 

knowledge management applications through fair and cost-effective processes and practices that 

enable the business organization From supporting the competitive structure and supporting 

organizations in constantly developing knowledge management applications, adhering to 

organizational governance systems, and supporting senior management. We have found that the 

development and strengthening of these organizations is done by providing knowledge 

management applications services to organizations and building a technological infrastructure to 

be able to manage business efficiently and effectively and work to advance the knowledge 

economy. 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Applications, Knowledge 

Management Models, Small and Medium Enterprises 
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 :المقدمة. 1

 ،ابقاً س حالية مورًدا من مواردها، فإذا كانت المصانع تنمي الثروة االقتصاديةالمنظمات الفي  المعرفة التي تنتجها األنظمة تعد

تعد إدارة المعرفة من ركائز المنظمات المعاصرة شأنها شأن إدارة و اقتصاد المعرفة. عصرحالي في الفإن المعرفة هي المورد 

ارة عبر نظم إد التي تتمطة واألساليب المعرفية األنشمن مجموعة هي تطبيقات إدارة المعرفة و، والموارد البشرية المشاريع

طاع ق .المنظمات كفاءة وفاعليةمن اهم الممارسات التي تزيد في و المعارف التي تمتلكها المنظمة، اجل استغاللمن المعرفة 

للغاية في  هام دورللمعارف التنظيمية، لما لها من  اعلةإدارة فإلى  يحتاج)المنشآت الصغيرة والمتوسطة(  األعمالمنظمات 

، الميزة التنافسية تحقيقل الحالي في االقتصاد ةاستراتيجي وسيلةالتي أصبحت  إدارة المعرفة تطبيقاتمتمثلة في ، المعرفياالقتصاد 

 طبيقات إدارةتستخدم تو لموارد اإلنتاج وإدراك التنافسية التنظيمية. يةاسوذلك بسبب مكانة نظم المعرفة باعتبارها الركيزة األس

  ات.منظمال اعمالفي جودة تحقق  إنها، حيث األعمالالمعرفة على المستوى التشغيلي لمنظمات 

د مهارات روافي  المؤثرةفي تطوير التطبيقات مهما  أمرا واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات أصبحت الحالي عصرنافي و

ويمكن  ،المنظمة والبيانات الكبيرة داخل المنظمة ياكلهإلى  الوصول تمكنهم منحيث  ،في المنشآت الصغيرة والمتوسطة األعمال

زيد في كفاءة ت كما انها (.Moketla, Ntsoane, Osden, Jokonya, 2019)على وتعزيز الميزة التنافسية. ألها تحقيق أداء 

 من يمكنها ،الثالثمثل تقنيات الجيل ، دخال التقنيات الحديثةإو (.Bazhenova, 2015تحسين منتجاتها )من  مكنهاتو المنشآت

تحديد أفضل الممارسات في  مهمدور  في المنظمة إلدارة العليالو (.D,Mishra, 2009). مواجهة اغلب التحديات االقتصادية

 (.Makinaa, 2015)لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمنهجية المتوافقة مع أدوات إدارة المعرفة في المنظمة 

 المعلومات بشكل واسع، وأصبح لها دور رئيس في تسهيل إدارة المعرفة من حيث اكتشاف تقنياتطورت تفي اآلونة األخيرة و

 يهذه التقنيات والتطبيقات ف والمتوسطة منالصغيرة  األعمال، واستفاد كثير من منشآت وامتالك ومشاركة وتطبيق المعرفة

 .إدارة المعرفة اليبواس وأسس تطبيقات إدارة المعرفة،هما: الحلول التي تقدمها  مجالين
 

 وحدوده ادب الموضوعمجال مراجعه 

 ، والمصطلحات المهمة في الموضوع هي:األعمالادب الموضوع تطبيقات إدارة المعرفة في منشآت مجال 

 knowledge managementإدارة المعرفة  ●

  knowledge management applicationsتطبيقات إدارة المعرفة  ●

 SMEsسطة المنشآت الصغيرة والمتو ●

 knowledge management modelsنماذج إدارة المعرفة  ●

 

 معرفيةال المصادر حدود

 العمل والمؤتمرات وورشأوراق المجالت العلمية  ●

 الكتب ●

 الرسائل الجامعية ●
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 الحدود الزمنية

 دب الموضوع. أبمراجعة األبحاث المتعلقة  لمسحم 0200حتى عام  0202من عام  ●

 الحدود اللغوية

 العربيةاللغة  ●

 اللغة اإلنجليزية ●
 

 منهجية مراجعة ادب الموضوع: .2

بقسم علم المعلومات في جامعة الملك  التي اعتمدتها لجنة الدراسات العليا اعتمدت هذه المراجعة األدبية على القائمة االرشادية

 التالي: فيالمتمثلة  عبد العزيز

 .اصرهاعرض المراجعة وعنشمل منهجية تمقدمة منهجية للمراجعة  .0

 .المصطلحات المهمة للموضوع في مجال الدراسة .0

 .بداية ظهور الموضوع والمفاهيم المرتبطة .3

 .المؤتمرات وورش العمل والجمعيات العلمية التي تناولت الموضوع .4

 .االهتمامات البحثية او النظرية التي تناولت الموضوع وكيفية تطورها .5

 .موضوعات التي ناقشها بحثابداية الدراسات في الموضوع وكيفية تطورها وال .6

 .المؤشر الرقمي لتتبع مصطلحات الموضوع في قواعد البيانات وفي محركات البحث الرقمية .7

 .الخاتمة .8

 .قائمة المراجع .9
 

 وسيتم عرض المرجعية حسب التقسيمات والعناصر التالية:

 منهجية مراجعة أدب الموضوع  .0

 رات. بداية ظهور الموضوع والمفاهيم وورش العمل والمؤتم .0

 االهتمامات البحثية وتطورها .3

 الدراسات البحثية في آدب الموضوع وكيفية تطورها .4

 .في قواعد البيانات وقواعد البيانات المؤشرات الرقمية  .5

 الخاتمة. .6

 ( 0الجدول رقم ) في مراجعة أدب الموضوع المدرجة فيالمدرجة  محركات البحثقواعد و تم استخدام

