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 المستخلص 

إال أن كثيراً من المبادرات إما أن تفشل أو ال تحقق ما هو مأمول  تسعى العديد من المنظمات لتبني مبادرات ومشاريع إدارة المعرفة ،    
أن تطبيق نظام  منها. وذكر البعض أن انعدام دعم الثقافة التنظيمية أو الهيكل التنظيمي لتلك المبادرات يُعد من أبرز أسباب فشلها  و

دارة المعرفة في المنظمات. لذلك، سعت هذه  الورقة  لمراجعة الحوكمة إلدارة المعرفة داخل المنظمة يعد من أبرز أسباب إنجاح مبادرات إ
وضوع  الحوكمة  وإدارة المعرفة  و العالقة بينهما.  كما هدفت هذه المراجعة إلى تحديد مالمح التطور في مجال  األدب المنشور في م

واتبعت المراجعة  منهجية م  2021ام  ( إلى ع1997حوكمة إدارة المعرفة وعرض التوجهات البحثية من أول ظهور المصطلح عام )
البحثية لكل   استخالص االتجاهات  المعرفة وكذلك  إدارة  المعرفة، و حوكمة  إدارة  الحوكمة،  المراجعة وهي: :  استقصاء مصطلحات 

هما، تبين من خالل مراجعة األدب المنشور في موضوع الحوكمة و إدارة المعرفة والعالقة بين  مصطلح  والمؤتمرات التي أهتمت بها.  
في    "  Knowledge Management" و مصطلح "إدارة المعرفة    Governanceلنا أنه كان ظهور كاًل من مصطلح "الحوكمة  

 Karl Wiig-عالم إدارة  رأس المال البشري كارل وييج   على يد   1997، وأن أول التقاء لهما كان عام   1974نفس العام وهو عام  
 Knowledge Managementحوكة إدارة المعرفة  ". ثم ظهر بعد ذلك أول ظهور للمصطلح الذي يجمع بينهما وهو مصطلح    

 Governance "على يد سوزان زنجير- Suzanne Zyngier –  2004وزمالئها  عام   . 

 المقدمة: 

المعلومات واالتصاالت. يشهد العالم انفجارًا معرفيًا ضخمًا بفعل ما يعرف بالثورة  الصناعية الرابعة التي سببها التطور الهائل في تقنية 
لح رأس المال طفأصبح األفراد يتعرضون  للعديد من المعلومات بصورة سريعة ورتيبة و يكونون بالتالي معارف كثيرة  . فظهر مص

، المعرفي، وهو المعارف التي يمتلكها الفرد أو  تمتلكها المنظمة. واستشعارًا من العديد من المنظمات ألهمية  رؤوس المال المعرفية تلك
 قامت بتبني تطبيق  وممارسة إدارة المعرفة بهدف استثمار تلك المعارف بأقصى قدر ممكن.   

قام لتطبيق إدارة المعرفة في العديد من المنظمات إما أن تفشل أو ال تحقق ما هو مأمول منها. وذكر من المبادرات التي ت ًا  إال أن كثير 
. وأكدت  ( 2015عد من أبرز أسباب فشلها  )الشهري،دعم الثقافة التنظيمية أو الهيكل التنظيمي لتلك المبادرات يُ   انعدامالبعض أن  

Hudson, J. L.  et al,2014)) ها  لحوكمة إلدارة المعرفة داخل المنظمة وتوزيع األدوار والمسؤوليات بين أفرادأن تطبيق نظام ا
 وتعزيز الهيكل التنظيمي لذلك يعد من أبرز أسباب إنجاح مبادرات إدارة المعرفة في المنظمات. 

و العالقة بينهما.  كما تهدف  وإدارة المعرفة  وضعععوع  الحوكمة ملمراجعة األدب المنشعععور في   الورقةومن ذلك المنطلق، تسععععى هذه  
هععذه المراجعععة إلى تحععديععد مالمح التطور في مجععال حوكمععة إدارة المعرفععة وعرض التوجهععات البحثيععة من أول ظهور المصععععععععععععععطلح عععام  
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 باتباع المنهجية المذكورة أدناه. م 2021( إلى عام 1997)

 منهجية المراجعة ألدب الموضوع:

راسععات التي تتناول المصععطلحات : الحوكمة، إدارة المعرفة، و حوكمة إدارة المعرفة ، وكذلك اسععتخالص االتجاهات لمراجعة وتحليل الد
 وكما تم اتباع الخطوات اآلتية: البحثية لكل مصطلح  والمؤتمرات التي أهتمت بها،

 رئيسية للمرجعة.تم تحديد المحاور : الحوكمة، إدارة المعرفة،  حوكمة  إدارة المعرفة، كمحاور  -１
 } الحوكمة ،إدارة المعرفة، حوكمة إدارة المعرفة {   تعريف المصطلحات والمفاهيم المهمة بمجاالت المراجعة وهي : -２
استعراض نشأة كال من مصطلح الحوكمة، ومصطلح إدارة المعرفة، و مصطلح  حوكمة  إدارة المعرفة وتتبع تطورهم  -３

 تاريخيًا. 
لعمل والجمعيات  العلمية التي تناولت مواضيع  الحوكمة و إدارة المعرفة ، و  حوكمة إدارة استعراض المؤتمرات  وورش ا -４

 المعرفة. 
استعراض  تطور االتجاهات البحثية  التي قام بها الباحثون والمختصون في مواضيع الحوكمة و إدارة المعرفة ، و  حوكمة    -５

 إدارة المعرفة. 
 راجعة  في بعض  قواعد  المعلومات العربية واألجنبية ومحركات البحث .ايراد مؤشرات رقمية لورود مصطلحات الم -６
 عرض ومناقشة مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت مواضيع المراجعة وأهدفها ونتائجها وتوصياتها   -７

 و ولضمان شمولية   كما تم البحث في األوراق ذات الصلة واختيار الكلمات األساسية وقواعد البيانات المناسبة، 

 

 مراجعة أدب الموضوع ، فقد تم البحث في عدة محركات بحثية هي:

 (.Google Scholarقوقل الباحث العلمي )  -１
 (.ProQuesteبرو كويست )قاعدة البيانات  -２
 (Jstor)جستور قاعدة البيانات  -３
 (.Emeraldإمرآد  )قاعدة البيانات  -４
 (.Scopusسكوبس )قاعدة البيانات  -５
 (.ScinceDirectساينس دايركت ) قاعدة البيانات  -６
 (.  Saudi Digital Library) المكتبة الرقمية السعودية -７
 (.Science.govسينس )قاعدة البيانات   -８
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 (.BASEبيس )قاعدة البيانات  -９
 كما تم استخدام المحددات التالية: 

 (. 2021- 2011البحث في العشر سنوات األخيرة فقط )من  -１
 .والنصوص الكاملة والملخصات البحث عن الكلمات في العنوان الرئيسي -２
 البحث في المنشورات المتاحة لالطالع.  -３
 البحث في المنشورات المكتوبة باللغة اإلنجليزية والعربية.  -４

 مراجعة أدب الموضوع:

لمنشور في موضوع  الحوكمة وإدارة المعرفة والعالقة بينهما.  وتهدف هذه المراجعة إلى تحديد مالمح تقوم هذه المراجعة بتغطية األدب ا
التطور في مجال حوكمة إدارة المعرفة وعرض التوجهات الحالية المتعلقة بها . وعرض التوجهات البحثية من أول ظهور المصطلح  

 م  2021عام    لىإ1997 عام

 الموضوع وحدودها:مجال مراجعة أدب 

 تقوم هذه المراجعة بتغطية أدب الموضوع في مجال حوكمة إدارة المعرفة  من خالل الحدود التالية:
 الحدود الموضوعية:  - أ

