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 الملخص: 
تتناول هذه الدراسة مراجعة علمية لموضوع مشاركة المعرفة في العمل اإلداري، حيث تم استعراض العديد من الجهود البحثية العربية 

واألجنبية التي تطرقت ألهمية إدارة المعرفة بشكل عام ومشاركة المعرفة بشكل خاص في المنظمات، وتأثيرها على العمل اإلداري، وتم 
ى نشأة مفهوم مشاركة المعرفة كعملية من عمليات إدارة المعرفة في اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي من خالل البحث التطرق بداية إل

في العديد من قواعد البيانات العلمية المعتمدة، وعند تتبع بداية ظهور مشاركة المعرفة نالحظ أن االهتمام بمشاركة المعرفة بدأ من  
  1983ود البحثية المتعلقة بإدارة المعرفة، وقد تكون أول إشارة لمشاركة المعرفة في التقرير الذي ُنشر عام خالل اإلشارة إليها في الجه
Wilson et al.,1983 ) ،)  والذي تناول العوامل التي تعزز مشاركة المعرفة من أجل تحسين األداء في المنظمات، ومن هنا نجد أن

هي بداية ظهور مصطلح مشاركة المعرفة، وفي هذا المجال تم البحث بعدة  -ر الباحثةمن وجهة نظ  –الثمانينات من القرن الماضي 
مصطلحات تدل على العمل اإلداري ومرادفة له مثل: المنظمات، واألداء، واإلدارة، والتطوير، واإلدارة العامة، وبعض ممارسات الموارد 

لثقة وغيرها، وقد تم تقسيم الجهود البحثية في هذه المجال على ثالث فترات البشرية كالحوافز والمكافآت والقيادة والثقافة التنظيمية وا
م( والتي بدأ فيها تضمين موضوع مشاركة المعرفة كعملية من عمليات إدارة المعرفة، ولم  2000زمنية، الفترة األولى )ما قبل عام  

شكل محدود جدًا، ثم ازدادت الجهود البحثية التي تتناول تظهر الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة بشكل مستقل في هذه الفترة إال ب
( وذلك على المستوى الفردي والتنظيمي، بينما  2010- 2000موضوع مشاركة المعرفة بشكل محدود نوعًا ما في الفترة الثانية ما بين )

سة سواء في االنتاج الفكري األجنبي أو ( ثورة االنتاج الفكري الحقيقي للموضوع محل الدرا2020-2011تمثل الفترة الثالثة ما بين )
 العربي، وتنوعها وتناولها مجاالت مختلفة وحديثة لم يتم التطرق لها من قبل على المستوى الفردي أو المستوى التنظيمي. 

 

 : المقدمة
بد منه، تسعى من خالله إلى  في عصر يتسم بالتطور التقني وثورة المعلومات أصبح تطبيق إدارة المعرفة في منظمات اليوم أمرًا ال 

 تحقيق أهدافها وتطلعاتها التي تضمن االستدامة بين غيرها من المنظمات. 
لقد اتفقت الجهود البحثية خالل العقدين الماضية على العوائد التي تعود على المنظمات في االستثمار في المعرفة وتبني تطبيق  

ال اإلدارة العامة زاخرًا بالجهود البحثية التي تناولت إدارة المعرفة ودورها في األداء عملياتها المختلفة، ويعتبر االنتاج الفكري في مج
 (. 2005والمنظمات منذ الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي )الكبيسي،

والعمليات وقد تفرعت الجهود البحثية فيما بعد وانتقلت من إدارة المعرفة بشكل عام إلى مجاالت أكثر تخصصًا مثل الوظائف  
واألنشطة وغير ذلك، وتعد عمليات إدارة المعرفة من المجاالت التي حظيت باهتمام كبير من الباحثين مثل االستخالص والتوليد 

 والمشاركة والتطبيق وغيرها من العمليات. 
ى كافة مستويات المنظمة من حيث  ويعود االهتمام بعمليات إدارة المعرفة نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في تحسين أداء المنظمات عل

(، ومع بداية القرن الواحد والعشرين بدأ  113: 2014الموظفين أو العمليات أو المنتجات أو أداء المنظمة الكلي )بيسرا وسابيروال،
 Deاالنتاج الفكري األجنبي والعربي يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه األشخاص في تكوين المعرفة ومشاركتها )

chnga,2001 ) 
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ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى عرض الجهود البحثية التي تناولت موضوع مشاركة المعرفة والعمل اإلداري، وقد بدأ البحث  
االستطالعي لهذه الدراسة من القرن الماضي للبحث حول بداية ظهور مفهوم مشاركة المعرفة ، وتم تحديد الفترة الزمنية من عام  

م( لتسليط الضوء على تطور الجهود البحثية لموضوع مشاركة المعرفة في المنظمات، وهي الفترة التي 2020م ) م( إلى عا2000)
بدأت فيها الدراسات تهتم بشكل كبير ومستقل بدور مشاركة المعرفة في المنظمات واألداء، وقد تم االستعانة بالعديد من قواعد البيانات 

( ،  LISAوليزا )  (،Emerald Insight(، وايمرالد ) ProQuest Centralبروكويست سنترال ) االلكترونية األجنبية والعربية مثل
وقاعدة بيانات المنهل، والمنظومة، ومعرفة، وغيرها، باإلضافة إلى مصادر معلومات مختلفة أخرى مثل الكتب والرسائل العلمية، ومن  

القرن الماضي هي بداية االهتمام بمشاركة المعرفة في المنظمات، كما أن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الثمانينات من 
م(، هي الفترة الذهبية للجهود البحثية المتعلقة بمشاركة المعرفة ودورها في المنظمات سواًء 2020- م2011العشر سنوات األخيرة )

ي من قبل منظمات اليوم بأهمية تطبيق أنظمة إدارة على المستوى األجنبي أو العربي، وهذا االهتمام المتزايد إنما يدل على الوع
 المعرفة وعملياتها المختلفة.

 حدود الدراسة:  
 الحدود الموضوعية: 

 تشتمل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة على المصطلحات التالية: 
 " knowledge sharing مشاركة المعرفة " -
 "Administrative work العمل اإلداري " -
 " organizations المنظمات " -
 "performance األداء " -

وقد تم استخدام مصطلحي )المنظمات واألداء( لما يندرج تحته من العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل والمنظمات مثل الموارد 
العمل اإلداري كالحوافز والمكافآت والقيادة واالبتكار البشرية وتطوير رأس المال الفكري، والتنظيمي، وما يتضمن ذلك من ممارسات 

واالبداع وغيرها من الموضوعات التي سيتم توضيحها الحقًا خالل استعراض تطور الجهود البحثية، مع العلم أن البحث بمصطلح  
 ية. ، لم يسفر عن أي نتائج في قواعد البيانات العربية واألجنبAdministrative work  )العمل اإلداري(
 الحدود الزمانية:

م، وهي الفترة التي بدأ فيها ظهور الدراسات واألبحاث التي 2020- م 2000تم تحديد الفترة الزمنية للموضوع محل الدراسة بين عام  
المعرفة لم يتم تناولت مشاركة المعرفة ودورها في المنظمات والعمل اإلداري بشكل مستقل عن إدارة المعرفة، وذلك ال يعني أن مشاركة 

تناولها بالبحث قبل هذه المرحلة بل تمت اإلشارة إليها ضمن الكثير من الجهود البحثية المتعلقة بإدارة المعرفة كنشاط أو عملية من  
عملياتها، أما األبحاث الخاصة بمشاركة المعرفة بشكل مستقل فكانت محدودة جدًا كما سوف يتم توضيحه الحقًا وذلك من خالل بحث 

 م. 1999-م 1980ستطالعي للفترة من عام ا
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 الحدود الشكلية: 
 تم االعتماد في هذه الدراسة على العديد من مصادر المعلومات األولية والثانوية وقواعد البيانات االلكترونية العلمية المختلفة، وهذه 

 المصادر تتمثل فيما يلي:
 الكتب.  -
 األبحاث والدراسات العلمية.  -
 الماجستير والدكتوراه. رسائل  -
 أوراق المؤتمرات وورش العمل. -

 مصطلحات الدراسة:

 "Knowledge sharing" مشاركة المعرفة
تعرف مشاركة المعرفة بأنها تلك العملية التي تمثل العالقة بين طرفين أحدهما يملك المعرفة وقادر على نقلها سواًء بقصد أو بغير 

 ( Hendriks,1999: 92ن قادرًا على استيعابها وفهمها. )قصد، واآلخر يكتسبها ويلزمه أن يكو 
وهي العملية التي يتم من خاللها تحويل المعرفة التي يمتلكها الفرد إلى شكل يمكن فهمه واستيعابه واستخدامه من قبل األفراد اآلخرين  