 ( 1جدول رقم )

 Yahoo Bing Microsoft Academic قوقل الباحث العلمي محركات البحث

 قواعد البحث
 Springer EBSCOhost دار المنظومة المكتبة الرقمية السعودية

Web Science Wiley IEEE OECD 
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 (:2في الجدول رقم ) واألجنبيةمحددات استخدام قواعد البيانات العربية 

 ( 2جدول رقم ) 

 اداالستبع االختيار المعيار

 0222قبل عام  0200 – 0222 المدة الزمنية

 االخرى مجالت العلميةال العمل،ورش  المؤتمرات، الوعاء

محركات 

البحث 

قواعد و

 البيانات

دار ، الرقمية السعودية ، المكتبةالعلميقوقل الباحث 

 ،IEEE، Wiley، Springer، Web Science المنظومة،

OECD ،Yahoo ،Bing ،Microsoft  Academic 

 االخرى

 المجال

نماذج إدارة تطبيقات إدارة المعرفة، نظم إدارة المعرفة، 

المنشآت الصغيرة  المعرفة فيتكنولوجيا إدارة  المعرفة،

 العنوان او الملخص( )في (.SMEsوالمتوسطة )

في غير المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة 

(SMEs) 

 االخرى اإلنجليزية –العربية  اللغة

 

 ضوع الرئيسية والتعريفات مصطلحات المو

 :إدارة المعرفة 

زيادة الفعالية والعوائد للمعرفة المتعلقة بالمؤسسة في المعرفة  تساعد إدارةالتي مجموعة من األساليب والعمليات المتميزة  هي

مجموعة  نهابأ (Lee and Yang 2000)عرفها كما  .(Wiig 1997) باستمرارأصولها المعرفية وتجديدها  فيإلى أقصى حد 

التنظيمية والتطبيقات والتقنيات التي تساعد العاملين في مجال المعرفة على االستفادة بشكل كبير من  كلاالعمليات والهي من

وفي مجالها الضمني هي المعرفة الكامنة في عقول البشر المكتسبة عن طريق  .األعمالتهم على تقديم قيمة اهم وقدراتإبداع

  الخبرات والممارسات.

 إدارة المعرفة: طبيقاتت 

فئة من نظم المعلومات المطبقة في ادارة المعرفة التنظيمية التي تساعد المنظمات على امتالك واختيار وتنظيم ونشر ونقل  هي

 Abdullah et alعرفها )حل المشكالت والتعلم والتخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار. كما والمعلومات والخبرات المهمة 

ا أنظمة قائمة على تكنولوجيا المعلومات تم تطويرها لدعم وتعزيز العمليات التنظيمية إلنشاء المعرفة وتخزينها نهبأ( 2002

إدارة  فاعليةلتعزيز  بأنها أنظمة معلومات مصممة (Nurul, Hassan,2009)عرفها وأخيرا . استرجاعها ونقلها وتطبيقهاو

 المعرفة في المنظمات.
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 توسطةالصغيرة والم المنشآت. 

  (3جدول رقم ) 

 التعريف حجم المنشأة

 المنشآت متناهي الصفر
خمسه موظفين او إلى  هي التي اعداد موظفيها بدوام كامل من موظف واحد

 ثالثة مليون لاير سعوديإلى  اإليرادات من صفر

 المنشاة الصغيرة
 3موظف او اإليرادات من  49 إلى 6هي التي اعداد موظفيها بدوام كامل من 

 مليون لاير سعودي 42إلى 

 المنشاة المتوسطة
موظف او االيرادات من  049إلى  52هي التي اعداد موظفيها بدوام كامل من 

 مليون لاير سعودي 022 إلى 42

 .0202المصدر/ تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الربع األول 

 

 :نماذج إدارة المعرفة 

إلعادة استخدامها من اجل الحفاظ على المعرفة وتحسينها ومشاركتها وجمعها  والتطبيقات قابلة والمعلوماتبيانات مزيج من ال هي

التي ترغب بأنشاء نظم إدارة معرفة  إدارة المنظمات ميزة على منافسيها. وهذه النماذج جزء ال يتجزأ منإلى  وتحليلها للوصول

  .Haradan, Mohajan (2017) ضمن المنظمة.

 

 بداية ظهور الموضوع والمفاهيم المرتبطة: .3

 إدارة المعرفة 

تحديدا في برنامج إدارة المعرفة للقناة و م0985االمريكية في عام  HP Packard Hawlett في شركةتطبيق إدارة المعرفة  بدأ

ول وأم. 0986ت العالمية في عام في المجال لمصطلح إدارة المعرفةول ظهور أ . وكان(hpعليها شبكة اخبار ) وأطلقالحاسوبية 

ان  إلى أشارالذي  Peter Druckerوفي هذه المدة ظهر  ،Marchand Don هو من استخدم المصطلح في بداية الثمانينات

 حيث صنف إدارة المعرفةفي ول كتاب أ Taikoshi وNonaka م أصدر 0995في عام و قوة االقتصاد. هي إدارة المعرفة

 0997 -0996وبعد عام . أو ما يسمى بالمعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة الفردية والمعرفة الجماعيةالمعرفة إلى  المعرفة

 دالمعرفية وقواع نظم إدارة المعرفة والممارساتببعد ذلك اهتمام كبير  أمؤتمرا وندوة في مجال إدارة المعرفة وبد 33عقد حوالي 

من الميزانية اإلدارية لتطوير  ٪4خصص البنك الدولي  0999في عام . و(0227البيانات والذكاء االصطناعي. )داسي، حسين، 

كر ذوي. في المنظمات إلدارة المعرفة ةواالعتراف بالتأثيرات االستراتيجي بالمعرفة زاد االهتمام حيث ،أنظمة إدارة المعرفة

صف منتإلى  بداية الثمانينيات فيوالتوجيه مرحلة االهتمام  :أن إدارة المعرفة مرت بمراحل تطوير متعددة هي( 0225، )الكبيسي

التسعينيات  في منتصف كانتان بداياتها الحقيقية بمفهومها الحديث  االالنضوج واالعتراف  ومرحلة التسعينيات من القرن الماضي