 تقتصر هذه المراجعة على المحاور التالية:    
 الحوكمة. -
 إدارة المعرفة.  -
 حوكمة إدارة المعرفة.  -

 الحدود الشكلية:  -ب

 تغطي هذه المراجعة على ُنشر في موضوع  المراجعة في :                         
 الرسائل الجامعية.  -
 الكتب. -
 المنشورات في الدوريات العلمية   -
 أعمال  المؤتمرات. -
 التقارير العلمية. -
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 الحدود الزمنية: -ت

 . 2021إلى عام  1976تقتصر هذه المراجعة على تغطية الفترة الزمنية من عام  
 الحدود اللغوية:  -ث

 تغطي هذه المراجعة  أدب الموضوع المنشور باللغتين العربية و اإلنجليزية. 
 المحور األول:  الحوكمة :  •

 مفهوم الحوكمة:

الفعالة على   وتنظم العالقة بينها وبين   إداراتها،     مجالس  "هي مجموعة قواعد وقوانين وأسس تضبط عمل الشركات وتحقق الرقابة 

.  وتعرفها   )   Harvard Business Review)  وتهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد"   ،  أصحاب المصالح المختلفة  

وجه الشركات وُتحكم )صحفة المنظمة اإللكترونية( تُ   منظمة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بأنها الهياكل والعمليات التي من خاللها  

 بداية ظهور وتطور مصطلح الحوكمة: .

.  وكان محط اهتام كبير من القطاع المالي األمريكي  ،  الجريدة الرسمية الفدرالية األمريكية    1976   ظهر مصطلح الحوكمة أول مرة عام

تمت معاقبة   إال أنه  ، وعلى الرغم من أن الشركة كانت تحقق نجاحات  Penn Central –وذلك بعد افالس شركة النقل بين سنترال 

النجاحات التي كانت من  فنجد أن بالرغم  ،    )   Harvard Business Reviewمجموعة  من  مدراءها  بتهمة تقديم تقارير مضللة )  

لضمان   للحوكمةإال أنها أفلست بسبب الفساد اإلداري وتقديم معلومات مغلوطة من قبل المسؤولين  فظهرت الحاجة الملحة  تحققها ،  

 الرقابة والشفافية لتلك الشركات.  

 :" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقميةالحوكمة  المؤشر الرقمي لتتبع مصطلح "

م  2011" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقمية  في العشر سنوات األخيرة من عام    Governanceالحوكمة     تتبع مصطلح "  وتم

 وكانت النتائج كالتالي:  2021وحتى 
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 .   (Google Scholar)محرك قوقل الباحث العلمي  -1

 

  600,000من ما يقارب    (Google Scholar)في محرك قوقل الباحث العلمي   خالل العشر سنوات، قفزت عدد مرات تكرار المصطلح  
أكثر من    2011مرة في عام   ويُ  2021مرة في عام   1,500,000إلى  العام  .  التي زيادة     2013عد  األعوام  أكثر  ذكر في  من 

 مرة.  1,250,000مقاربًا ل  2013ليصبح في عام   750,000لتكرار ما يقارب ، كان عدد مرات ا2012المصطلح، ففي عام 

 
 (.ProQuesteبرو كويست )قاعدة البيانات  -2

 

البيانات   ، تصاعدت عدد مرات تكرار 2018إلى    2011و خالل الثمان سنوات من عام    (  ProQuesteبرو كويست )في قاعدة 
فكانت مجموع مرات   تزدادالمصطلح بصورة منتظمة،  أقل من    1,000,000 مليون   بمقدار  التكرار  اربع سنوات من عدد  مرة كل 

، ولكن في أخر ثالثة أعوام من   2018في عام   2,000,000ثم   2014في عام   1,000,000إلى    2011في عام   100,000
مرة. إي مليون   3,000,000كانت قد وصلت مرات التكرار ما يقارب     2019، كان التصاعد قويًا. ففي عام   2021إلى     2019عام  

 .   2021مليون في عام  4,000,000مرة في عام واحد وأستمر التصاعد القوي ليصل إلى 
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 (.  (Jastorجستور قاعدة البيانات  -3

 

، فقد صعدت عدد مرات  2018إلى عام     2011، فقد كان التصاعد منتظمًا منذ العام  ( (Jastorجستور  أما في قاعدة البيانات  
.  وُيالحظ بأن عدد مرات التكرار استقرت على نفس   2018عام     600,000لتصبح     2011عام     100,000التكرار من آقل من  

 .    600,000( عند عدد مرات التكرار المقاربة ل  2021 –  2019المستوى تقريبًا لباقي السنوات )من 

 (.Emeraldإمرآد  )قاعدة البيانات  -4
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 (.Scopusسكوبس )قاعدة البيانات  -5

 

 (.ScinceDirectساينس دايركت )قاعدة البيانات  -6

 

[، فقد    (ScinceDirectو ساينس دايركت )،  (  Scopusسكوبس )  و    ( ،Emeraldإمرآد  )وأما في قواعد البيانات الثالثة ]  
 ولم يشهد أي قفزات ملفتة للنظر. كان التصاعد متنظمًا 
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 (.  Saudi Digital Library) المكتبة الرقمية السعودية -7

 

مقارنة بالتزايد الذي   2014إلى    2011(، كان التزايد ضئياًل خالل األعوام   Saudi Digital Library)السعودية    الرقميةوفي المكتبة  
مرة في عام    170,000. فخالل األربع سنوات األولى، زادت مرات التكرار من ما يقارب    2020إلى     2014حصل خالل الفترة  

 مرة.    4,300,000. بينما قفزت مرات التكرار للمصطلح في المكتبة ليصبح أكثر من  2014مرة في عام    1,000,000  إلى    2011

 

 (.Science.govساينس   )قاعدة البيانات  -8

 

األخيرة    العامان  ت، بينما شهد2019حتى العام    2011، كان التزايد بسيطًا من عام  (Science.govساينس  )قاعدة البيانات  وفي  
 ازديادًا ملحوظًا في عدد مرات تكرار المصطلح.  
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 (.BASEبيس  )قاعدة البيانات  -9

 

إال أنه مالحظ أنه في بين   2021إلى عام    2011( ، كذلك كان التزايد بوتيرة منتظمة من عام  BASEبيس  )وفي قاعدة البيانات  
 كان االزدياد أعلى من المعتاد.  2017و    2016

 

 :" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقميةالحوكمة  التعليق على المؤشر الرقمي لتتبع مصطلح "

ُيذكر     ”Governance “الحوكمة   وكما نالحظ أنه في جميع قواعد البيانات ومحركات البحث المحددة  لهذه المراجعة بأن مصطلح  

في تزايد مطرد عامًا تلو األخر.  بل أن ورود المصطلح تضاعف في بعض المحركات بصورة كبيرة جدًا . فعلى سبيل المثال، تضاعف 

 إمرآدقاعدة البيانات  في كاًل من     ضعفًا     20في المكتبة الرقمية السعودية، وأكثر  من    ضعفاً    25  تكرار المصطلح في أكثر من

(Emerald و ) قاعدة البيانات( ساينس دايركتScinceDirect) . 