(Ipe1,2003:341 ) 
 (.124:  2016الجماعات وبين الوحدات التنظيمية في المنظمات )بامفلح،ويقصد بمشاركة المعرفة تبادل المعرفة بين األفراد وبين 

وعملية مشاركة المعرفة تدور حول اكتساب الخبرة من األعضاء اآلخرين في المنظمة، والذي يؤدي إلى مشاركة التعلم التنظيمي، 
 (. 138:  2018دة قيمة المعرفة )العميدي،ومشاركة وسائل المناقشة وتبادل المعارف والمعلومات مع األعضاء اآلخرين بهدف زيا

وهي عملية انتقال المعلومات بين األفراد العاملين تبعًا لحاجتهم إليها، وللمسمى الوظيفي الخاص بهم، وذلك لتوفير الجهد والوقت 
 (. 153:  2018والتكرار في سبيل تحقيق أهداف المنظمة )غباري،
المعرفة بأنها العملية التي تعني بمشاركة المعرفة بين االفراد وبين الجماعات وبين  ومن االستعراض السابق يمكن أن نعرف مشاركة 

المستويات التنظيمية المختلفة بشكل رسمي أو غير رسمي وبشكل مقصود أو غير مقصود بهدف المحافظة على المعرف وزيادة 
 قيمتها. 

 "Administrative work" العمل اإلداري 
العديد من األدبيات اإلدارية الحظت الباحثة أن هذا المصطلح لم يحض باالهتمام الكاف من قبل الباحثين، ولم من خالل استعراض 

عامة أو   -م( بأنه كل جهد جماعي في منشآت األعمال  1973يظهر كمصطلح إداري إال في قليل من األدبيات، فقد عرفه الهواري )
خرين، واتخاذ قرارات عن القوى المادية والبشرية الواجب استخدامها في المستقبل يتعلق بتنفيذ األعمال بواسطة أشخاص آ –خاصة 

 لتحقيق ما تقرر اتمامه، وكيفية استخدام هذه القوى ووقت تنفيذها ومتابعتها وقياسها وتقييمها. 
ي يؤدي تنفيذها إلى ( العمل اإلداري بأنه مجموعة من الوظائف والنشاطات المحددة الت2011كما يعرف كل من موسى وقريشي )

 ضمان السير الحسن لكافة أعمال المؤسسة وتحقيق األهداف المنشودة المتمثلة في البقاء واالستمرار في سوق المنافسة. 
( جميع األعمال المحددة والمنسقة للوصول إلى تحقيق أهداف العمل  59: 2019والعمل االداري كما يعرفه كل من عطير والقاسم )

 التنظيمية، وتكون مخرجاتها خاضعة للتقييم والقياس.  من خالل الوظائف
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 "Organizations" المنظمات
 (. kwantes & Glazer,2017:45تعرف المنظمة على أنها أي نظام اجتماعي أو كيان ينتج أو ينشئ سلًعا أو خدمات )
 (     dictionary.cambridgeبطريقة مستمرة. )وتعرف المنظمة في قاموس كامبردج بأنها مجموعة يعمل أعضاؤها معَالغرض مشترك 

والمنظمات عبارة عن وحدات اجتماعية تم بناؤها بشكل مقصود لتحقيق أهداف محددة يعجز الجهد الفردي عن تحقيقها، وتتسم 
 (. 156:  2018بالرسمية وتدوين قواعدها ولوائحها وتقسيم العمل بين أعضائها وتوزيع القوة والسلطة بينهم )غباري، 

 "Performance" األداء

( بأنه قدرة المنظمة 2008فيعرفه كاًل من العبد هللا وبو سهوة )تناول العديد من الباحثين مصطلح األداء بالتعريف من جوانب مختلفة، 
بيئتها  على تجسيد أهدافها المسطرة في نتائج فعلية والتي تحققها من خالل االستغالل األحسن لمواردها المتاحة في ظل ظروف 

 الخارجية. 
ومن الجانب اإلداري ُيعرف األداء بأنه مستوى الخدمات التي تقدم بدرجة عالية من الجودة، ومقياس إلنجاز المتحقق من العمليات 

 ( 2009والخدمات والذي يسمح بالمقارنة والتقييم لألهداف والمقاييس والنتائج السابقة. )النويقة،
( بأنه تحقيق المنظمة ألهدافها التي قامت بتحديدها في رسالتها من خالل اتفاق 95:2016العمودي )ومن ناحية تنظيمية يعرفه 

 مقبول من الموارد التنظيمية، وذلك من أجل تحقيق االستمرارية والبقاء في األجل الطويل للمنظمة. مستوى 
 بداية ظهور الموضوع والمفاهيم المرتبطة: 

المعرفة وبداية ظهوره والمفاهيم المتعلقة به كان البد من تقديم عرض مختصر عن موضوع إدارة قبل البدء بتناول مصطلح مشاركة 
 المعرفة كونه العلم األساسي الذي تنبثق منه مشاركة المعرفة كعملية من عملياتها.

الجديد في هذا العصر هو    إن مفهوم  المعرفة ليس باألمر الجديد، فالمعرفة رافقت اإلنسان منذ بداية وجوده على األرض، غير أن
حجم تأثيرها على الحياة االقتصادية واالجتماعية، وإحداث تغيرات جذرية واسعة في أساليب الحياة المعاصرة وفي النظم والمنظمات، 

أهمية وقد كان للتطور التقني دور في ذلك حيث تحولت المعرفة إلى سلعة استراتيجية مهمة ومصدرًا مهمًا للقيمة الفكرية، وتأتي 
المعرفة للمنظمات من إيجاد الميزة التنافسية لها في بيئة متغيرة ودائمة التطوير، والدور الكبير الذي تلعبه في تحول المنظمة إلى  

أما إدارة المعرفة كعلم فهو أحد المفاهيم اإلدارية التي شهدت االقتصاد الجديد المعتمد على المعرفة والذي يعرف باقتصاد المعرفة، 
امًا متزايدًا من الباحثين منذ القرن الماضي، وإدارة المعرفة ليست موضوعًا جديدًا، وإنما الجديد فيه أنه تم الحديث عن مضمون  اهتم

 المعرفة كموجود معرفي فكري يبتكر ويمتلك ويشكل مصدرًا لميزة تنافسية، والحداثة فيه تتضح في وضع إدارة المعرفة موضع التطبيق.
كمفهوم دار حوله الكثير من الجدل، حيث يرى البعض أنها مصطلح مرادف لمصطلح إدارة المعلومات، بينما يرى  وإدارة المعرفة  

آخرون أنها مفهوم يركز على الجهود الخاصة عبر الشبكات، ويرى فريق ثالث أنها مفهوم ناتج عن صراعات منتجي تكنولوجيا 
تراكمها في المنظمات إلى وجود حاجة ماسة لتنظيم هذه المعلومات وإدارتها، المعلومات، وقد أدى التزايد الهائل في المعلومات و 

وأصبح استمرار المنظمات ونجاحها قائم على قدرتها على إدارة ممتلكاتها غير الملموسة، حيث تشكل المعرفة واالبداع القيمة الرئيسية 
 ( 49- 25:  2016لهذه المنظمات )الهوش،
إدارة المعرفة بأنها اإلدارة الحرجة التي تعتمد على قاعدة المعرفة والتي تهدف إلى إضافة قيمة   (27:  2005ويعرف العلي وآخرون )

 لألعمال، وتتم من خالل عمليات منتظمة تتمثل في تشخيص واكتساب وتوليد وتخزين وتطوير وتوزيع وتطبيق المعرفة.
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ارة تعمل على تحويل أفكار األشخاص والعاملين ومجموعة  وتعرف إدارة المعرفة بأنها مفهوم متكامل وأسلوب أو طريقة في اإلد
 (.   44: 2017الموظفين في المنظمة إلى قوى مثمرة ذات مستوى عال )الضو، 

ويعتبر االنتاج االدبي األجنبي زاخرًا بالدراسات التي تطرقت إلى أهمية إدارة المعرفة، وأثر تطبيقها في  الوصول إلى تحسين اتخاذ  
نظمات، وفي هذا المفهوم يلعب البشر دورًا مركزيًا ألنهم يمثلون ثورة معرفية شخصية ضمنية تحتاج إلى الظهور  القرارات في الم

والتشارك مع اآلخرين والعمل على تنميتها، وأن التحدي األكبر الذي تواجهه المنظمات هو كيفية إدارة رأس المال الفكري، حيث أن 
(، وربط KULULANGA & McCAFFER , 2001م من الموارد المالية واألصول الملموسة.)  هذا المورد بالنسبة للمنظمة يعتبر أه