ة مرهون بالوصول الى بإدارة المعرف وكان االهتمام، ( االمريكيةHpبعد تنفيذ البرامج الناجحة لمبادرة إدارة المعرفة في شركة )

 مقاييس أكثر دقة لقياس نتائج تطبيقها.
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 نشآت الصغيرة والمتوسطة الم(SMEs)  

الكونجرس  أنشأ م(0953وفي عام ) .الصينفي ظهر مصطلح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اربعينيات القرن الماضي 

رت له وأصد الستينيات،منتصف  فيوظهر في اليابان  .المؤسسات مشورة ومساعدة وحمايةللالصغيرة  األعمال األمريكي إدارة

 . رىحل مشكلة االزدواجية مع الشركات الكب هدفبلتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة  م(0963عام )في قانونا 

 نماذج إدارة المعرفة 

المدرجة في الجدول  فةنماذج إدارة المعر أبرزاتضح للباحث  ذات عالقة بمراجعة ادب الموضوع وبعد االطالع على األبحاث

 (. 4رقم )

 ( 4جدول رقم )

 االهداف نماذج إدارة المعرفة

 MCLNERNEYنموذج إدارة المعرفة لـ 

(Kasimu et al, 2012) 

 وصف عمليات إدارة المعرفة الضمنية والصريحة في المنظمة

 نموذج إدارة المعرفة القائم على النشاط والخريطة

(Chitto et al. 0202) 

يد وتبسيط األنشطة والعمليات المطلوبة في المشاريع وإعادة تحد

 استخدام المعرفة والمعلومات في المشاريع المستقبلية.

 EMBRAPA’sنموذج إدارة المعرفة لـ 

(Neto &Vieira, 2010) 

تحديد عمليات إدارة المعرفة بما تتناسب مع استراتيجية إدارة و

 نظمة.المالمنظمة من اجل تحديد إجراءات 

 ALAVIنموذج عملية إدارة المعرفة لـ 

(Chitto et al.,2010; Zack & Hall,2002) 

وصف وتطوير عمليات إدارة المعرفة من اجل تحسين المنتج 

 العمالء. ىورض

NONAKA و TAKEUCHI دوامة المعرفة لـ   

(Chitto et al.  0202 Cristea & Capatina  ،0229،  

Curado & Bontis ؛0200،  Dalkir ؛0225،   

Haslinda & Sarinah  ،0229 ) 

 بعض صريحه من خالل دمجإلى  تحويل المعرفة الضمنية

داخل المنظمةالعمليات والممارسات   

 KOGUT and ZANDER’Sنموذج إدارة المعرفة لـ 

)Haslinda&Sarinah,2009) 

مصدر الميزة التنافسية في االهتمام في االستراتيجية المعرفية من 

 خالل خلق ومشاركة القدرات المعرفية داخل المنظمة.

 VON KROUGHنموذج نظرية المعرفة التنظيمية لـ 

 ROOSو

(Cristea & Capatina  ،0229 Dalkir  ،0225 ؛  ) 

المعلومات والمعرفة  التقاطنهج إدارة المعرفة التنظيمية من خالل 

 .من البيئات الخارجية لتسريع نقل المعرفة داخل المنظمة

 WIIGنموذج لبناء المعرفة واستخدامها لـ 

(Cristea & Capatina  ،0229  ؛Dalkir  ،0225) 

من خالل وصف  مصادر المعرفة في المنظمة ومستوى تحديد نوع

األنشطة ووظائف الفرد كخطوات متسلسلة ومتكررة، وربطها 

خدمات ومنتجات للمنظمة. إلنتاجبالمنظمة   
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 ارة المعرفةإلد)  (ICASعقد المالنظام التكيفي  وذجنم

(Cristea & Capatina  ،0229؛  Dalkir, 0225) 

تعتمد على مبادئ علم التحكم االلي باستخدام االتصاالت واالستفادة 

 من المعرفة لفهم حل المشاكل واتخاذ القرارات الفعالة

 Skandiaنموذج لرأس المال الفكري إلدارة المعرفة لـ 

(Chitto et al.,2010; Haslinda &Sarinah, 2009) 
 س المال المعرفي في المنظمةألتحديد وقياس إدارة ر

 

 :التي تناولت ادب الموضوع والندوات وورش العمل المؤتمرات

  (5جدول )ال في استهدفتهااهم المؤتمرات التي تناولت ادب الموضوع واهم الموضوعات التي : 

 ( 5جدول رقم )

 فاألهدا المؤتمرات السنة

0204 
مؤتمر تطوير وتفعيل إدارة المعرفة في 

 المؤسسات الحكومية والخاصة. دبي

تناول اهم احتياجات المنظمات في تنفيذ استراتيجيات إدارة المعرفة في 

 المؤسسات وسبل االستفادة من أحدث التطورات والمعايير العالمية

 مؤتمر إدارة المعرفة. دبي 0205

إدارة المعرفة واهميتها بالنسبة للمؤسسات، قدم المؤتمر فهما ألهمية 

بمشاركة مجموعة من اهم خبراء إدارة المعرفة مثل وكالة الفضاء 

 .IBMواالمريكية ناس ومايكروسوفت 

0206 

-المؤتمر العربي الثاني: إدارة المعرفة

التحديث اإلداري في المؤسسات. 

 تركيا. -إسطنبول

في المؤسسات، ومناقشة التعرف على طرق جمع وتنظيم المعلومات 

 أدوار تكنولوجيا المعلومات في قيادات المؤسسات.

0206 

المؤتمر الدولي الثاني الستخراج البيانات 

 –وأنظمة إدارة قواعد البيانات. بانجلور 

 الهند

اصة الخ والتطبيقاتغطى المؤتمر اهم تطبيقات التنقيب في البيانات 

 .راج البياناتباستخراج البيانات الضخمة وأنظمة استخ

2112 
المؤتمر السعودي الدولي للمنشآت 

 السعودية-الصغيرة والمتوسطة. الرياض

إرساء مفهوم التكامل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى  هدف

والجهات الداعمة لها، ومواجهة التحديات وزيادة التنافسية على المستوى 

 العالمي.