 لهذه المراجعة قواعد البيانات ومحركات البحث المحددة   "  في  Governanceفي الجدول التالي تفصيل لعدد مرات ورود  مصطلح "

 وتحديد نسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه المراجعة.  2021و   2011واألعوام 

 
 الحوكمة

Governance 

نسبة الزيادة خالل  2021 2011 العام 
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 محرك البحث
 العشر سنوات

 قوقل الباحث العلمي

(Google Scholar) 
653,000 1,560,000 239 % 

 برو كويستقاعدة البيانات 

(ProQueste) 
232,595 3,842,474 1652 % 

 جستور قاعدة البيانات 

(Jastor) 
80,802 625,202 774 % 

 إمرآد قاعدة البيانات 

(Emerald) 
2,000 44,683 2234 % 

 سكوبس قاعدة البيانات 

(Scopus) 
32,867 560 ،473 1700 % 

ساينس  قاعدة البيانات 
 دايركت

(ScinceDirect) 

4,488 94،479 2100 % 

 المكتبة الرقمية السعودية 

(Saudi Digital 
Library ) 

170,966 4،323،366 2529 % 

 % 1030 927 90 سينس قاعدة البيانات 
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1 ) )جدول:  
 "  في قواعد البيانات ومحركات    Governanceجدول من إعداد الباحث يوضح تفصيل لعدد مرات ورود  مصطلح " 

 البحث المحددة  لهذه المراجعة وتحديد نسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه المراجعة. 
 المحور الثاني : إدارة المعرفة:  •

 المعرفة:مفهوم إدارة 

Becerra-)  المفهوم البسععععععععععععععيط إلدارة المعرفعععة هي القيعععام بكعععل معععا  يلزم للحصععععععععععععععول على أكبر قعععدر ممكن من الموارد المعرفيعععة   
Fernandez & Sabherwal,2014, PP:22).    

وأكثر تفصععياًل، إدارة المعرفة هي مجموعة من عمليات إنشععاء ومشععاركة واسععتخدام المعرفة بالمنظمة لتحقيق األهداف المنشععودة للمنظمة 
 )  Harvard Business Reviewوخلق قيمة معرفية وميزة تنافسية ) 

 بداية ظهور وتطور مصطلح إدارة المعرفة :
، ولكن عند البحث،  ُوجد أنه في  (? ,McGill)يرجح الكثيرون بأن مفهوم إدارة المعرفة بدأ في الظهور في ثمانينيات القرن العشرين 

 Knowledge Management in Industrial Society andمقالة بعنوان "    ROY E. RICKSONنشر  1976خريف 
Environmental Quality ن الماضي، وإنما أنتشر  ر ظهور مصطلح إدارة المعرفة في أواسط السبعينيات من الق   ". فبالتالي، كانت بداية

ونموذجهم     Nonaka & Takeuchiاستخدام المصطلح وتطور في ثمانينيات وتسعينات القرن العشرين وبالتحديد على يد العالمان اليابانيان  
ويطور مفهوم إدارة    - والذي يعتبره الكثيرون أبًا إلدارة المعرفة - (  1994عام )    Perter Drucker. وجاء بعد ذلك العالم     SECIالمعروف  

في     انفجارا   1995(. وشهد العالم منذ عام    Fernandez & Sabherwal, 2014-Becerraالمعرفة ليصبح جزء من أي منظمة  )  
 ).Omotayo(2015,إدارة المعرفة   األدبيات التي تدور حول تطوير مفهوم  

 :" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقمية إدارة المعرفة  المؤشر الرقمي لتتبع مصطلح "

" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقمية  في العشر سنوات  Knowledge Managementإدارة المعرفة  وتم تتبع مصطلح "
 وكانت النتائج كالتالي: 2021م وحتى  2011األخيرة من عام  

(Science.gov) 
 بيس قاعدة البيانات 

(BASE) 145,993 2,444,974 1674 % 
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 .   (Google Scholar)محرك قوقل الباحث العلمي  -1

 

 

 

 

محرك   Google)الباحث العلمي   في  أنه  قوقل  فنالحظ 
Scholar)   إدارة المعرفة   ، أخذ تكرار مصطلحKnowledge Management      و     2013في تزايد مستمر خصوصًا بين العامين

مرة.  واستمر    450,000أكثر من    2017مرة  حتى وصل في عام     150,000ما يقارب    2013. حيث كان عدد التكرار عام  2017
 .  2021تكرار حتى عام  450,000مستوى تكرار المصطلح في المحرك على ما يقارب ال

 (.ProQuesteبرو كويست )قاعدة البيانات  -2
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 (.  (Jastorجستور قاعدة البيانات 

 

 (.Emeraldإمرآد  )قاعدة البيانات  -3

 

 (.Scopusسكوبس )قاعدة البيانات  -4
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 (.ScinceDirectساينس دايركت )قاعدة البيانات  -5

 

 (.  Saudi Digital Library) المكتبة الرقمية السعودية -6

 

إمرآد  قاعدة البيانات ( ، و  (Jastorجستور قاعدة البيانات و ، (ProQuesteبرو كويست )وفي كاًل من  قاعدة البيانات 
(Emerald و ) قاعدة البيانات( سكوبسScopus و  ،) قاعدة البيانات( ساينس دايركتScinceDirect و ،)  المكتبة الرقمية

 Knowledge ، فقد كان التزايد في عدد مرات تكرار مصطلح إدارة المعرفة (  Saudi Digital Library) السعودية
Management  .مطردًا بصورة رتيبة 
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 (.Science.govساينس   )قاعدة البيانات  -7

 

حتى عام   2011(، فقد استمر تزايد تكرار المصطلح بصورة منتظمة من عام Science.govساينس   )وأما في قاعدة البيانات 
 نسبة تزايد أكثر مما كانت عليه في األعوام السابقة.  2021،و 2020،  2019. ثم شهد خالل الثالثة أعوام األخيرة 2018

 (.BASEبيس  )قاعدة البيانات  -3

 

بصورة   (BASEبيس  )قاعدة البيانات في ال Knowledge Management إدارة المعرفة  و استمر التزايد لتكرار مصطلح   

 منتظمة ورتيبة مثل معظم قواعد البيانات التي ذكرناها . 

 :الرقمية" في قواعد البيانات ومحركات البحث  إدارة المعرفة التعليق على المؤشر الرقمي لتتبع مصطلح "

قواعد  في جميع   Knowledge Management إدارة المعرفة  من المالحظ أنه وخالل العشر سنوات الماضية، أزداد تكرار مصطلح  
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ة التزايد متفاوتة بين قاعدة و أخرى آو محرك وأخر. فعلى  بالبيانات ومحركات البحث الرقمية التسع المحددة لهذه المراجعة.  وكانت  نس
بنسبة   Scholar   Google في محرك  قوقل الباحث العلمي   2021إلى     2011سبيل المثال، ازداد تكرار المصطلح من عام  

 بنسبة (  Science Directسينس )قاعدة البيانات  ، وكانت أعلى نسبة زيادة في تكرار المصطلح خالل العشر سنوات في   % 700
1975 %  . 