خاذ  بعض الباحثين بين إدارة المعرفة واإلدارة العامة، حيث أن إدارة المعرفة تعزز مجاالت اإلدارة المختلفة مثل  المشاركة بفعالية في ات
(، وتناولت بعض الدراسات الدور الذي Wiig,2002القدرات التنافسية المجتمعية )القرارات، وتطوير قوة عمل معرفية تنافسية، وبناء 

يمكن أن يؤديه التكامل بين ممارسات الموارد البشرية والثقافة التنظيمية في دعم تطبيق إدارة المعرفة الذي يؤدي بالتالي إلى تعزيز  
 ( . Trivedi & Srivastava, 2020أداء االبتكار ) 
البحثية العربية في إدارة المعرفة زاخرة بالعديد من الموضوعات سواًء على المستوى الفردي أو المستوى التنظيمي،   وتعتبر الجهود

(  التي هدفت إلى التعرف على معوقات تطبيق إدارة المعرفة في القطاع العام 2010وكمثال على الدراسات العربية دراسة )الغامدي،
( والتي تهدف إلى معرفة مستوى تطبيق إدارة المعرفة على  2015زيز، وكذلك دراسة المغربي )بالتطبيق على جامعة الملك عبدالع

موظفي االدارة العامة للتعليم في محافظة جدة، وتناولت بعض الدراسات التعرف على دور عمليات إدارة المعرفة وأثرها في تحقيق 
تعرف على دور توليد واكتساب المعرفة وتشارك المعرفة وتطبيقها الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت السعودية وذلك من خالل ال

 ( . 2020على الرضا الوظيفي لمنسوبي الشركة )الغامدي،
(،  2017واستمرت الجهود البحثية المتعلقة بإدارة المعرفة وبدأ التطرق لجميع جوانب المعرفة سواًء من حيث العمليات )المنسي،

( وغيرها  2016( واستراتيجيات إدارة المعرفة )الصالحي، 2017المعرفة )بصنوي والسريحي، ارة (  وطرق تقييم نظم إد2013)محمد، 
من الموضوعات، ثم تحول الجهد البحثي تدريجيًا إلى أهمية رأس المال الفكري  في المنظمات ودوره في حفاظ المنظمات على تواجدها 

التركيز على كيفية المحافظة على المعرفة بمشاركتها بين األفراد والجماعات  (، ومن هنا بدأ 2008واستمرارها ) العبدهللا وبو سهوة، 
 على كافة مستويات المنظمة.

 النشأة والتطور: 
تعتبر مشاركة المعرفة من أهم عمليات إدارة المعرفة التي تضطلع بدور كبير في تطور المنظمات وتقدمها، وتجدر اإلشارة هنا إلى  

شاركة مصطلح قديم تعود جذوره إلى بداية نشأة الحضارة اإلنسانية، فمعظم الحضارات الناجحة اعتمدت أن نشير إلى إن مصطلح الم
 (. 369: 2006على أسلوب المشاركة والتعاون لتقيم بنيانها وأسس حضارتها )الحوامدة والقرالة،

طوير معرفة األفراد الضمنية والصريحة من  إن أهمية مشاركة المعرفة تأتي من دعمها لألداء واالبداع في المنظمات، ودورها في ت
خالل عمليتين فرعيتين، إما التبادل الذي يركز على مشاركة المعرفة الصريحة بين األفراد والجماعات والمنظمات، أو من خالل  

 (. 92: 2016التفاعل االجتماعي الذي يساعد على نقل ومشاركة المعرفة الضمنية )العمودي،
مشاركة المعرفة وتطورها نالحظ أن االهتمام بمشاركة المعرفة كان قد بدأ من خالل اإلشارة إليها في الجهود وعند تتبع بداية ظهور 

( (Wilson et al.,1983  1983البحثية المتعلقة بإدارة المعرفة، وقد تكون أول إشارة لمشاركة المعرفة في التقرير الذي ُنشر عام 
من أجل تحسين األداء في المنظمات، ومن هنا نجد أن الثمانينات من القرن الماضي  المعرفةوالذي تناول العوامل التي تعزز مشاركة 

 هي بداية ظهور مصطلح مشاركة المعرفة. - من وجهة نظر الباحثة –
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أعضاء  وفي التسعينات من القرن الماضي بدأ االهتمام يتزايد بضرورة الحفاظ على المعرفة التي تم توليدها واستخدامها من قبل 
المنظمة في عملهم، وذلك من خالل ورقة عمل بعنوان )دعم ديناميكيات مشاركة المعرفة داخل المنظمات( والتي قدمت ضمن مؤتمر 

م، حيث ركزت هذه الدراسة على ضرورة تحديد اآلليات الالزمة  1993بعنوان )وقائع أنظمة الحوسبة التنظيمية( المنعقد بأمريكا عام 
المنظمة على إعادة بناء التطور الديناميكي للمعرفة المتولدة من خالل االتصال البشري المدعوم بالحاسب اآللي  لتعزيز قدرة أعضاء

(، وتعتبر هذه Divitini et., al:1993تم وضع مقترحات لزيادة درجة الوعي بمشاركة المعرفة في المنظمات ) داخل المنظمة، حيث
 إلى أهمية مشاركة المعرفة في المنظمات.  الدراسة من أوائل الدراسات التي أشارت 

ومن هنا بدأت الجهود البحثية المتعلقة بمشاركة المعرفة ودورها في المنظمات بالظهور بشكل متواضع خالل التسعينيات من القرن   
ة لمشاركة المعرفة ( بتوضيح أثر تحفيز األفراد على مشاركة معارفهم، وأن التقنيات المستخدمHendriks,1999العشرين، فقد قام )

في المنظمة قد ال تكون فعالة إذا لم يرغب الموظفين بذلك، أي أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ذات قيمة محدودة على مشاركة 
 المعرفة.   

 مشاركتهاومع بداية القرن العشرين بدأ االنتاج الفكري يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه االشخاص في تكوين المعرفة و 
(De cagna,2001كما وضح ،)Jones, 2001)  أن لمشاركة األفراد داخل أو خارج المنظمة لمعارفهم وخبراتهم االبداعية دور )

 في تحسين األداء المستمر.
(  اطار عمل يسمح لفريق التطوير تسهيل مشاركة المعرفة ، وذلك من خالل ورقة عمل بعنوان  (2003وزمالؤه  Kyawووضع 
تصميمي لتسهيل مشاركة المعرفة في هندسة البرمجيات التعاونية(  التي قدمت في أول مؤتمر عقد حول مشاركة المعرفة والذي  )إطار

 عقد بأمريكا بعنوان ) تبادل المعلومات والمعرفة(. 
ز أو تعيق تبادلها  واستمر الباحثون في هذه الفترة في التركيز على أهمية مشاركة المعرفة في المنظمات والعوامل التي تعز 

(Laycook,2005( ،)Christensen,2007،)   باإلضافة إلى االهتمام بمشاركة المعرفة الخارجية، حيث أشارت بعض الدراسات إلى
(، كما بدأت بعض الدراسات تركز  (Hong, et al.,2004أهمية المعرفة المشتركة من العمالء أو الموردين في تعزيز تطوير األداء 

اركة المعرفة على الترابط التنظيمي، ودعم األنشطة التنظيمية المستمرة وثقافة المنظمة وممارسات الموارد البشرية  على أثر مش
(، كما قام بعض الباحثين بتقسيم مشاركة المعرفة في هذه الجهود البحثية إلى Christensen,2007( )Yao,et al.,2007) المختلفة

 ( 362: 2015والمستوى الجماعي، والمستوى التنظيمي.)سعيد،ثالث مستويات وهي المستوى الفردي، 
 مفهوم مشاركة المعرفة: 

تعرف مشاركة المعرفة بأنها تلك العملية التي تمثل العالقة بين طرفين أحدهما يملك المعرفة وقادر على نقلها سواًء بقصد أو بغير 
 (. Hendriks,1999: 92ها )قصد، واآلخر يكتسبها ويلزمه أن يكون قادرًا على استيعابها وفهم 

وتعرف مشاركة المعرفة بأنها العملية التي يتم من خاللها تحويل المعرفة التي يمتلكها الفرد إلى شكل يمكن فهمه واستيعابه واستخدامه 
 ( Ipe1,2003:341من قبل األفراد اآلخرين )

العملية التي يتم من خاللها نقل المعرفة الصريحة أو الضمنية إلى األفراد اآلخرين من خالل االتصاالت  وتعرف مشاركة المعرفة بأنها
 (. 18:  2019التي تتم بين هؤالء األفراد )مرغالني واخرون 