0209 
ة المؤتمر الدولي الثاني لنظم إدار

 أمريكا –هيوستن  ICKMSالمعرفة

التعرف على أحدث األبحاث ونتائج اإلنتاج الفكري في المجالت المتعلقة 

 بنظم إدارة المعرفة واستخراج البيانات.

0209 
 –التنظيم المعرفي في البيئة الرقمية. بغداد 

 العراق

استخالص آليات وتطبيقات تسهم في كيفية إدارة وتنظيم المعلومات 

 رفة الرقمية في ظل البيئة االلكترونية في المؤسسات.والمع

0209 
 األعمالمؤتمر إدارة المعرفة في بيئة 

 ايليب-الليبية. طرابلس

التعرف على االتجاهات والتطبيقات الحديثة في إدارة المعرفة، تشخيص 

احتياجات إدارة المنظمات من مفاهيم وتطبيقات إدارة المعرفة واعتبارها 

 تيجي في بناء االقتصاد المعرفي.كخيار استرا
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2121 

المؤتمر األوروبي الثاني والعشرون 

المملكة  -إلدارة المعرفة. جامعة كوفنتري

 المتحدة

تحديات جديدة لطرق البحث عن إدارة المعرفة وإدارة معرفة العمالء، 

 ISO 30401والفرص والخبرات ألنظمة إدارة المعرفة 

 

 (6المدرجة بجدول ) دب الموضوع واهم المحاور التي استهدفتهاهم ورش العمل التي تناولت اأ : 

 ( 6جدول رقم )

 األهداف ورش العمل السنة

ورشة عمل الدولية الثالثة إدارة  2113

-المعرفة والتعاون. كاليفورنيا

 أمريكا

المستخدمة إلدارة  قنياتمناقشة الجوانب المنهجية واألدوات والت

إدارة المعرفة لزيادة التعاون في ، واستخدام تطبيقات المعرفة

 المنظمات.

ورشة عمل دولية إلدارة المعرفة  2114

 الذكية

 روسيا-موسكو 

ب تطورات في التنقي أحدثتزويد الباحثين والمنظمات بمشاركة 

ة جديدعن البيانات وإدارة المعرفة الذكية، من اجل ابتكار طرق 

 اتجاهات األبحاث وتحديد

المعرفة  ورشة عمل إدارة 2115

 وتطبيقاتها.

 االرجنتين-بوينس آيرس 

مناقشة الممارسات واألدوات والتقنيات ومجاالت المعرفة في 

 اكتساب المعرفة.

وتكنولوجيا المعلومات  اتالتعمق في االتجاهات والمنهجي

 لعمليات إدارة المعرفة.

ورشة عمل تحليل البيانات  2112

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

 عوديةالس-الدمام

على المنشآت  البيانات تطبيق عمليات تحليلإلى  هدفت

 الصغيرة والمتوسطة.

ورشة تدريبية إدارة المعرفة  2121

 . السعوديةالين( )اونوتطبيقاتها 

ومراحل  األعمالفهم تطبيقات إدارة المعرفة في منظمات 

 متطلبات إدارة المعرفة

 

 

 وضوع وكيفية تطورها.االهتمامات البحثية التي تناولت ادب الم .4

أهم االهتمامات البحثية التي تناولت ادب الموضوع هي: تسخير تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتحليل وتطوير تطبيقات إدارة 

 -0205المعرفة وأدوات تطبيقات إدارة المعرفة وتفعيل وربط تطبيقات إدارة المعرفة. وكانت بدايات ظهور الدراسات العربية عام 

دراسة حسب نتائج البحث المتحصل  ١٢وعددها  0202 -م0999دراسات، والدارسات األجنبية ظهرت من عام  3وعددها  0208

عليه. وكان االهتمام بتطبيقات إدارة المعرفة من خالل استخدامها المباشر في أداء المنظمات، وبدأ هذا االتجاه في االستمرار في 

وتطوير تطبيقات إدارة المعرفة وكيفية اختيار وتحليل بعض تطبيقات إدارة المعرفة المساندة  السنوات األخيرة، ثم تطور إلى تحليل

. وبعد ذلك ركزت االتجاهات البحثية على تفعيل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات من خالل تبني االنترنت األعمالفي منشآت 

 بيقات إدارة المعرفة.أفضل الممارسات لتنفيذ تطإلى  االلكترونية والوصول األعمالو
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كيفية تفعيل وربط تطبيقات إدارة المعرفة من خالل )تطبيقات التنقيب على البيانات، أنظمة المدونات إلى  ثم تطورت االتجاهات 

االلكترونية، طرق التعلم المصغر( لمساعدة المنظمات في اتخاذ القرارات الصحيحة  األعمال، 2.0الصغيرة، تقنيات الويب 

م ظهر 0202. وفي عام األعمالتطوير مشاركة المعرفة داخل المنظمة وتطوير كفاءة مهارات العاملين في منشآت وتحسين و

بعنوان: إدارة معرفة    Castagna, at all . وكشفت دراسةاألعمالاستكشاف التقنيات الرقمية التي تدعم منشآت  اتجاه جديد هو

تدعم  تستخدم التقنيات التقليدية التي األعمالتواجه التحول الرقمي أن منشآت  العمالء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي

هي و األعمالثالث مجموعات تدعم منشآت إلى  عمليات إدارة المعرفة بدل من التقنيات الرقمية الحديثة التي قسمتها الدراسة

 (. 0)بالشكل رقم أدناه  )األدوات العالئقية، أدوات التسويق، أدوات تحسين البحث(. الموضحة

 ( 2شكل رقم )

 
 

 

  تطورها:وكيفية  ادب الموضوع فيالبحثية  الدراسات .5

الهدف من استعراض هذه الدراسات هو التعرف على أبرز التوجهات البحثية في مجال موضوع المراجعة خالل العشر سنوات 

المتعلقة بأدب الموضوع )تطبيقات إدارة  البياناتقواعد بعد اطالعه على توصل الباحث قد و م.0202م حتى 0202من  الماضية

كن تم ، ولفي اإلنتاج الفكري العربي ( عدم وجود دراسات او كتب تناولت الموضوع بشكل مباشراألعمالالمعرفة في منشآت 

الت االستثمار في تكنولوجيا االتصا في وركزت) والمعلومات االتصاالت تناوله بجوانب واشكال أخرى مثل )تكنولوجيا

تطبيقات في  اً كبير اً تبين ان هناك اهتمام األجنبي فقداما في اإلنتاج الفكري . االلكترونية األعمالوالمعلومات وتبني االنترنت و

مصطلحات ومجاالت وممارسات مختلفة مثل  ( وتناولتSMEsالصغيرة والمتوسطة ) األعمال إدارة المعرفة الداعمة لمنشآت

متوسطة الصغيرة وال األعمالظم إدارة المعرفة، تكنولوجيا إدارة المعرفة، تطبيق إدارة المعرفة( لمنشآت )تقنيات إدارة المعرفة، ن

(SMEs .) 
 