لعدد مرات ورود  مصطلح " التالي تفصيل  الجدول  البحث  Knowledge Management في  البيانات ومحركات  "  في قواعد 

 وتحديد نسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه المراجعة.  2021و   2011  ولألعوامالمحددة  لهذه المراجعة 

 
 إدارة المعرفة 

Knowledge Management 

 العام 

2011 2021 

نسبة الزيادة خالل 
 العشر سنوات

أو قاعدة  محرك البحث
 البيانات 

 قوقل الباحث العلمي

(Google Scholar) 
69,700 487,000 700 % 

 برو كويستقاعدة البيانات 

(ProQueste) 
11,021 143,038 1300 % 

 جستور قاعدة البيانات 

(Jastor) 
36,722 284577 775 % 

 إمرآد قاعدة البيانات 

(Emerald) 
1,007 15037 1500 % 
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"  في قواعد Knowledge Management( جدول من إعداد الباحث يوضح تفصيل لعدد مرات ورود  مصطلح " 2)جدول:  
 البيانات ومحركات  

 البحث المحددة  لهذه المراجعة وتحديد نسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه المراجعة. 
 المحور الثالث : الحوكمة وإدارة المعرفة:   •

 مفهوم حوكمة إدارة المعرفة:

إن مصععععطلح حوكمة إدارة المعرفة يعد من المصععععطلحات الحديثة، وقد اختلفت تعريفات المختصععععين لها نوعًا ما وذلك باختالف تناولهم 
(   Danny,2013لها. فمنهم من تناولها من الجانب االسععععتراتيجي والبعض من الجانب التنظيمي وآخرين تناولها من الجانب الرقابي ) 

 سكوبس قاعدة البيانات 

(Scopus) 
16,131 197,065 1221 % 

ساينس  قاعدة البيانات 
 دايركت

(ScinceDirect) 

1063 14280 1343 % 

 المكتبة الرقمية السعودية 

(Saudi Digital 
Library ) 

25009 268,147 1072 % 

 سينس قاعدة البيانات 

(Science.gov) 
32 632 1975 % 

 بيس قاعدة البيانات 
(BASE) 6,855 69,714 1017 % 
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( بأن حوكمة إدارة المعرفة  هي تلك التي تركز على تطوير وتنفيذ اسععتراتيجيات إدارة المعرفة . ،و 2019فقد ذكر ) الماضععي وآخرون  
( أن الحوكمععة  إلدارة المعرفععة هي تلععك اآلليععات مثععل الهيععاكععل التنظيميععة والعمليععات التشععععععععععععععغيليععة Schroeder et al,2012ذكر )  

اءات ، ويعمل ذلك كله إلى السععي نحو تكامل الجهود المبذولة في المنظمات لتنسعيق ومراقبة مبادرات إدارة المعرفة.  والتحقيق في اإلجر 
( بأنها العمليات والمسعععععععععععؤوليات واآلليات الممزوجة  والتي بموجبها يتم توجيه وإدارة المنظمات.  2017وأيضعععععععععععًا عرفها ) أبو شعععععععععععحاته، 

ت التي عرف بها المختصععععععون حوكمة إدارة المعرفة، و للخروي بتعريف اشععععععمل لها، فقد تم تعريف حوكمة وباآلخذ في االعتبار التعريفا
،  إدارة المعرفة إجرائيًا في هذه الورقة بأنها :  مجموعة من القواعد والسعععععععععياسعععععععععات  واآلليات التي تنظم كيفية إدارة المعرفة في منظمة ما

 ل نظم و مبادرات إدارة المعرفة وتقييم أداءها وتطويرها .بما في ذلك تحديد مسؤوليات  مراقبة تفعي

  :" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقمية حوكمة إدارة المعرفة المؤشر الرقمي لتتبع مصطلح "

" في قواعد البيانات ومحركات البحث   Knowledge Management Governanceإدارة المعرفة حوكة  وتم تتبع مصطلح "

 وكانت النتائج كالتالي: 2021م وحتى 2011الرقمية  في العشر سنوات األخيرة من عام   

 (Google Scholar) قوقل الباحث العلمي  

 .   (Google Scholar)محرك قوقل الباحث العلمي  -1

 

 Google)في محرك قوقل الباحث العلمي    " Knowledge Management Governanceإدارة المعرفة  حوكة    "تكرر مصطلح  
Scholar)  .خالل العشر أعوام األخيرة بصورة متزايدة ومطردة  كما هو موضح في الرسم البياني أعاله 
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 (.ProQuesteبرو كويست )قاعدة البيانات  -2

 

" في قاعدة البيانات  Knowledge Management Governanceحوكة إدارة المعرفة  وكذلك الحال كان مع  تكرار مصطلح "
 .  2021إلى عام   2011( متزايدًا ومطردًا خالل العشر أعوام من عام ProQuesteبرو كويست )

 (.  (Jastorجستور قاعدة البيانات  -3

 

حوكة  "، كان ورود المصطلح ضئياًل للغاية خالل العشر أعوام الماضية، فأول ذكر للمصطلح ( (Jastorجستور وفي قاعدة البيانات 
  2018. ولم يرد المصطلح مرة أخرى إال عام   2012كان في عام  " Knowledge Management Governanceإدارة المعرفة 

 وبقي على ذلك الحال حتى تاريخ هذه المراجعة. 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –األول   كانون –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1734 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 (.Emeraldإمرآد  )قاعدة البيانات  -4

 

 

 

 

 (.Scopusسكوبس )قاعدة البيانات  -5
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 (.ScinceDirectساينس دايركت )قاعدة البيانات  -6

 

 

 (.  Saudi Digital Library) المكتبة الرقمية السعودية -7
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 (.Science.govساينس   )قاعدة البيانات  -8

 

 

 (.BASEبيس  )قاعدة البيانات  -9

 

إمرآد   " في كاًل من  قاعدة البيانات  Knowledge Management Governanceحوكة إدارة المعرفة  أما عن  تكرار المصطلح "
(Emerald و ،) قاعدة البيانات( سكوبسScopus و ،) قاعدة البيانات( ساينس دايركتScinceDirectو ا ،)  لمكتبة الرقمية

( ، فقد كان  BASEبيس  )قاعدة البيانات  ( و Science.govساينس   )قاعدة البيانات (، و  Saudi Digital Library) السعودية
 متزايدًا خالل العشر سنوات األخيرة وبصورة مطردة ومنتظمة. 

  :" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقمية حوكمة إدارة المعرفة المؤشر الرقمي لتتبع مصطلح "التعليق  

" في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقمية التسع المحددة لهذه المراجعة ليس   حوكمة إدارة المعرفة  من المالحظ أن ورود مصطلح " 
وهو يعتبر أكثر    (Google Scholar)ث العلمي مرة  في محرك قوقل الباح  300لم تصل عدد مرات الورود  حيث أنه  بالكثير . 

لم يرد المصطلح اطالقًا في     ،    2011بل أنه في عام    المحركات والقواعد المحددة في هذه المراجعة الذي ُذكر  فيها  المصطلح.  
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،  و (Emeraldإمرآد  )قاعدة البيانات  ( و  Jastor جستور )قاعدة البيانات  من قواعد البيانات المحددة في هذه المراجعة وهم    ثالثة
وهذا بسبب حداثة المصطلح كما سيظهر معنا الحقًا عندما نتكلم عن بداية ظهور    .  (ScinceDirectساينس دايركت ) قاعدة البيانات  

 وتطور المصطلح. 

في قواعد البيانات ضئياًل، إال أنه ظل في تزايد خالل العشر سنوات الماضية كما يوضح الجدول   المصطلحوعلى الرغم من أن ذكر  

"  في قواعد البيانات ومحركات Governance    Knowledge Managementالتالي والذي تفصيل لعدد مرات ورود  مصطلح "  

 وتحديد نسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه المراجعة.    2021و     2011ام  البحث المحددة  لهذه المراجعة ولألعو 

 
 حوكمة إدارة المعرفة 

Knowledge Management  Governance    

 العام 

2011 2021 

نسبة الزيادة خالل 
 العشر سنوات

أو قاعدة  محرك البحث
 البيانات 

 قوقل الباحث العلمي

(Google Scholar) 
21 286 1362 % 

 برو كويستقاعدة البيانات 

(ProQueste) 

6 
 

69 
 

1150 % 

 جستور قاعدة البيانات 

(Jastor) 
0 2 200 % 

 إمرآد قاعدة البيانات 

(Emerald) 
0 21 2100 % 
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 Governance   Knowledge( جدول من إعداد الباحث يوضح تفصيل لعدد مرات ورود  مصطلح " 3)جدول:  
Management  في قواعد البيانات ومحركات  " 

 البحث المحددة  لهذه المراجعة وتحديد نسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه المراجعة. 