ت في هذا  ومشاركة المعرفة كمصطلح يكتنفه العديد من االختالفات بين الباحثين، حيث وجدت الباحثة من خالل مراجعة األدبيا
 الموضوع أن هناك ثالث اتجاهات في توضيح مصطلح مشاركة المعرفة وهي كالتالي: 
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أن عملية   االتجاه األول: يخلط بينها وبين العمليات األخرى إلدارة المعرفة من حيث المسميات أو التصنيف، حيث يرى البعض -
(،  113: 2014)بيسرا وسابيروال، مشاركة المعرفة هي إحدى عمليات توزيع المعرفة إضافة إلى التدفق والنقل والتحريك والنشر

 ( الذي يعتبر المشاركة احدى عمليات توزيع المعرفة.  75:  2005ويتفق معه في هذا الرأي الكبيسي )
باحثين في هذا المجال كما ورد في الجهود البحثية التي تم الرجوع إليها، أال وهو أن  وهو الرأي الذي يراه أغلب ال االتجاه الثاني: -

عملية مشاركة المعرفة هي عملية من عمليات إدارة المعرفة األساسية والتي اختلف الباحثين أيضًا في عددها والتي تبدأ عادة  
(،  Hendriks,1999:92بيقها وانتهاًء باسترجاع المعرفة، )بالتشخيص والتوليد والتنظيم وخزن المعرفة ثم مشاركة المعرفة وتط

 (. 2018(، ) الدخيل والقرني،2016(، )النشار، 2016)سلمان، 
هذا االتجاه يصف مشاركة المعرفة بنظرة أكثر شمواًل واحتواًء، ويرى أنها تمثل بعدًا من أبعاد إدارة المعرفة وليس االتجاه الثالث:  -

معظم عمليات إدارة المعرفة تمثل مراحل في دورة حياة مشاركة المعرفة، ، أي أن (152:  2018غباري، )مجرد عملية من عملياتها 
حيث تتطلب عملية نقل المعرفة وتبادلها أن يتم تحديد المعرفة وتنظيمها وتحديد أماكن وجودها، ومن ثم استشارتها واستخدامها أو  

األساسية التي تشمل إنشاء المعرفة وتحديد أماكنها وبثها وهذا يؤدي إلى توليد   إعادة استخدامها، وهي بذلك تنطوي على العمليات
معارف جديدة يتم تنظيمها وتحديد مواقع تبادلها بين األفراد وتحديد االستفادة منها، األمر الذي يؤدي إلى توليد معارف جديدة 

 (. 126:   2016وبالتالي تحقيق المعرفة في االبتكار واالبداع )بامفلح، 
وتتفق الباحثة مع الرأي الثالث الذي يرى أن مشاركة المعرفة ليست مجرد عملية من عمليات إدارة المعرفة بل بعد من أبعاد إدارة  

(، ، وأن تطبيق نظام إدارة المعرفة 126:   2016المعرفة، وأنها العملية التي تتمحور حولها جميع عمليات إدارة المعرفة )بامفلح،  
التركيز على مشاركة المعرفة في المقام االول، وأن استخالص المعرفة واستكشافها ال يؤدي إلى نتيجة ذات فائدة  يعود نجاحه على

للمنظمة بدون مشاركتها، والوصول إلى خلق معارف جديدة تضمن المنافسة واالستدامة للمنظمة ال يمكن ان يتم بدون تفعيل مشاركة 
 ور االرتكاز لنجاح تطبيق نظام إدارة المعرفة في المنظمات.المعرفة، أي أن مشاركة المعرفة هي مح

وتجدر االشارة هنا أن هذه االتجاهات ال تمثل تطور تاريخي لمفهوم مشاركة المعرفة، حيث أن االختالف لم يكن متدرجًا على فترات 
 موضوع مشاركة المعرفة. زمنية متالحقة، وإنما هو اختالف بين الباحثين في االنتاج الفكري الذي تناول 

 االهتمامات البحثية التي تناولت الموضوع وكيفية تطورها: 

إن المعرفة توجد بشكل أساسي لدى األفراد، وهؤالء األفراد هم القادرين على توليدها، وإدراكها، وتخزينها والوصول إليها، واستخدامها 
مة يعتمد على قيام العاملين بمشاركة معرفتهم فيما بينهم داخل المنظمة،  في أعمالهم، وبذلك فإن تدفق المعرفة بشكل فعال داخل المنظ

سواًء كانت هذه المعرفة ضمنية أو صريحة ، وتعتبر مشاركة المعرفة من أهم القضايا التي تناولها الباحثون في دراساتهم التنظيمية، 
كثقافة المنظمة، والهيكل التنظيمي، ودعم االدارة العليا،  وذلك من جوانب مختلفة كالخصائص الفردية للعاملين والعوامل التنظيمية 

 (. 276:  2017والموارد البشرية، وأنظمة الحوافز والمكافآت )منطاش، 
لقد بدأت الجهود البحثية تنتقل من التركيز على إدارة المعرفة إلى الموضوعات ذات الصلة بإدارة المعرفة مثل معوقات تطبيق إدارة 

(،  وعمليات إدارة المعرفة   2017(، وأثر إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية ) الضو، 2010ات )الغامدي، المعرفة في المنظم
 (، وغيرها من الموضوعات. 2017(، واألدوات العملية إلدارة المعرفة )أحمد،  2016)النشار، 

ثية منذ بداية القرن الحالي، وسوف نتناول في هذه  وتعتبر عمليات إدارة المعرفة من أهم المجاالت التي تطرقت لها الجهود البح 
(، وإذا ما قلنا أنها Handriks,1999,92الدراسة أحد أهم عمليات إدارة المعرفة وهي مشاركة المعرفة كونها عملية مستقلة بحد ذاتها )
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(، وتتأثر بها معظم 2016خرى )بامفلح، من أهم العمليات فذلك لكونها العملية المحورية األساسية التي تبنى عليها كافة العمليات األ
 ( :  2017قضايا المنظمة كما يوضح ذلك الجدول التالي، أحمد )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (35: 2017التأثير النسبي ألنظمة المعرفة على قضايا المؤسسة ) المصدر: أحمد، أبو بكر ، 
وقبل استعراض الجهود البحثية التي تناولت مشاركة المعرفة البد من اإلشارة إلى أنه ومن خالل البحث في قواعد البيانات التي  
اعتمدتها الباحثة في أدب الموضوع  لم يتم إيجاد أي دراسة تناولت موضوع مشاركة المعرفة مرتبطًا بمصطلح )العمل اإلداري، 

Administrative work ان اساسي كما ورد في عنوان أدب الموضوع محل الدراسة، ولذلك تم البحث بعدة مصطلحات تدل  ( كعنو
على العمل اإلداري ومرادفة له مثل: المنظمات، واألداء، واإلدارة، والتطوير، واإلدارة العامة، وبعض ممارسات الموارد البشرية  

وغيرها، وبعد إجراء بحث شامل تم اعتماد مصطلحين أساسيين باإلضافة لمصطلح  كالحوافز والمكافآت والقيادة والثقافة التنظيمية والثقة  
 )مشاركة المعرفة( وهما: 

 المنظمات  .1
 األداء .2

 وقد تم االعتماد على هذين المصطلحين للمبررات التالية:
بأدب الموضوع وساهمت في نتائج البحث في مشاركة المعرفة والمنظمات، ومشاركة المعرفة واألداء مرتبطة ارتباطًا كبيرًا  .1

الوصول إلى نتائج دقيقة خاصة باللغة االنجليزية، أما النتائج باللغة العربية فكان مصطلح )مشاركة المعرفة( منفردًا، أدق في  
 البحث من المصطلحات األخرى. 
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ج تحتهما العديد من من خالل البحث بمصطلحي المنظمات واألداء وجدت الباحثة أن نتائج البحث بهاذين المصطلحين يندر  .2
 المواضيع ذات الصلة، مثل تطوير رأس المال الفكري، والثقافة التنظيمية، والموارد البشرية وممارساتها، وغيرها.

 وفرة الجهود البحثية وتنوعها عند البحث في هذين المصطلحين عن غيرها من المصطلحات.  .3
لبحثية مع بقية المصطلحات، بمعنى أن نتائج البحث بمصطلحي تكرار الجهود البحثية في المصطلحين السابقة مع الجهود ا .4

المنظمات واألداء تضمنت أيضًا نتائج البحث بمصطلحات أخرى مثل ممارسات الموارد البشرية وتطوير رأس المال الفكري 
 واالبتكار وغيرها، لذلك تم اعتماد هذين المصطلحين فقط لشمولية نتائجهما لجميع ما سبق. 