 العربي  الفكري اإلنتاج 

: أثر ( بعنوان0205في عام ) وكانت ، واخرون،هالوشاح، رحم ـعلم الباحث( كانت مقالة ل )حسبمن أوائل الدراسات العربية 

انية على دراسة ميد ،والمتوسطةيا المعلومات في الميزة التنافسية واألداء المؤسسي في المؤسسات الصغيرة استخدام تكنولوج

 قطاع الصناعات التحويلية في األردن. 
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أثرها ومعرفة مستوي استخدام مؤسسات الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات إلى  ت تلك الدراسةهدف

 وجود توجه نحو استخدامإلى  توصلت الدراسةوء المؤسسي بشكل مباشر وغير مباشر من خالل الميزة التنافسية، على األدا

ان لها تأثير مباشر في األداء المؤسسي، وان الميزة على دلت أيضا كما  .تكنولوجيا المعلومات كونها أحد اهم أسباب نجاحها

سسات مؤبضرورة استثمار اوصت الدراسة وا المعلومات واألداء المؤسسي. وسيط بين استخدام تكنولوجي أثر لها التنافسية

 أكثر كفاءة وفعالية من خالل االستثمار في تكنولوجيا ألنها لتكنولوجيا المعلومات الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة

 ر.التوجه نحو االبداع واالبتكاإلى  المعلومات واستخدامها على أفضل مستوى، باإلضافة

بعنوان: دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تطوير أداء العاملين ( 0207عام )في الرويلي، ممدوح  ـماجستير ل رسالة

ات المؤسس استخدامعلى واقع ومعوقات التعرف إلى  الرسالة هذههدفت في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: دراسة ميدانية. 

تحد من  سبل التغلب على المعوقات التيو والمعلومات في المملكة العربية السعودية صاالتاالتالصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا 

ان لى إ توصلت الدراسة. وةوالمعلومات في تطوير أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسط االتصاالتدور تكنولوجيا 

عوقات وان اهم سبل الم ،ات لها دور في تطوير أداء العاملينان تكنولوجيا االتصاالت والمعلومعلى هناك موافقة بدرجة كبيرة جدا 

 دعم برامج التدريب.وقلة قلة الخبرة، 
 

: عالقة تبني تكنولوجيا االنترنت باألداء في ( بعنوان0208عام )في  بوكفة، حمزة، زودة، عمار ـدراسة لنشرت  عامبعد 

العالقة بين تبني واستخدام تكنولوجيا االنترنت واألداء في  ابرازالى الدراسة  هذه . هدفتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ان وجود أثر إيجابي بين استخدام تكنولوجيا االنترنت وأداء المؤسسات الى توصلت الدراسة ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وضع وقها، تكنولوجيا وتطبيدور مالك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عمليه تبني ال كما بينت الدراسة .الصغيرة والمتوسطة

ونية من االلكتر األعمالعلى المؤسسات اعتماد التدرج في تبني االنترنت ووأخيرا أوضحت ان  .استراتيجية واضحة لألنترنت

 اجل تحقيق مستويات أداء أفضل.

 

  االجنبي:الفكري اإلنتاج 

بعنوان: تقنيات ( 0202عام ) في Ronald Young ـلصدر دليل خاص بالتقنيات واألدوات واألساليب الخاصة بإدارة المعرفة  

بعض أساليب إدارة المعرفة الرئيسة واألدوات والتقنيات التي يجب اختيارها ضمن مبادرة تنفيذ  لوصفالمعرفة وأدوات إدارة 

ي ساعدة مدربتطوير أدوات وتقنيات المعرفة لم هوالدليل  ذلكمن هدف والإدارة المعرفة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

 المنظمات ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارة التقنيات بنفسها.
 

بعنوان: دراسة مقارنة حول استخدام أنظمة إدارة المعرفة ( 0200عام ) .Angela, Hoong, at al ـمقارنة ل دراسة ثم ظهرت

ن يدراسة نظم إدارة المعرفة ونظامإلى  الدراسة ذهه . هدفتوأنظمة المدونات الصغيرة للمؤسسات لتقاسم المعرفة التنظيمية

ن من انظمة المدونات الصغيرة )أنشطة او ممارسات( في المؤسسة من اجل تحديد األنظمة القادرة على تسهيل مشاركة يمختلف

مة الشبكات ان أنظمة المدونات الصغيرة تقدم مميزات ووظائف مطابقة مع أنظإلى  توصلت الدراسةوالمعرفة داخل المنظمة. 

ن أنظمة المدونات الصغيرة لديها القدرة على تحسين مشاركة المعرفة داخل المؤسسة أو ،Twitterو Facebookاالجتماعية مثل 

 مقارنة بنظم إدارة المعرفة.
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نوان: بع( 0203في عام ) Marco, Grecoـ علم الباحث( لالختيار المناسب ألنظمة إدارة المعرفة ل )حسبثم نشرت ورقة مهمة 

دعم تتوفير منهجية إطار العمل يمكن أن  الىهدفت الدراسة  كيفية اختيار أنظمة إدارة المعرفة: إطار عمل لدعم المديرين.

 توصلتوعلى نهج عملية التسلسل الهرمي التحليلي.  لتلك الورقة يعتمد إطار العملوالمديرين في اختيار أنظمة إدارة المعرفة. 