 إدارة المعرفة :بداية ظهور وتطور مصطلح حوكمة 

مصعععطلح حوكمة إدارة المعرفة يتكون من مصعععطلحين هما:  الحوكمة و إدارة المعرفة.  وقد ناقشعععنا في المحوريين األول  والثاني ظهور 
.  وتطور اسعععععععتخدام المصعععععععطلحين في ثمانينيات  1974كاًل من المصعععععععطلحين ، و وجدنا أن كالهما  ظهرا  في ذات العام وهو عام  

 سكوبس قاعدة البيانات 

(Scopus) 
12 83 691 % 

ساينس  قاعدة البيانات 
 دايركت

(ScinceDirect) 

0 9 900 % 

 المكتبة الرقمية السعودية 

(Saudi Digital 
Library ) 

17 156 917 % 

 سينس قاعدة البيانات 

(Science.gov) 
11 135 1227 % 

 بيس قاعدة البيانات 
(BASE) 8 31 387 % 
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 . 1997ى ألتقيا أول مرة في عام وتسعينيات القرن الماضي. حت

أن أول من تطرق للحوكمة عند تناول مبحث إدارة المعرفة كان  نجدإدارة المعرفة،   حوكمةو بالنظر والبحث عن بداية ظهور مصععطلح 
"   عنوان في ورقته العلمية المنشعورة ب   1997المختص في علوم  إدارة  رأس المال البشعري وذلك عام   -   Karl Wiig-كارل وييج  

Knowledge Management: An Introduction and Perspective   فقد عرض  في مقالته  بأن هناك أربع مجاالت .  "
وأكثر     تركز عليهععا إدارة  المعرفععة وذلععك عنععد تحليلععه للهيععاكععل التنظيميععة. و كععانععت من  تلععك المجععاالت الوظععائف التي تخععدم الحوكمععة.

ي للتأكد من أن إدارة المعرفة تحقق قيمة ألصعععععععععععحاب المصعععععععععععلحة المعنيين، وكذلك لتتحكم وتقلل من تفصعععععععععععياًل، كانت تلك الوظائف ه
 (.  (Wiig,1997  مخاطر إدارة المعرفة  

حيث  (2004)كان في  عام  Knowledge Management Governance أما عن أول تصريح بمصطلح حوكمة إدارة المعرفة 
 ورقتين كانت األولى  بعنوان: Zyngier and others تنشر 

 "Knowledge Management Governance: A Multifaceted Approach to Organizational Decision and 
Innovation Support " 

 أما الورقة الثانية فقد كانت بعنوان : 

" Governance of Knowledge Management Strategy Implementation: A New Lens on an Evolving 
Practice.   " 

 

" حوكمة إدارة المعرفة"أول تصريح بمصطلح 

2004عام 

أول استخدام للحوكمة مع مبحث إدارة المعرفة

1997عام 

نشأة مصطلح الحوكمة 

1974عام 

نشأة مصطلح إدارة المعرفة 

1974عام 
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 : خط زمني من إنشاء الباحث يوضح بداية ظهور مصطلحات موضوع المراجعة وتطورهما  وارتباطهما معا.( 1 )شكل

 

 في مجال حوكمة إدارة المعرفة:االتجاهات البحثية و  الدراسات السابقة 

فكما ظهر معنا حين ( .  Schroeder et al,2012)  في مراحلها المبكرة   تعتبر  األبحاث المتعلقة بحوكمة إدارة المعرفة  مازالت   
مصطلح حوكمة إدارة  و ورود    ظهوراستعرضنا مؤشر تتبع ورود المصطلح في محركات وقواعد البيانات المحددة في هذه المراجعة بأن  

حين نشر      (2004)في عام    سابقًا بأن أول تصريح للمصطلح في األبحاث المنشورة كان    اه  ذكرنالمعرفة قليل جدًا، وهذا يعود لما    
Zyngier and others  :ورقتين كانت األولى  بعنوان 

 "Knowledge Management Governance: A Multifaceted Approach to Organizational Decision and 
Innovation Support " 

م بأن قدموا فيها تحقيًقا أولًيا عن حوكمة استراتيجيات إدارة المعرفة، والعالقة بين تلك االستراتيجيات والهياكل التنظيمية. وخلصت دراسته
نموذي نقل المعلومات الموحد هو األنسب مع نموذي أصحاب المصلحة للحوكمة و الذي يضمن المساءلة والمسؤولية عن المهام التي 

جات جميع أصحاب المصلحة التنظيميين. وقد قاموا كذلك  بتحديد هيكل للحوكمة والذي يهدف لرفع  قدرة المنظمة على  تلبي احتيا
 إنشاء استراتيجية فعالة إلدارة معارفهم. 

 أما الورقة الثانية فقد كانت بعنوان : 
" Governance of Knowledge Management Strategy Implementation: A New Lens on an Evolving 

Practice.  " 
أن  هدفت تلك الدراسة لبحث دور الحوكمة كعدسة فحص تفحص فاعلية تنفيذ استراتيجيات إدارة المعرفة. وقد خلصت الدراسة إلى  و  

دة من تطبيق عمليات الحوكمة على ممارسات إدارة المعرفة قد يحقق تطبيق تلك الممارسات بفاعلية أكثر و أن استخدام السلطة المستم
إطار الحوكمة في المنظمة يعمل لضمان إيصال الفوائد المرجوة والمتوقعة من تطبيق تلك الممارسات بصورة منظمة. وقد نتج عن  

 الدراسة كذلك  نموذي أولي مقترح لحوكمة إدارة المعرفة.  

 ورقة بعنوان :   Zyngier and othersنشر  (2006)ثم في عام 

"The role of knowledge management governance in the implementation of strategy" 
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وهدفت الدراسة إلى بحث دور حوكمة إدارة المعرفة كأداة لضمان تنفيذ استراتيجيات إدارة المعرفة بفاعلية في المنظمات، كما وضعت 
، وخلصت الدراسة إلى أن وجود إطار لحوكمة إدارة المعرفة  الدراسة إطارا مفاهيمي للوضع المناسب لحوكمة إدارة المعرفة داخل المنظمة
 من شأنه أن يضمن فعالية تنفيذ استراتيجيات إدارة المعرفة في المنظمات. 

ورقة في المؤتمر األوربي السابع إلدارة المعرفة     Rene De Langenو     Patrick Onions(، نشر كال من  2006وفي نفس العام ) 
(ECKM,2006)    :بعنوان "Knowledge Management Governance”   أوصت إلى ضرورة  تبني حوكمة إدارة المعرفة في

ة في المنظمات المنظمات ، حيث أكدت نتائج الدراسة بأن هناك فائدة كبيرة  لحوكمة إدارة المعرفة في التحكم وتوجيه أداء إدارة المعرف
سواء على المستوى االستراتيجي أو التشغيلي. كما اقترحت الدراسة بناء على نتائج بحث إجرائي قام به الباحثان في إحدى الشركات 

 نموذي لحوكمة إدارة المعرفة يتكون من معيارين رئيسيين: 
 األول: قياس مستوى النضج وذلك لغرض التوجيه ألداء إدارة المعرفة.