 تقسيم الجهود البحثية على فترتين زمنية كالتالي: هذا وقد تم 
 م: 2000الفترة ما قبل عام  -1

حيث وضحت بعض الدراسات دور   الحظت الباحثة أن الجهود البحثية المسيطرة في الغالب خالل هذه الفترة تتعلق بإدارة المعرفة،
، وبيان أهمية إدارة  (( Schwen et al.,1998الممارسات التنظيمية لمبادرات تحسين األداء وقياس وتقييم رأس المال الفكري 

المعرفة للمديرين التشغيليين داخل المنظمات، وكيف يمكن أن تؤدي تقنيات إدارة المعرفة إلى تحسين األداء التشغيلي 
(Armistead,1999  وضرورة تطبيق أنظمة إدارة المعرفة في المنظمات والدور الذي تلعبه في تحسين ودعم نتائج األداء على ،)

 (، ،  Degler & Battle,2000) (،Doucette,2000المستوى الفردي أو التنظيمي )
مليات إدارة المعرفة من خالل الدراسات التي وكما ذكرنا سابقًا أنه خالل هذه الفترة بدأ تضمين موضوع مشاركة المعرفة كعملية من ع

تناولت إدارة المعرفة، حيث كان هناك اهتمام بالموارد الفكرية في المنظمات، وعرض للتحديات التي تواجه المنظمات المتمثلة في  
ة، وأهمية المعرفة المكتنزة تكوين موارد خاصة بها ذات قيمة يصعب تقليدها، واعتبار هذه الموارد وسيلة لتوليد ميزة تنافسية مستدام

 (.  Barney,1991:111لدى األفراد والمنظمات والتي يجب جمعها ومشاركتها حيث بها فقط يمكن للمنظمات التفرد والتميز )
 Wilsonم 1983ولم تظهر الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة بشكل مستقل في هذه الفترة إال بشكل محدود جدًا، ففي تقرير ُنشر عام 

et al.,1983)من أجل تحسين األداء في المنظمات، كما هدفت دراسة   ( تمت االشارة إلى العوامل التي تعزز تبادل المعرفة
(Elofson,1989 إلى معالجة مشكلة تبادل المعرفة وتوزيع الخبرة من خالل تقديم نهج تقني يوفر القدرة على التقاط وتنظيم وتقديم )

 لذكاء االصطناعي وتقنيات التعلم اآللي.  المعرفة باستخدام مزيج من ا 
بعد ذلك بدأت الدراسات تركز على انتقال المنظمات للقرن الواحد والعشرين، وبدأ الحديث عن القيمة المضافة للمنظمات من خالل 

  -أو لم يرغبوا  -كن األفراد األفراد الذين يشكلون جزءًا من هذه المنظمات وفقًا لمشاركة المعرفة والخبرة مع اآلخرين، وأنه إذا لم يتم
( في أطروحته 1999)  Dale(، وقد وضح Rae,1998في مشاركة المعرفة ، فستكون قيمة هذه المعرفة بالنسبة للمنظمات محدودة )

تحول  للدكتوراه بعنوان ) السلوكيات الدفاعية تجاه تبادل المعرفة ( أهم الطرق للتغلب على السلوكيات الدفاعية وكسر الحواجز التي 
دون مشاركة المعرفة، ودعم تطوير البنى التحتية ودور الفرق واألفراد في نقل المؤسسات إلى القرن الحادي والعشرين، وفي رأي  

 الباحثة تعتبر هذه األطروحة من االرهاصات األولى التي تناولت موضوع مشاركة المعرفة.
رًا بشكل كبير على إدارة المعرفة بشكل عام، وتضمن هذه االنتاج اشارات ومن هنا نالحظ أن االنتاج الفكري في هذه الفترة كان مقتص

مختلفة ألهمية مشاركة المعرفة كعملية من عمليات إدارة المعرفة، وقد الحظت الباحثة خالل البحث في قواعد البيانات التي تم 
داري بشكل مستقل محدودة وبمعدل بحث واحد تقريبا  اعتمادها في هذه الدراسة أن الدراسات التي تناولت مشاركة المعرفة والعمل اإل

م، وفي هذه المرحلة كذلك يمكننا القول أنه قد بدأ ربط مشاركة المعرفة بالذكاء  1999- 1983سنويًا في الفترة ما بين 
 (، كما أنه البد من اإلشارة إلى أن هذه الجهود تتجلى فقط في االنتاج األجنبي. Elofson,1989االصطناعي)
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 ظ في هذه المرحلة أن االنتاج الفكري ينقسم لقسمين:ونالح
 (. Barney,1991االنتاج الفكري الخاص بإدارة المعرفة والمتضمن اشارات مختلفة لموضوع مشاركة المعرفة ) .1
الفترة  من خالل البحث في االنتاج الفكري في قواعد البيانات المعتمدة في هذه الدراسة حول موضوع مشاركة المعرفة خالل هذه  .2

م( نالحظ الدراسات التي تتناول موضوع مشاركة المعرفة بشكل مباشر قليلة ونادرة وبمعدل بحث واحد سنويًا 2000)ما قبل عام  
تقريبًا وذلك في االنتاج األجنبي فقط كما يتضح في األمثلة أعاله، بينما في االنتاج العربي فلم يتم التوصل ألي دراسات عربية  

 ركة المعرفة في هذه الفترة.تتناول موضوع مشا
كما الحظت الباحثة أنه نظرًا لندرة دراسات مشاركة المعرفة فإنه ال يمكن وضع حدود أو تقسيمات للموضوعات التي تناولتها جهود  

هذه الفترة، ألنها كانت عبارة عن جهود بسيطة وتدور في معظمها على بيان أهمية مشاركة المعرفة وكيف يمكن تطبيقها في 
 المنظمات وتجاوز العقبات التي قد تواجهها.

 : 2000الفترة ما بعد عام  -2
 وجهود هذه المرحلة تم تقسيمها أيضًا إلى مرحلتين وهي:

 م: 2010-م2000الجهود البحثية ما بين  .أ
تنظيمي، فعلى  في هذه المرحلة ازدادت الجهود البحثية التي تتناول موضوع مشاركة المعرفة بشكل ملحوظ على المستوى الفردي وال

المستوى الفردي والذي يعرف أيضًا برأس المال االجتماعي بدأت تركز على الدور الذي يلعبه االفراد في تكوين المعرفة ومشاركتها 
(De cagna,2001 ) (Ginman & Widen, 2004)  وكذلك تعزيز مفهوم تبادل المعرفة في المنظمات وبيان أهم العوائق التي ،

 (.Stonerock,2003تواجهها. )
كما ظهرت خالل هذه الفترة العديد من الموضوعات ذات العالقة على المستوى الفردي مثل محفزات مشاركة المعرفة كالرضا الوظيفي 

(، ودور الثقة في  Ipe2,2003(، وأهمية التطبيق العملي لمشاركة المعرفة في المنظمات )Laycock,2005) والتعاون والمكافآت
 ,(. McNeish & Mann,2010المعرفة وأثرها في تحسين األداء )مشاركة 

( Jones.2001وأما على المستوى التنظيمي فقد موضوعات مثل دور تقنية المعلومات في تسهيل مشاركة المعرفة وتحسين األداء)
ر الشبكات االجتماعية ووسائل ( ، وكنتيجة للتطور التقني السريع وظهو 2004وأثر الثقافة التنظيمية على مشاركة المعرفة )ضيف، 

(، وبيان أهمية مشاركة Hansen,2005التواصل االجتماعي بدأت تظهر دراسات توضح دور الشبكات االجتماعية بمشاركة المعرفة )
 Christensen,2007 ( ،)Yao, et. Al., 2007( ،)Hanالمعرفة على مستوى المجموعات وفرق العمل على المستوى التنظيمي)

& Anantatmula ,2007 كما هدفت بعض الدراسات إلى توضيح دور مشاركة المعرفة في دعم األنشطة التنظيمية مثل القيادة ،)
(، ودور البيئة  SIKORSKI,2009والثقافة التنظيمية، ودور المعرفة الجماعية في تحسين مشاركة المعرفة على مستوى الفريق)

 ( . Saito,2010(، )2006الموظفين لمشاركة معارفهم )الحوامدة، والقرالة،  التنظيمية في تعزيز الثقة وخلق جو إيجابي بين 
 ومن االستعراض السابق نالحظ في هذه الفترة ما يلي: 

أنه بالرغم من توسع الدراسات عن الفترة السابقة، وخاص في االنتاج األجنبي، إال أنها ال تزال محدودة مقارنة بالفترة التالية كما  -
 يتضح الحقًا.