إمكانية تطبيقه في سياقات عمل  هذا يوفر أطار العملو ،ار العمل من خالل االستفادة من الهيكل الهرميبناء أطإلى  ورقةال تلك

 على مساعدة صانعي القرار في عملية اختيار نظم إدارة المعرفة.   قدرة الهوناسب معظم احتياجات العديد من المؤسسات تمختلفة 
 

بعنوان: تطبيق نظام إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة ( 0204في عام ) ورقة علمية Nurul, Hassan نشركما 

تطورات أنظمة وتكنولوجيا إدارة المعرفة واعتماد أفضل ممارسات لنظم إدارة ب فيالتعر الدراسة إلى تهدفو والمتوسطة.

 نظم إدارة المعرفة مفهوم نظم إدارة المعرفة، فوائدإلى  ورقةال تلك توصلتوالمعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

اجها والتحديات التي تو تطوير نظم إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطةووأفضل أدوات إدارة المعرفة المستخدمة 

 صت الدراسةوأو الممارسات والعوامل الرئيسية في تنفيذ نظم إدارة المعرفة. أفضل الورقة ناقشتو. في تنفيذ نظم إدارة المعرفة

 .منظماتنظم إدارة المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة أداء التطبيق ب
 

في عام  Roberto cerchione, Wmilio, Esposito ـكيفية استخدام أنظمة إدارة المعرفة لفي نشرت ورقة علمية كما 

لى ا الورقة هذه هدفت توسطة.بعنوان: استخدام أنظمة إدارة المعرفة: تصنيف استراتيجيات الشركات الصغيرة والم( 0206)

نظم إدارة  ةعلى درجة استخدام أنظمة إدارة المعرفة وبين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتصنيف استخدام استراتيجي التعرف

ان هناك عالقة تبادلية بين إدارة المعرفة وأدوات إلى  توصلت الدراسةوجانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من المعرفة 

اقترحت الورقة تصنيفا يجمع بين استراتيجيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا لمعرفة وممارسات إدارة المعرفة. إدارة ا

 .الستخدام أنظمة إدارة المعرفة
 

بعنوان: دور تقنية المعلومات في تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة ( 0207عام ) Naief Azyabi دراسة نايف الذيابي

 تعزيز وتطوير القدرات في فيتأثير إدارة المعرفة الداخلة والخارجية معرفة  إلى تطرقت ل إدارة المعرفةوالمتوسطة من خال

جية لها و الخارأن إدارة المعرفة الداخلية أإلى  توصلت الدراسةو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

طبيقات من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتب المعرفة القدرات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وافتقار فيأثر إيجابي 

الهدر ارتفاع تكلفة اإلنتاج وإلى  ديؤفي دعم تكنولوجيا المعلومات ي المعرفة ن افتقاروأاجل إدارة أصول المعرفة بشكل فعال، 

 لوجيا المعلومات تقلل من الوقت والتكلفة.استخدام تطبيقات تكنو المالي، وان
 

: تطبيق نظام إدارة المعرفة لتصميم قوالب الحقن والتصنيع بعنوان Vukasinovic, at al ـنشرت ورقة ل( 0208وفي عام )

لهندسي اثناء التصميم أها هتقديم الحلول لمعالجة المشاكل التي تواج هو ورقةال الهدف من هذهفي المؤسسات الصغيرة بواسطة. 

إلى  ةتوصلت الدراسووإدخال نظم إدارة المعرفة للحد من المخاطر والتقليل من المشاكل.  ،وتصنيع قوالب الحقن البالستيكية

 .تطوير نموذج لنظم إدارة المعرفة
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دارة بعنوان: اختيار األدوات والممارسات المناسبة لتصميم نظام إ( 0208عام ) Vukasinovic, at al ـل وفي بحث آخر

اقتراح منهجية لتصميم نظم إدارة المعرفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجنب  المعرفة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

منهجية لنظم إدارة  تطويرإلى  توصلت الدراسةومثل الكم الهائل من الموارد او استدامة نظم المعرفة.  المشاكل التي تواجها

 لمتوسطة من التقنيات وكتابه مجموعة من المتطلبات من اجل تسهيل التنفيذ وضمان االستمرارية.المعرفة للمؤسسات الصغيرة وا
 

( 0202عام ) في Ronald Young الثاني لـثم صدر دليل خاص بالتقنيات واألدوات واألساليب الخاصة بإدارة المعرفة اإلصدار 

فهم وتطبيق األساليب واألدوات والتقنيات األساسية المستخدمة  يسهل اإلصدار الحديث بعنوان: تقنيات وأدوات إدارة المعرفة.

 أداء قبل البدء في إدارة المعرفة في المنظمات. ١٢ أفضلركز الدليل على وقد  في إدارة المعرفة
 

ة بعنوان: نظم إدارة المعرفة وقياس األداء لالستدامة االقتصاديورقة علمية  (0202عام ) Andrea Cardoni, at alونشر 

استكشاف العالقات بين إدارة المعرفة وأنظمة قياس األداء واالستدامة االقتصادية في  بهدف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مؤسسة صغيرة ومتوسطة.  009الدراسة على  تتموالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات القائمة على المعرفة، 

معين في إدارة المعرفة لالستدامة االقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  قدمت هذه الدراسة دليال على كيفية دمج نهجو

 ولها تأثير في قياس األداء. االقتصادية،االستدامة  فين نظم إدارة المعرفة لها تأثير اجابي أتوصلت الدراسة و

: إدارة معرفة العمالء ( بعنوان0202عام ) Francesco, Castagna, at all ـالعمالء لإدارة معرفة حول نشر مقالة  تموأخيرا 

كان الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف التقنيات الرقمية و .في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه التحول الرقمي

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في صناعة المجوهرات الفاخرة. 73شملت الدراسة والتي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

ن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شملها االستطالع تستخدم التقنيات التقليدية التي تدعم عمليات إدارة أت الدراسة كشفو

طة الصعوبات التي تواجها المؤسسات الصغيرة والمتوس الى الدراسة توصلتو. اً التقنيات الرقمية األكثر ابتكار من المعرفة بدال

جال إدارة معرفة ة المعتمدة في ميتم تقسيم التقنيات الرقمية الرئيسقد و التكنولوجية السريعة. االستجابة للمتغيرات ومنها ضعف

 ثالث مجموعات: األدوات العالئقية، أدوات التسويق، أدوات تحسين البحث.إلى  عمالء

 

 قواعد البيانات والمؤشرات الرقمية: .6

 في ادب الموضوع قواعد البيانات المستخدمة  . 