 : المعايير المعرفية وذلك لغرض التحكم في أداء إدارة المعرفة.  الثاني
 بنشر ورقتهم بعنوان : (2007)عام   Schroeder & Pauleenثم قام كاًل من 

‘‘KM governance: investigating the case of a knowledge intensive research organization’’ 
إدارة المعرفة لمنظمة بحثية كثيفة المعرفة ، وتناقش الورقة تأثير هذا التكوين على نهج    وفي  هذه الورقة ، تم توضيح تكوين حوكمة

زر بين جوانب إدارة المعرفة المختلفة ،  آإدارة المعرفة التنظيمية. أظهرت النتائج أهمية خاصة للهيكل المركزي إلدارة المعرفة لخلق الت
ل األدوار األخرى وتعزيز جوانب إدارة المعرفة في المنظمة. تستنتج هذه الورقة أن جوانب وأهمية عمليات القيادة واالتصال والتنسيق لتكام

 الهياكل والعمليات  لحوكمة إدارة المعرفة تساهم بشكل كبير في تطوير وإنشاء إدارة المعرفة في المنظمة. 
 وآخرون ورقة بعنوان :  Schroederنشر  (2009)ثم في عام 

‘‘Emerging evidence on linkages between knowledge management (KM) governance and 
management strategy: the case of two organizations’ 

و تسعى هذه الورقة على استكشاف وتحديد إجراءات الحوكمة في شركتين. تم استخدام منهجية دراسة الحالة لفحص هياكل الحوكمة 
ي تساهم في التطوير والمواءمة االستراتيجية إلدارة المعرفة. تم تحديد خمسة عوامل على أنها حاسمة والعمليات واآلليات العالئقية الت
 وهامة في إدارة المعرفة وهي:  

 مستوى المركزية . -
 ونقطة اإلبالغ .   -
 وآليات مواءمة األعمال .  -
 ، وخصائص قائد إدارة المعرفة.  -
 وعملية التعاون مع وظيفة تكنولوجيا المعلومات.   -
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 كانت بعنوان: Kannabiran & Pandyan، ُنشرت ورقة علمية من قبل   (2010)في عام 
"Enabling role of Governance in Strategizing and Implementing KM " 

أن يمكن فعالية تطبيق استراتيجيات إدارة المعرفة المخطط  في هذه الورقة، قام الباحثان بدراسة كيف يمكن  إلطار حوكمة ذاتي وموحد
بالهند.   التي تكون موجهة بإطار موحد  لها في احد المنظمات  المعرفة  إدارة  الدراسة بأن برامج  إلى ممارسة  ،  لحوكمةاوأكدت  يؤدي 

تسبق حوكمة إدارة المعرفة استراتيجية إدارة واستدامة إدارة المعرفة بنجاح على مستوى المنظمة. وأكدت نتائج الدراسة إلى ضرورة أن  
 المعرفة لتفعيل تلك االستراتيجية بنجاح. 

 وآخرون دراسة بعنوان    Schrorder( 2012ونشر عام ) 
 "KM governance: the mechanisms for guiding and controlling KM programs " 

لمعرفة التي تستخدمها المنظمات لتوجيه ورقابة إدارة المعرفة الخاصة بهم. هدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في آليات حوكمة إدارة  ا
منظمة دولية ليتم تحديد األنماط في     12لع     حالة    12استخدمت الدراسة منهجية دراسة الحاالت المتعددة ، حيث قامت الدراسة بدراسة  

ا الدراسة مجموعة من اآلليات  الخاصة بهم. كما أظهرت  الحوكمة  بالغة األهمية إلدارة تكوين  التي تعتبر  لهيكلية والعملية والعالئقية 
ارة برنامج إدارة المعرفة  التنظيمية. كذلك تم تحديد أنماط مختلفة بين آليات إدارة المعرفة والتي تؤدي إلى تطوير أنماط عامة لحوكمة إد

 المعرفة.  
 ورقة بعنوان :  Burstein & Zyngier ، نشر كال من    (2012)وفي عام  

“Knowledge Management Governance: The Road to Continuous Benefits Realization” 
وأنصب تركيز هذه الورقة على مكونات حوكمة إدارة المعرفة من خالل قيادتها في تطوير استراتيجية إدارة المعرفة وتنفيذها، بما في ذلك  

ت التقييم الشفافة لتحقيق الفوائد المستمرة. قدمت الورقة نموذًجا لحوكمة إدارة المعرفة واختبار مدى  إدارة المخاطر، والرقابة المالية، وآليا
مصداقية النموذي من خالل ست دراسات حالة لمنظمات كبيرة متعددة الجنسيات. أوضحت الدراسة بأن تأثير حوكمة إدارة المعرفة على  

سة من مؤسسات دراسة الحاالت أن هناك صلة واضحة بين استراتيجيات إدارة المعرفة  تطوير وتنفيذ برامج إدارة المعرفة في كل مؤس
 المحوكمة والفوائد المحققة من تلك البرامج.

 Danny" للمؤلف     The Role of Knowledge Management Governanceُنشرت ورقة بعنوان "     (2013)و في عام  
Ardianto    إلى تحقيق فوائد استراتيجية إدارة المعرفة والقضايا الهامة  دي حوكمة إدارة المعرفة  هدفت  إلى استكشاف كيف يمكن أن تؤ

، توصل المؤلف إلى أن حوكمة إدارة المعرفة  IBM المتعلقة بها. من خالل منهجية دراسة الحالة و باستخدام البيانات الثانوية لشركة
ة والتكنولوجيا في استراتيجية إدارة المعرفة. كما وصفت الورقة حوكمة إدارة تلعب دوًرا مهًما في توفير التوازن بين األشخاص والعملي

علق المعرفة بأنها إطار تنفيذي يتضمن السلطة ، وتطوير االستراتيجية ، والثقافة التنظيمية ، وإدارة المخاطر ، والتقييم والقياس فيما يت 
ت مناسبة لدعم تحقيق أهداف إدارة المعرفة من خالل تنظيم حقوق اتخاذ  بتوظيف إدارة المعرفة. كشفت الدراسة أن آليات الحوكمة كان
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القرار ، وثقافة التعاون الذكي ، ورعاية مجتمعات الممارسة. كما أوصت الدراسة بأنه يجب أن تبحث األبحاث المستقبلية عن كيفية تأثير 
 .النماذي األصلية لحوكمة إدارة المعرفةتفاعل استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واألعمال وإدارة المعرفة على 

( وفي المؤتمر الدولي لتنمية الموارد البشرية لبرامج الطاقة النووية: بناء القدرات واستدامتها والمنعقد في فيننا، نشرت 2014و في عام ) 
Jody L. Hudson :وآخرون مقااًل بعنوان 

"A Model of Effective Governance for Knowledge Management: A Case Study at the U.S. 
Nuclear Regulatory Commission” 

واستعرضت الورقة نموذي الهيئة األمريكية للتنظيم النووي في حوكمة إدارة المعرفة. وعزت المقالة بأن من العوامل الرئيسية التي أدت 
. وكذلك  لتطبيق إدارة المعرفة بفاعلية في الهيئة هو نظام الحوكمة القوي  الذي تتبعه الهيئة لحوكمة إدارة المعرفة سواء أفقيًا أو رأسياً 

يقوم نموذي حوكمة إدارة المعرفة بالهيئة بتوزيع المهام والمسؤوليات بشكل واضح على األفراد واألقسام وطرق متابعتها وتقييم أدائها. 
ي  وأكدت المقالة إلى أن الكثير من المنظمات تعاني من عدم تطبيق إدارة المعرفة بصورة فاعلة وأن تبني نموذي لحوكمة إدارة المعرفة ف

 تلك المنظمات سيساهم بشكل كبير في إنجاح فعالية التطبيق.