 نالحظ ندرة الدراسات العربية في هذه الفترة، حيث مازال االنتاج العربي في أغلبه متضمنًا في الجهود البحثية إلدارة المعرفة.  -
في هذه المرحلة بدأت تظهر مالمح مستويات وحدود الجهود البحثية متمثلة في المستوى الفردي)االجتماعي(، والمستوى التنظيمي   -

 قني. ويدخل تحته المستوى الت
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 : 2020-2011الجهود البحثية ما بين  -ب
الحظت الباحثة من خالل التقصي في قواعد البيانات المعتمدة زيادة ملحوظة في الجهود البحثية في العشر سنوات األخيرة وتنوعها 

ي الحقيقي للموضوع محل  وتناولها مجاالت مختلفة على المستوى الفردي أو المستوى التنظيمي، وتمثل هذه المرحلة ثورة االنتاج الفكر 
الدراسة سواء في االنتاج الفكري األجنبي أو العربي، وتتشابه هذه المرحلة مع المرحلة السابقة من حيث مستويات الجهود البحثية 

 وتقسيماتها، وتختلف معها من حيث الكم والتنوع.
مثل دور مجتمعات الممارسة في تسهيل تبادل   -ثةعلى حد علم الباح–كما بدأت تظهر موضوعات حديثة لم يتم التطرق لها من قبل 

(، والتطرق لمنظمات ذات طبيعة مختلفة مثل المنظمات متعددة الثقافات، والمنظمات  Wanberg,2014المعرفة في المنظمات )
ا وبين مشاركة المعرفة  الموزعة جغرافيا، وما يرتبط بذلك من عوامل ديموغرافية متعلقة بهذه المنظمات مثل العمر واللغة والعالقة بينه

 (.  Selmer   & Lauring( ،)Sammarra et al.,2017 2011,(، )2011واألداء. )الذنيبات والبقور، 
 ويتضح االنتاج الفكري خالل هذه المرحلة على مستويين وهي: 

 المستوى التنظيمي:  -1
يتمثل االنتاج الفكري على المستوى التنظيمي في مواضيع عدة، مثل دور االتصال الفعال في مشاركة المعرفة )المحمادي، القرني،  

والمكافآت وأنماط القيادة وإدارة (، وممارسات الموارد البشرية وذلك من جوانب متعددة كالتدريب، وتقييم األداء، ونظام الحوافز 2017
(،  2018)غباري،( Kokanuch & Tuntrabundit,2017)(، 2017)العمودي،والثقافة التنظيمية وغيرهاالجودة الشاملة 

(  Lee et al.,2020( )2019( )أبو شرحة والعقيلي، 2019( )شحاتة، Blagov et al.,2018( )Yi,2019)( 2018)داود،
(Torasa & Mekhum,2020 ) (Son. et al.,2020  .) 
التقني كمستوى فرعي من المستوى التنظيمي، فقد ظهرت العديد من الدراسات التي أشارت إلى أهمية وجود التقنية المجال ومن حيث  

المناسبة، وأن عدم وجودها يؤثر سلبًا على مشاركة المعرفة، مما يؤكد الدور الذي تؤديه تقنية المعلومات واالتصاالت على المستوى 
 معرفة، والدور الذي يجب أن تلتزم به المنظمات في اختيار التقنيات المناسبة لهذا الهدف.)الرسمي في مواجهة تحديات مشاركة ال

Azizi et al.,2018( ،)Yuan et al.,2013,( ،)Khumalo,2012  وفي هذا الصدد تم عرض عدة أوراق عمل حول مشاركة ،)
م، منها ورقة عمل حول أهم 2019لذي عقد في الرياض عام  المعرفة في المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات الكمبيوتر وأمن المعلومات ا

(، وورقة عمل طرحت نموذج  Saad & Haron,2019استراتيجيات التعلم التعاوني لمشاركة المعرفة عبر االنترنت داخل المنظمات)
لتطور التقني السريع  (، ومع ا Sensuse & Bagustari,2019) لنظام تبادل المعرفة االجتماعية والتقنية للمنظمات الحكومية

وظهور التطبيقات الذكية ظهرت دراسات مرتبطة بالتواصل االجتماعي الداخلي أو الخارجي للمنظمات عبر وسائل التواصل  
االجتماعي والشبكات االجتماعية، والدور الذي تؤديه في مشاركة المعرفة وتأثيرها على األداء على المستوى الفردي وبالتالي على  

 Yeo) (، Mallmann et al.,2016(، )2014(، )الهزاني،Kettles,2012( ،)Henttonen et al.,2013تنظيمي. )المستوى ال
et al.,2017 ،كما ظهرت أيضًا جهود بحثية حول مشاركة المعرفة تتميز بأنها أكثر تطورًا وعمقًا مثل دور 2018(، )عدوان ،)

 & Zhuا التنافسية واالستدامة وتحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة )مشاركة المعرفة في التطوير واالبتكار وتحقيق المزاي
Chen,2014 ،)،(،2015)ذوابي (Ganguly et al.,2019 .) 
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 المستوى الفردي )االنساني( -2
الذاتية للموظفين وعلى  المستوى الفردي، أو ما يعرف برأس المال االجتماعي، على العالقات االنسانية والجوانب ركزت الدراسات في  

الجوانب السلوكية، وكيف يمكن أن تكون هذه الجوانب عوامل دعم لمشاركة المعرفة أو العكس من ذلك، مثل المكافآت، والحوافز  
(، وأثر  Yi,2019) ( 2018)العميدي،(،  Blagov et al.,2018(، )2017(، )سودان،  Park et al.,2015المادية والمعنوية )

(، ودور التدريب على أداء الموظف وبالتالي على مشاركة المعرفة  2018ة للمنظمة على مشاركة المعرفة )المسعودي، البيئة الداخلي
(Lee et al.,2020)  ،(. 2017، كما ركزت بعض الدراسات على الجانب األخالقي ودوره في مشاركة المعرفة )العزب ورفاعي 

 Sathitsemakulقبل وذات تأثير على مشاركة المعرفة مثل الذكاء العاطفي )وكذلك ظهرت مواضيع حديثة لم يتم التطرق لها من 
& Calabrese,2013بالقيمة الذاتية والميول الشخصية، وظهر ما يعرف بإدارة المعرفة الذكية التي توفر أمانًا وظيفيًا  ( والشعور

 & Kucharskaفي في مشاركة المعرفة )(، وكذلك دور الرضا الوظي Roth,2016تسهيل مشاركة المعرفة، ) ودور ذلك في
Erickson,2019 والقيادة األخالقية والبراعة    (،2015)سعيد،(، والسلوك المخطط ودوره في األداء التنظيمي عبر مشاركة المعرفة

ات وإدارة (، وقد كان من نتائج المؤتمر الدولي الرابع حول استرجاع المعلومLiu et al.,2019ودورها في نظام تبادل المعرفة ) 
( أن المعايير والمواقف الذاتية والعوامل السلوكية ذات آثار ايجابية على مشاركة المعرفة، أو على 2018المعرفة المنعقد في ماليزيا )

 Anwar etالنقيض من ذلك قد تكون حواجز للمشاركة، وأن هناك حاجة لخلق بيئة تنظيمية مناسبة لتعزيز تبادل المعرفة )
al.,2018ا ظهرت مواضيع توضح األثر الذي يعود من زيادة ارتباط الموظف بعمله وتأثير ذلك إيجابيًا على مشاركة المعرفة (، كم

(Kim & Park ,2017 .) 
م( نالحظ أن االنتاج الفكري المتعلق بمشاركة المعرفة مازال محدودًا في  2000ومن خالل االستعراض السابق للفترة ما بعد عام )

 م(، وخاصة فيما يتعلق بالجهود العربية.2010- م2000ا بين عام ) المرحلة األولى م
م( فنالحظ أنه يمثل ثورة بحثية في موضوع مشاركة المعرفة  2020  -م2011أما فيما يتعلق باإلنتاج الفكري في الفترة ما بين ) 

والعمل اإلداري على كافة المستويات، حيث تتركز في هذه الفترة جل الجهود البحثية المتعلقة بمشاركة المعرفة، ووفق احصائية قامت 
لة لكافة نتائج البحث التي تم التوصل إليها سواًء أجنبية أو عربية، ووفق قواعد البيانات المعتمدة وجدنا أن  بإعدادها شام الباحثة