 ( 7) جدول رقم

 

 المصطلحات

المكتبة الرقمية 

 السعودية

EBSCOhost Wiley  OECD IEEE 

نتائج البحث 

 في المصطلح

 

 

     

     

 

\ 

 

 E E E E عربي E عربي

 40288 2250 15 213 14445 125 34990 1250 إدارة المعرفة
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نماذج و SMEsالمنشآت الصغيرة والمتوسطة و تطبيقات إدارة المعرفةو المصطلحات التالية: إدارة المعرفة تكرارعدد  تم تتبع

قواعد ( نتائج 7رقم ) أعاله الجدوليظهر في كما . 0200م حتى عام 0222من عام  باللغة العربية واإلنجليزية إدارة المعرفة

( حيث كانت النتيجة األعلى لمصطلح إدارة EBSCOhost ،Wiley ،OECD ،IEEEفي )المكتبة الرقمية السعودية،  البيانات

ن المالحظ وجود تفاوت كبير في . مSMEsالمعرفة ويليه مباشرة في الترتيب نتائج مصطلح المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

نتائج البحث في اإلنتاج الفكري العربي واالجنبي، وحيث ان اإلنتاج الفكري األجنبي يتفوق بشكل كبير في جميع مصطلحات 

 أدب الموضوع ربما لوجود اهتمام أكبر بهذه المصطلحات في العالم الغربي وتعدد منافذ النشر. 

  ((Web of Science : البحث فيأوالا 

 الي:توكانت النتائج ك 0200م حتى عام 0222عام  باللغة اإلنجليزية من تم تتبع المصطلحات

  عدد مرات ظهور المصطلحknowledge management 

 (2شكل رقم )

 
 

 كانت البدايةكان بشكل عام متزايد و knowledge managementأن ظهور المصطلح  ( أعاله0) أظهرت النتائج في الشكل

حيث ظهر هذا المصطلح في كم هائل من األبحاث وكان أعلى عدد من اإلنتاج الفكري الذي حظي به  2005في العام  ةالملحوظ

 وهذا يعكس لنا مدى االهتمام بإدارة المعرفة في المنظمات.  2019هذا المصطلح في العام 

  مصطلح ال تكرارعدد مراتknowledge management applications  

 

تطبيقات إدارة 

 المعرفة

234 263 31 116 4 0 58 706 

ة المنشآت الصغير

والمتوسطة 

(SMEs) 

60 27117 3 10546 481 344 1379 39930 

 1219 0 0 24 401 1 791 2 نماذج إدارة المعرفة
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 (3شكل رقم )

 

 

جاء بشكل عام ضعيف  knowledge management applicationsظهور مصطلح أن أعاله  (3الشكل )أظهرت النتائج في 

  .بدأ في التراجع ه، وبعد ذلك يتوضح لنا أن2011عام  إنتاجووصل أعلى  2002ومتراجع، حيث بدأ في الظهور عام 

 

  مصطلح  تكرارعدد مراتknowledge management models 

 (4رقم ) شكل

 

 

 انه كان متذبذب حيث knowledge management modelsأن ظهور مصطلح  ( أعاله4) توضح لنا من النتائج في الشكل

فكان أعلى عدد وصل له هذا المصطلح  اإلنتاج الفكريوغير مستقر من حيث في بعض السنوات يكون الظهور بشكل ضعيف 

 هذا المصطلح. ل تاج بشكل عاماإلنوهذا يدل على ضعف  2015في األبحاث عام 
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  مصطلح ال تكرارعدد مراتSMEs 

 (5شكل رقم )

 
 

تاج لإلنكان بشكل متزايد ومرتفع، حيث بدأ التزايد الفعلي  SMEsأن ظهور المصطلح  ( أعاله5) توضح لنا من النتائج في الشكل

عالي وكم هائل  باهتماميث حظي هذا المصطلح ، ح2013إلى أن تراجع بشكل بسيط في العام  2005لهذا المصطلح عام الفكري 

 كان أعلى ظهور للمصطلح.  2019ففي العام  بحاثمن اال
 

 : دار المنظومة قاعدة البحث في: ثانياا 

 الي:توكانت النتائج ك 0200م حتى عام 0222وتم تتبع المصطلحات باللغة العربية من عام 

  ( إدارة المعرفة)مصطلح  تكرارعدد مرات 

 

 (6م )شكل رق
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متزايد حيث كان أول ظهور للمصطلح  عام أعاله أن ظهور مصطلح إدارة المعرفة كان بشكل (6) توضح لنا من النتائج في الشكل

 أكبرالمصطلح إلى ان وصل إلى بفي االهتمام  الزيادة تبدأوبعدها  2009فقد بدأ ظهوره بشكل ضعيف إلى عام  2002في العام 

وتراجع بشكل بسيط، فقد حظي هذا المصطلح بأعلى نتيجة في األبحاث العلمية والكتب، هذا  2018م في العا عدد من االبحاث

 يعكس لنا مدى االهتمام به في اإلنتاج الفكري العربي. 