" هدفت إلى  إطار مقترح لحوكمة المعلومات في أمانة العاصمة المقدسة"نشر أبو شرحة والسريحي دراسة  بعنوان  (، (2018وفي عام  
لتعرف على النماذي المستخدمة لتطبيق التعرف على دور حوكمة المعولمات في تمكين إدارة المعرفة وتعزيزها في المنظمات. كذلك ل

حوكمة المعلومات. خلصت نتائج الدراسة إلى أن حوكمة المعلومات وسيلة مهمة إلنجاح إدارة المعرفة كما أن آليات ومبادئ الحوكمة 
ُوجد أن دراسة  تخدم تطوير إدارة عمليات المعرفة مثل إكتساب و تكوين وتنظيم و مشاركة وتطبيق المعرفة. وعند البحث والتقصي، 

 أبوشرحة والسريحي هذه هي أولى الدراسات العربية التي تناولت مبحث الحوكمة وإدارة المعرفة والمعلومات. 

( قدم الماضي وآخرون ورقة في المؤتمر الدولي السنوي السابع لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الكوفة  2019وفي عام ) 
 )عنوان المؤتمر الحوكمة األكاديمية: الطريق نحو جودة التعليم( بعنوان " إدارة المعرفة المستندة على مبادئ الحوكمة ودورها في تفعيل 

 اإللكترونية: دراسة استطالعية آلراء عينة من الموظفين في جامعة الكوفة".   الحكومةتطبيقات 
وهدفت الدراسة  الستكشاف عالقة حوكمة إدارة المعرفة ومدى فاعليتها و دورها  في تطبيقات الحكومة 

ي إنجاح استراتيجيات إدارة اإللكترونية .واستنتجت الدراسة أن التركيز على حوكمة إدارة المعرفة يعد عاماًل وعنصرًا أساسيا ف 
 المعرفة بالمنظمات . 

ورقة بعنوان "حوكمة المعرفة وأهميتها فى تفعيل التشارك المعرفى بين المنظمات: دراسة حالة    (2020)مؤخرًا في عام    بريطل  ثم نشرت  
 مجموعة من البنوك "

قيادة اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات واالتصال في تفعيل التشارك وهدفت الدراسة إلى أهمية أبعاد حوكمة المعرفة وهي الثقافة التنظيمية وال
أكدت نتائج الدراسة إلى وجود أهمية لحوكمة المعرفة في تفعيل التشارك المعرفي بين المنظمات خصوصًا  كما المعرفي بين المنظمات. 

 بعد الثقافة التنظيمية. 
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 في مجال حوكمة إدارة المعرفة: وتحليل االتجاهات البحثية  الدراسات السابقة  التعليق على

نجد بأن األبحاث غالبًا اتجهت في عدة اتجاهات متداخلة، فنجد أن جميع األبحاث التي أوردناها  ، إذا ما أردنا تحليل الدراسات السابقة
 قد تبنت بعدًا أو أكثر من األبعاد الثالثة التالية: 

 إدارة المعرفة البعد االستراتيجي لحوكمة -
 البعد التنظيمي والثقافة التنظيمية والهياكل التنظيمية لحوكمة إدارة المعرفة. -
 البعد الرقابي والتحكمي لحوكمة إدارة المعرفة   -

  نالحظ أنه ومنذ ظهور مصطلح حوكمة إدارة المعرفة، أتجه الباحثون إلى ربطها بالبعد االستراتيجي إلدارة المعرفة ومدى فاعلية تلك ف
 . الحوكمة على أداء إدارة المعرفة استراتيجيا في المنظمات

من    ففي    ;Zyngier et.al,2004; Zyngier et.al,2006; Kannabiran et.al,2010; Zyngier et.al,2012)كال 
Danny,2013)     ( نرى أن حوكمة إدارة المعرفة لها آثر بالغ في دعم  2019الماضي،  ;   2018شرحة والسريحي،   أبوودراسة )

 استراتيجيات إدارة المعرفة في المنظمات  وتدعم إنجاح تحقيها بفاعلية.   
دراسة  كال من  أما عن بعد الثقافة التنظيمية، فكذلك تناول الباحثون مدى عالقة حوكمة إدارة المعرفة بها. إما بصورة عامة كما في  و  
(  Danny,2013  ،أو بأكثر تفصيال وذلك بتناول الهياكل التنظيمية في المنظمات وموائمتها مع حوكمة إدارة 2020( ودراسة )بريطل ،)

المعرفة بالسلطة الالزمة لتحقيق   إدارةالمعرفة إما بتكليف أصحاب السلطات المركزية مسؤوليات لخدمة إدارة المعرفة أو بتمكن قادة  
 كاًل من الدراسات :  عرفة في منظماتهم كما في متطلبات إدارة الم

(Zyngier et al,2004; Schroeder,2007; Schroeder,2009; Schroeder,2012; Zyngier et al,2012; Hudson 
et al,2014) 

معرفة في المنظمات كم وكما أنه أتجه كذلك الباحثون بربط حوكمة إدارة المعرفة بمدى تأثيرها في الرقابة و التحكم  على أداء إدارة ال
 .  Onions et al,2006; Danny,2013)في دراسة ) 

للحوكمة عند تناول   -   Karl Wiig-عندما  تطرق عالم إدارة  رأس المال البشري كارل وييج    1997وكما ذكرنا سابقًا بأن في عام  
نظيمي مبحث إدارة المعرفة كان تركيزه على البعد التنظيمي منها، فيكمن لنا القول بأن منطلق تناول حوكمة إدارة المعرفة وتناولها للبعد الت

"  ، وأن   Knowledge Management: An Introduction and Perspectiveفي ورقته    1997عام    Karl Wiigكان من قبل  
ات طلق تناول حوكمة إدارة المعرفة بتناولها للبعد االستراتيجي كان من قبل الباحثة االسترالية المختصة في إدارة المعرفة وفي استراتيجيمن

 Knowledge"  في ورقتهم  بعنوان "     2004وزمالئها  عام    –  Suzanne Zyngier  -إدارة المعرفة على وجه الخصوص سوزان زنجير
Management Governance: A Multifaceted Approach to Organizational Decision and Innovation Support 

" 
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كذلك كان من اتجاهات بعض البحوث بأن تناولت نماذي الحوكمة إلدارة المعرفة إما باستعراض نماذي قائمة في المنظمات كما في  
 الدارسات 

  (Onions et al,2006 ; Hudson , J. L.  et al, 2014)في دراسة لدراساتهم كما  نماذي كمخرجات ونتائج  اقتراح  أو   ، 
Zyngier et.al,2004))  و دراسة ( (Schroeder et al,2007  ،(.  2018ودراسة )أبو شرحة والسريحي 

البعد االستراتيجي والبعد   تناول الدراسات المذكورة في المراجعة لألبعاد  الثالثة المستنتجة من الدراسات وهي الجدول التالي يجمع 
 حوكمة إدارة المعرفة التنظيمي والبعد الرقابي وما إذا تناول الدراسة نماذي

المراجعة لألبعاد الثالثة وتناول نماذج حوكمة مختصرًا لتناول الدراسات المذكورة في من إعداد الباحث يوضح ( جدول 4)جدول:
 إدارة المعرفة 
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 :االستنتاجات والخاتمة 
الحوكمة  من خالل مراجعة   المنشور في موضوع  إدارةاألدب  أنه كان ظهور كاًل من مصطلح    و  لنا  تبين  المعرفة والعالقة بينهما، 

، وأن أول   1974في نفس العام وهو عام    "  Knowledge Management" و مصطلح "إدارة المعرفة    Governance"الحوكمة  
ر بعد ذلك أول ظهور للمصطلح  . ثم ظه Karl Wiig-عالم إدارة  رأس المال البشري كارل وييج   على يد   1997التقاء لهما كان عام  