م تمثل أكثر من ثلثي الجهود البحثية لموضوع مشاركة المعرفة خالل القرن الواحد  2020-م2011الجهود البحثية خالل الفترة 
 والعشرون كما في الشكل التالي : 
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 الجدول التالي تفصيل النتائج الرقمية للبحث في االنتاج الفكري العربي واألجنبي خالل الفترين الزمنية المحددة : ويوضح 
 
 

 السنة
 الدراسات العربية الدراسات األجنبية  السنة الدراسات العربية الدراسات األجنبية 

 2020-2011الفترة من   2010-2000الفترة من 

2001 3 0 2011 6 3 

2002 0 0 2012 12 0 

2003 3 0 2013 16 1 

2004 5 0 2014 15 3 

2005 4 1 2015 12 5 

2006 1 1 2016 17 3 

2007 8 1 2017 13 2 

2008 2 0 2018 17 6 

2010-2001الفترة من 

2020-2011الفترة من 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 السادس والثالثون  العدد -اإلصدار الرابع  
 م  2021 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

122 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

2009 9 1 2019 19 6 

2010 7 1 2020 10 0 

 29 137 المجموع 5 42 المجموع

 213 اإلجمالي
 

تمثل م( والتي 2020 - م2011)األجنبية والعربية في الفترة ما بين عام   بالرغم من ارتفاع الجهود البحثيةوتجدر اإلشارة هنا إلى أنه 
اضعاف الفترة السابقة، إال أنه ال يمكن مقارنة االنتاج الفكري العربي باإلنتاج الفكري األجنبي، وبالرغم من ذلك ال يمكن أن نتجاهل 

( والذي بلغ اضعاف الجهود البحثية العربية في الفترة السابقة، وهذا يدل على  2010-2000االرتفاع الملحوظ عن الفترة السابقة )
 هتمام العربي بموضوع مشاركة المعرفة في المنظمات. بداية اال

 
 ويشير الجدول التالي إلى مقارنة بين اجمالي الدراسات األجنبية والعربية خالل الفترة الزمنية المحددة.

 
 المجموع 2020-2011الفترة من  2010-2001الفترة من  

 34 29 5 الدراسات العربية
 179 137 42 الدراسات األجنبية 

 

 التوجهات المستقبلية:

بالرغم من اإلنتاج الفكري الوفير حول مشاركة المعرفة، إال أن معظم هذه الجهود هي جهود نظرية تم فيها تناول مشاركة المعرفة من  
طلبات  (، أو سرد لألدوات والتقنيات والمتStonerock,2003)ناحية نظرية، مثل بيان أهم معوقات مشاركة المعرفة في المنظمات 

( ، وغيرها من الدراسات، إال أنه ال زال هناك  ,sad & Haron,2019 ( ،)Yuan et al.,2013التي تحتاجها مشاركة المعرفة )
لوجود دراسات تتناول هذا الموضوع من ناحية تطبيقية عملية، يتم فيها اقتراح أو وضع أنظمة فعلية تتحقق من خاللها تطبيق مشاركة 

فعلي تثبت من خالله المنظمات مدى وعيها بأهمية إدارة المعرفة بشكل عام ومشاركة المعرفة بشكل خاص، كما ينبغي المعرفة بشكل 
ترسيخ أهمية مشاركة المعرفة في تحسين كفاءة وفعالية عمل الموظفين، وما يحققه ذلك من  تقليل التكلفة واألخطاء في عمليات  

( ، كما أنه ينبغي للمنظمات وخاصة المنظمات كثيفة المعرفة والمنظمات  Oyemomi, Liu & Neaga,2015األعمال التنظيمية )
الكبيرة أن تولي الجانب االجتماعي )اإلنساني( أهمية أكبر عند تطبيق أنظمة مشاركة المعرفة كون مشاركة المعرفة الضمنية هي أهم 

ت في تطبيق مشاركة المعرفة بشكل فعال يضمن نجاح العملية مرحلة من مراحل التطبيق، والتي من دونها ال يمكن أن تنجح المنظما
اإلدارية وتحسين وتطوير األداء، كما ينبغي للمنظمات أن تعي انه من خالل مشاركة المعرفة بشكل فعلي سوف يمكنها االنتقال من  

 زايا تنافسية تضمن االستدامة والبقاء.مرحلة تحسين ودعم األداء إلى مستويات أعلى تتسم باإلبداع والتطوير الذي يقود إلى تحقيق م
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 المؤشر الرقمي لتتبع مصطلحات الموضوع في قواعد البيانات ومحركات البحث الرقمية:

( قواعد بيانات، ثالث قواعد عربية، 8يقيس المؤشر الرقمي نتائج البحث التي توصلت إليها الباحثة إلكترونيًا، وقد تم االعتماد على ) 
 ، وهي كالتالي:وخمس قواعد أجنبية

 قاعدة بيانات المنظومة  .1
 قاعدة بيانات المنهل  .2
 قاعدة بيانات المعرفة .3
4. Emerald insight 
5. ProQuest Central  
6.  LISA 
7. ERIC 
8. Springer Link 

  كما تم استخدام المحددات التالية:
 المعرفة. م، بحث استطالعي للوصول لنشأة مشاركة 1999- م1980البحث في الفترة الزمنية بين  .1
 م، وهي الفترة الزمنية األساسية للبحث.2020- 2000البحث في الفترة الزمنية من  .2
 البحث في العنوان والمستخلص، وكذلك النص الكامل في بعض الدراسات العلمية.  .3
 محددات البحث الموضوعية التي تم ذكرها سابقًا، وتتمثل في استخدام المصطلحات التالية:  .4
 " knowledge sharing المعرفة "مشاركة  -
 "Administrative work والعمل اإلداري " "knowledge sharing مشاركة المعرفة " -
 " organizations والمنظمات " "knowledge sharing مشاركة المعرفة " -
 performance واألداء " "knowledge sharing مشاركة المعرفة " -

  (Scholar Googleمن محركات البحث التي تم االستعانة بها مثل الباحث العلمي لقوقل ) باإلضافة إلى االعتماد على العديد
 ( وغيرها.  deepknowledgeوالمكتبة الرقمية ) 
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 ويوضح الشكل التالي نتائج البحث في قواعد البيانات السابقة:
 

 
 

 )المصدر: الباحثة(( نتائج البحث في قواعد البيانات المعتمدة. 2شكل )
 

 ويوضح الجدول التالي نتائج البحث في هذه القواعد بالمصطلحات المحددة : 

النطاق الزمني  مصطلح ثاني  مصطلح اول قاعدة البيانات 
نتائج  لغة البحث للنتائج 

 البحث 
النتائج  
 المعتمدة

 5 7 العربية 2014-2010 مشاركة المعرفة مشاركة المعرفة قاعدة بيانات المنهل 

 14 111 العربية 2020-2006 مشاركة المعرفة مشاركة المعرفة قاعدة بيانات المنظومة 

 15 165 العربية 2019-2001 مشاركة المعرفة مشاركة المعرفة قاعدة بيانات معرفة

ERIC 
 انجليزي  organizations 2004-2014 مشاركة المعرفة

9 
6 

 1 انجليزي  performance 2012-2017 مشاركة المعرفة

Emerald Insight 
 انجليزي  organizations 2004-2020 مشاركة المعرفة

74 
26 

 16 انجليزي  Performance 2007-2020 مشاركة المعرفة

0 20 40 60 80 100

قاعدة بيانات المنهل

قاعدة بيانات المنظومة

قاعدة بيانات معرفة

ERIC

Emerald insight

LISA

ProQuest Central

Springer link

المصادر المعتمدة من قواعد البيانات

المصادر المعتمدة من قواعد البيانات
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النطاق الزمني  مصطلح ثاني  مصطلح اول قاعدة البيانات 
نتائج  لغة البحث للنتائج 

 البحث 
النتائج  
 المعتمدة

LISA 
 انجليزي  organizations 2001-2018 مشاركة المعرفة

51 
15 

 12 انجليزي  performance 2008-2020 مشاركة المعرفة

ProQuest Central 
 انجليزي  organizations 2013-2019 مشاركة المعرفة

150 
30 

 51 انجليزي  performance 2001-2020 مشاركة المعرفة

Springer Link 
 انجليزي  organizations 2005-2020 مشاركة المعرفة

28 
16 

 6 انجليزي  performance 2007-2019 مشاركة المعرفة

 213 595 المجموع

 
ويوضح الجدول التالي اآللية المتبعة في البحث خالل قواعد البيانات العربية واألجنبية المعتمدة من قبل الباحثة، كما نالحظ أتساع 

الفجوة بين النتائج التي تم التوصل إليها والنتائج التي تم اعتمادها في قواعد البيانات العربية، وذلك من الصعوبات التي واجهتها 
ناء البحث في قواعد البيانات العربية بسبب عدم ارتباط نتائج البحث مع موضوع الدراسة مما يعني عدم دقة قواعد البيانات الباحثة اث