 

  مصطلح )تطبيقات إدارة المعرفة(  تكرارعدد مرات 

 (2شكل رقم )

 

 

كان متذبذب وضعيف جداً، حيث بدأ ظهوره  طبيقات ادارة المعرفةأعاله أن ظهور مصطلح ت (7) توضح لنا من النتائج في الشكل

، ولم يكن هناك ظهور للمصطلح في بعض األعوام كما هو موضح لنا في الجدول أعاله إلى أن وصل في العام 2012في العام 

 لبحث واحد فقط تناول المصطلح.  2021

 

  مصطلح )نماذج إدارة المعرفة(  تكرارعدد مرات 

 (8شكل رقم )
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أو منعدم الظهور فلم يحظى كان بشكل نادر  نماذج ادارة المعرفة أعاله أن ظهور مصطلح (8) توضح لنا من النتائج في الشكل

 . 2017لمره واحده فقط في العام  في الشكل ، فقد ظهر هذا المصطلح كما هو موضح لناالعربي باالهتمام من ناحية اإلنتاج الفكري

 

  المنشآت الصغيرة والمتوسطة(  مصطلح تكرارعدد مرات( 

 (2شكل رقم )

 
 

أعاله أن ظهور مصطلح المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان بشكل متذبذب وغير مستقر،  (9) توضح لنا من النتائج في الشكل

العام  ، وآخرة في2012إلى أن وصل أعلى ظهور له في العام في انتاج األبحاث تراجع وتزايد  يكون هناك األعوام ففي جميع

 واحد.  ببحث 2021
 

 :المؤشر الرقمي لالهتمامات البحثية التي تناولت ادب الموضوع 

( أدناه والتي توصل اليها ١والشكل رقم ) (٨أظهرت نتيجة مراجعة حالة النشر في األبحاث والكتب الموضحة في الجدول رقم )

موضوع وتم ذكرها بحسب األعوام التي ظهرت فيها هذه التي لها عالقة بأدب ال الدراسات البحثيةالباحث. كانت تركز على 

االهتمامات، كما تم ذكرها سلفاً وبشكل مفصل وأدق عند محور االهتمامات البحثية التي تناولت ادب الموضوع، وتوصلت 

ير تخالف معاي الدراسة الى العديد من األبحاث والكتب التي تناولت مجال الدراسة او جزء منه، ولكن تم استبعادها العتبارها

 االختيار واالستبعاد التي تم ذكرها.

 (8جدول رقم )
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 (11شكل رقم )

 

 

 الخاتمة .2

غيرة للمؤسسات الصواالسهامات التي بدورها تقدم العون والمساعدة تطبيقات إدارة المعرفة يمكن أن تعطي العديد من المزايا  أن

ع الم اجمفي العو في عصرنا الحالي التي يشهدها االقتصادالهائلة على العمل فيها بأسلوب ذكي ومواكب للتطورات  والمتوسطة

مكنها يالتي تقدمها إدارة المعرفة انها . من الفوائد المحتملة المعرفة يعتبر هو المجال األكثر تأثيراً والذي يؤكد لنا أن التطور في 

ا فادة منهاالستالتجارب السابقة بهدف و ، كما يمكنها التعلم من األخطاءعارفإلى المعلومات والمالسريع تعزيز إمكانية الوصول 

التحسين المستمر لإلجراءات وتعزيز الممارسات، واتخاذ القرارات مره أخرى وكذلك  لاألعماكي يتم تفاديها عند القيام بوايضاً 

ات وزيادة كفاءة هذه المؤسسبشكل أسرع وأفضل داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحل المشكالت التي تواجهها الصحيحة 

الهامه  والمعلومات ر من امكاناتهم الفكريةلالستفادة بأكبر قد بيئة أفضل ومشاركة جميع الموظفين في المعلوماتلتحقيق 

الالزم الجهد و، وتقلل من الوقت تنافسية بهدف الوصول الى أفضل الممارسات وتحويلها إلى قوة إنتاجية والخبرات التي يمتلكونها

والعمل  لةتقبلة المحتممخاطر المسمن ال، ويمكنها زيادة الوعي والتنبؤ تنافسية او خدمات قائمة او منتجات جديدة لتطوير منتجات

لعمل والمنتجات أفضل فرص ا الكتشافيمكنها أيًضا تحديد المتغيرات المحتملة في السوق بشكل أسرع كما ، بشكل مستمر لتفاديها

 .والتي تهدف الى نيل رضاه وتقديم كل ما هو مميز له الجديدة ورغبة العميل

 ةتطبيقات إدارة المعرف تطوير العمل علىمؤشرات الرقمية وجود اهتمام بتبين من خالل مراجعة االهتمامات البحثية والأخيرا  

اخل د المنتجة تطبيقات إدارة المعرفةإلى زيادة الجهد والمساهمة المطلوبة لتطوير البيئات التي تؤثر على إجراءات تطوير 

 من األعمالمنظمة يث التكلفة تمكن عادلة وفعالة من ح وممارسات من خالل عمليات تطبيقات إدارة المعرفةتطور و المنظمة

دعم و المنظمات هبأنظمة حوكم وااللتزام باستمرارتطبيقات إدارة المعرفة  تطوير في المنظمات دعمدعم الهيكل التنافسي و

 وبناء للمنظمات إدارة المعرفة تطبيقات خدمات يتم من خالل تقديمالمنظمات هذه  وتعزيز قد تبين لنا ان تطوير .اإلدارات العليا

 .والعمل على النهوض باالقتصاد المعرفي بكفاءة وفعالية األعماللتكون قادرة على إدارة تكنولوجية  بنية تحتية
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 المراجع:. 8

 العربية  المراجع. 1.8

(. عالقة تبني تكنولوجيا االنترنت باألداء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة 0208بوكفة، حمزة، زودة، عمار. )

ربي بن مهيدي بأم البواقي مخبر المحاسبة المالية الجباية والتأمين. الع

906437-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-المؤسسات-في-باألداء-األنترنت-اتكنولوجي-تبني-عالقة-

 -و-الصغيرة

(. أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في الميزة التنافسية واألداء المؤسسي في المؤسسات 0205الحياري، خليل، سليم، حامد. )

الصغيرة والمتوسطة دراسة ميدانية على قطاع الصناعات التحويلية في األردن، جامعه البلقاء التطبيقية. 

990741_athr_astkhdam_tknwlwjya_almlwmathttps://www.researchgate.net/publication/308

_fy_almyzt_altnafsyt_walada_almwssy_fy_almwssat_alsghyrt_walmtwstt_drast_mydanyt_

ly_qta_alsnaat_althwylyt_fy_alardn 

ة (. دور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تطوير أداء العاملين في المؤسسات الصغير0207الرويلي، ممدوح. )
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