 - سوزان زنجيرعلى يد  "   Knowledge Management Governanceحوكة إدارة المعرفة    "الذي يجمع بينهما وهو مصطلح    
Suzanne Zyngier –  ( 20ص  1)انظر شكل.  2004وزمالئها  عام 

المعرفة تركزت على ثالثة أبعاد رئيسية كانت    إدارةالبحثية التي اتبعها الباحثون عن دراسة حوكمة    تاالتجاهاوكما ظهر لنا عند تحليل  
: 

 المعرفة. إدارةالبعد االستراتيجي لحوكمة  -
 التنظيمي والثقافة التنظيمية والهياكل التنظيمية لحوكمة إدارة المعرفة.البعد  -
 . المعرفةالرقابي والتحكمي لحوكمة إدارة البعد  -

القائمة في   النماذي  إما بدراسة تلك  المعرفة  إدارة  الخاصة بحوكمة  النماذي  الدراسات في تناول  اهتمامًا من بعض  وكذلك كان هناك 
 المنظمات أو اقتراح نماذي مخرجات لتلك الدراسات. 
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 كما أنه كان من المالحظ أن هناك تفاوت كبير في استخدام المصطلحات الثالثة:و 

 "   Governance"الحوكمة   -
  " Knowledge Management"إدارة المعرفة   -
 "  Knowledge Management Governanceحوكة إدارة المعرفة  " -

.  في قواعد البيانات ومحركات البحث المحددة  لهذه المراجعةفي استخدامها من قبل الباحثين في بحوثهم خالل العشر سنوات الماضية 
مرة في المكتبة الرقمية   -أربعة مليون   –  4,000,000كان قد وصل لما يتجاوز   2021فنرى بأن عدد مرات استخدام الحوكمة عام  

وهي اكثر المحركات التي ورد فيها المصطلح، بينما أكثر عدد مرات لذكر مصطلح إدارة المعرفة كان في محرك قوقل الباحث العلمي 
خالل العشر منشورة  ولم يتجاوز النصف مليون مرة . واما مصطلح حوكمة إدارة المعرفة فكان وروده في البحوث ال 2021في عام  

 سنوات الماضية ضئياًل جدًا وقد يعود السبب في ذلك لحداثته وقلة استخدامه. 

البحث المحددة  لهذه المراجعة وتحديد   في قواعد البيانات ومحركات    المصطلحات الثالثة  يوضح تفصيل لعدد مرات    التالي  جدول  ال 
 . المراجعةنسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه 

 

 
 الحوكمة

Governance 

 إدارة المعرفة 

Knowledge 
Management 

 حوكة إدارة المعرفة 

Knowledge Management 
Governance 

 العام 
2011 2021 2011 2021 2011 2021 

 محرك البحث

 قوقل الباحث العلمي

(Google Scholar) 
653,000 1,560,000 69,700 487,000 21 286 

 برو كويستقاعدة البيانات 

(ProQueste) 
232,595 3,842,474 11,021 143,038 

6 

 

69 
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 Knowledge " و  "   Governance المصطلحات " ( جدول من إعداد الباحث يوضح تفصيل لعدد مرات ورود 5)جدول:  
Management  و"  "Governance   Knowledge Managementالمحددة  لهذه البحث  "  في قواعد البيانات ومحركات

 المراجعة وتحديد نسبة مضاعفة ورود المصطلح خالل الفترة المحددة لهذه المراجعة
 

 جستور قاعدة البيانات 

(Jastor) 
80,802 625,202 36,722 284577 0 2 

 إمرآد قاعدة البيانات 

(Emerald) 
2,000 44,683 1,007 15037 0 21 

 سكوبس قاعدة البيانات 

(Scopus) 
32,867 560473 16,131 197,065 12 83 

ساينس  قاعدة البيانات 
 دايركت

(ScinceDirect) 

4,488 94479 1063 14280 0 9 

 المكتبة الرقمية السعودية 

(Saudi Digital 
Library ) 

170,966 4323366 25009 268,147 17 156 

 سينس قاعدة البيانات 

(Science.gov) 
90 927 32 632 11 135 

 بيس قاعدة البيانات 
(BASE) 145,993 2,444,974 6,855 69,714 8 31 
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 المراجع: 

  العاصمة   أمانة  في  المعلومات  لحوكمة  مقترح  إطار.  2018.  عواد  حسن  والسريحي،  محمد  بو  ماجد  شرحة،  أبو -
 .74- 35.  ص ص  ،22.  ع ،2018.  مجاعلم،. المقدسة

المفاهيم اإلدارية مجلة هارفرد ببيزنس ريفيو :  -
tps://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%Dht

-9%85
D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%d8%a5%d8%%

-f%d8%a7%d8%b1%d8%a9a
d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9% / 

:  (IFC)مؤسسة التمويل الدولية  -
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC
+CG#:~:text=Corporate%20governance%20is%20defined%20as,companies%20are%20direc

firms%20to,corporate%20governad.&text=IFC%20works%20with%20ted%20and%20controlle
nce%20practices%20and%20standards . 

 الحكومة( إدارة المعرفة المستندة على مبادئ الحوكمة ودورها في تفعيل تطبيقات 2019الماضي، ضرغام وآخرون ) -
اإللكترونية: دراسة استطالعية آلراء عينة من الموظفين في جامعة الكوفة. ورقة مقدمة في المؤتمر الدولي السنوي السابع  

 وفة )عنوان المؤتمر الحوكمة األكاديمية: الطريق نحو جودة التعليم.لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي بجامعة الك
حوكمة المعرفة وأهميتها فى تفعيل التشارك المعرفى بين المنظمات: دراسة حالة  ( " 2020بريطل، فطيمة الزهرة  )  -

 مجلة االستراتيجية  والتنمية  "األغواط –مجموعة من البنوك 
- Becerra-Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2014). Knowledge Management: Systems and 

Processes (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315715117 
- Danny Ardianto (2013), The Role of Knowledge Management Governance, International 

Journal of Computer Theory and Engineering, Vol.5, No.1, pp.133-137.  
- HUDSON, J. L.  et al., “A Model of Effective Governance for Knowledge Management: A Case 

Study at the U.S. Nuclear Regulatory Commission,” IAEA CN-220-343, Proceedings of 
International Conference on Human Resource Development for Nuclear Power Programmes: 
Building and Sustaining Capacity, Vienna, Austria, May 12-16, International Atomic Energy 
Agency, Vienna, Austria (2014). 
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" Governance and Knowledge Management - State of Art Review  " 

Abstract 

Many organizations seek to adopt knowledge management initiatives and projects, however;  

many of these initiatives either fail or do not achieve what is hoped for. Some mentioned that the lack of 

support for the organizational culture or the organizational structure of these initiatives is one of the main 

reasons for their failure, and that the application of the governance system for knowledge management 

within the organization is one of the main reasons for the success of knowledge management initiatives 

in organizations. Therefore, this paper sought to review the published literature on the topic of 

governance and knowledge management and the relationship between them. This review also aimed to 

identify the features of development in the field of knowledge management governance and to present 

research trends from the first appearance of the term (1997) to 2021. Term and conferences that interested 

them. By reviewing the literature published on the subject of governance and knowledge management 

and the relationship between them, we found that the emergence of the terms “governance” and 

“knowledge management” in the same year, 1974, and that their first meeting was in 1997 by The world 

of human capital management, Karl Wiig. Then the first appearance of the term that combines them, 

which is the term "Knowledge Management Governance" by Suzanne Zyngier and her colleagues in 

2004. 
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