 العربية مقارنة بقواعد البيانات األجنبية. 
مع مصطلح   كما نالحظ أن مصطلحات الدراسة المعتمدة في الحدود الموضوعية )المنظمات واألداء( التي تم استخدامها مرتبطة

ائج  )مشاركة المعرفة( في قواعد البيانات األجنبية أدت إلى نتائج دقيقة إلى حد كبير، بينما في قواعد البيانات العربية لم يعطي الربط نت
دقيقة مقارنة باستخدام مصطلح )مشاركة المعرفة( فقط والذي أعطى نتائج أكثر مما لو تم ربطها مع مصطلحي )األداء والمنظمات(، 

 ومن وجهة نظر الباحثة يعود ذلك إلى أن قواعد البيانات العربية ضعيفة تقنيًا في الربط والبحث مقارنة بقواعد البيانات األجنبية. 
 ويوضح الجدول التالي مقارنة نتائج البحث في قواعد البيانات العربية واألجنبية:

 
 دةنتيجة البحث المعتم لغة البحث المصطلح الثاني  المصطلح االول

 34 عربي مشاركة المعرفة مشاركة المعرفة
knowledge sharing performance  86 انجليزي 

knowledge sharing organizations  93 انجليزي 

 213 المجموع
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واألجنبية، ويمكن وقد الحظت الباحثة خالل البحث في قواعد البيانات السابقة االختالف في نتائج البحث بين المصادر العربية 
 توضيح ذلك في النقاط التالية: 

 هناك كم كبير من الجهود البحثية في قواعد البيانات األجنبية، وقلتها في قواعد البيانات العربية.  .1
وقريبة  دقة نتائج البحث في قواعد البيانات األجنبية أثناء استخدام مصطلحات البحث، حيث كانت النتائج دقيقة إلى حد كبير  .2

( دراسة ، وعلى  179جدًا من موضوع الدراسة، حيث بلغ عدد الدراسات األجنبية ذات العالقة المباشرة بالموضوع ما يقارب )
العكس من ذلك بالنسبة لقواعد البيانات العربية حيث أن نتائج البحث على الرغم من قلتها إال أنها في الغالب غير مرتبطة  

تبعاد الكثير من النتائج العربية لعدم عالقتها بالموضوع وأكثر مما تم استبعاده في قواعد البيانات بالموضوع بشكل دقيق وتم اس
األجنبية، وقد بلغ عدد الدراسات العربية التي توصلت إليها الباحثة وذات العالقة المباشرة بموضوع مشاركة المعرفة والعمل 

 . ( دراسة خالل الفترة المحددة34اإلداري ما يقارب )
هناك عدد كبير من مؤلفي األبحاث األجنبية هم مؤلفين عرب ومع ذلك لم يتم ترجمة هذه األبحاث إلى اللغة العربية من قبل   .3

 مؤلفيها ليكون لهم دور في إثراء الجهود البحثية العربية.
في العرض والمحتوى، والظهور   رغم أنه كان هناك تكرار وتشابه كبير في عناوين الجهود البحثية األجنبية إال أن هناك اختالف .4

 بنتائج مختلفة وسرد مختلف يثري المجال بالرغم من التشابه في العنوان.
بالرغم من قلة البحوث العربية في موضوع مشاركة المعرفة والعمل اإلداري والمنظمات إال أنه يالحظ أن هناك بداية اهتمام   .5

( حيث ظهرت العديد من األبحاث في هذا الفترة والتي تناولت 2020- 2011واضح في السنوات األخيرة تحديدا من الفترة )
 مشاركة المعرفة في المنظمات كما تم توضيحه سابقًا.

قواعد البيانات العربية اإللكترونية غير دقيقة وال تتسم بالتطور مقارنة بقواعد البيانات األجنبية، وكمثال بسيط ال توفر المكتبة  .6
وال منصة الرسائل العلمية الخاصة بعمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز الوصول  (، deepknowledgeالرقمية )

لإلنتاج الفكري العربي الخاص بقسم علم المعلومات إال في نطاق محدود جدًا متمثل في عدة أطروحات ومقاالت، مع العلم أن  
هن في ظل جائحة كورونا وبيان الحاجة الماسة إلى نقل  القسم زاخر باإلنتاج الفكري، وقد اتضح هذا القصور في الوضع الرا 

 وتوثيق االنتاج الفكري العربي الكترونيًا ليكون متاحًا للمهتمين تحت كل الظروف.   
 الخاتمة:

جنبي من خالل المراجعة المنهجية السابقة ألدب الموضوع والتي تناولت مشاركة المعرفة والعمل اإلداري في االنتاج الفكري العربي واأل
نالحظ اختالف اإلنتاج الفكري كمًا ونوعًا باختالف الفترات الزمنية التي تم تحديدها، حيث تم االعتماد على قواعد بيانات أجنبية 

 وعربية مختلفة، باستخدام محددات موضوعية متمثلة بالمصطلحات ذات العالقة وهي المنظمات واألداء.  
م( أن نشأة موضوع مشاركة المعرفة  1999-م 1980لذي قامت به الباحثة في الفترة من )ويمكن االستنتاج من البحث االستطالعي ا

إال أن بداية االهتمام الفعلي بموضوع مشاركة المعرفة في   ،( (Wilson et al.,1983كانت في الثمانينات من القرن الماضي 
م(، وخاصة في العشر سنوات األخيرة، وما قبل  2020-م2000المنظمات وربطها بالعمل اإلداري والمنظمات كان في الفترة ما بين )

 ة إلى بعض الدراسات المتفرقة والنادرة. هذه الفترة كان متضمنًا داخل الجهود البحثية لموضوعات إدارة المعرفة في المنظمات، باإلضاف
وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن موضوع مشاركة المعرفة قد تم تناوله في العديد من الدراسات األجنبية خالل العقدين السابقة 

قلة الدراسات التي تتناول  تناولت الموضوع من ناحية نظرية، مع -العربية واألجنبية -من جوانب كثيرة إال أن معظم هذه الدراسات
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التطبيق الفعلي لمشاركة المعرفة بتفعيل أنظمة أو تقنيات معينة مثل تقنيات الذكاء االصطناعي والتي تساهم في نقل مشاركة المعرفة  
شاركة لحيز التنفيذ بشكل رسمي على المستوى التنظيمي، كما أن هناك قصور في الجهود البحثية التي توضح إلى أي مدى ساهمت م

إال من خالل نقل مشاركة المعرفة إلى    –في نظر الباحثة  –المعرفة في دعم العمل اإلداري، والذي ال يمكن الوصول إليه وتأكيده 
حيز التطبيق الرسمي والفعلي في المنظمات، مما يعني ضرورة زيادة الجهود البحثية على كل من المستوى التنظيمي واالجتماعي في 

لتقنية الحديثة، األمر الذي يسهم في رفع أداء المنظمات والوصول إلى مستويات عالية من األداء وبالتالي االبداع ضوء المستجدات ا 
واالبتكار الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق االستدامة التنظيمية، كما البد من اإلشارة إلى ضرورة تحديث قواعد البيانات العربية 

 رة إلى الوصول للمعلومة في عصر يتسم بالتغير والتطور السريع.وتطويرها لتواكب الحاجة المستم
 :قائمة المراجع

 المراجع العربية: أواًل: 
( أثر الثقافة التنظيمية في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية على سلوك مشاركة المعرفة بين 2019أبو شرحة، ماجد و العقيلي، عثمان )

   .متاح على الرابط : 117-37.ص ص 2ع  54المجلة األردنية للمكتبات والمعلومات، مج  .الموظفين : دراسة تطبيقية
https://cutt.us/bqmu4  .   21/3/1442تاريخ االسترجاع . 

لقطاعين الخاص والعام والمؤسسات ( إدارة المعرفة من النظريات الفلسفية إلى الممارسات العملية في ا 2017أحمد، أبو بكر سلطان )
 ( مركز البحوث والتواصل المعرفي: الرياض. 2الدولية. الجزء)

 ( إدارة المعرفة وتقنياتها: األسس والتطبيقات. مكتبة الملك عبدالعزيز العامة: الرياض. 2016بامفلح، فاتن سعيد )
-57، ص ص.  18، ع. 2017اعلم،مج.   .ة المعرفة(. طرق تقييم نظم إدار 2017بصنوي، حسن درويش والسريحي، حسن عواد. )

 .25/4/1442. تاريخ االسترجاع  https://soo.gd/sXJDk ://httpsمتاح على الرابط:  .78
مراجعة: عبدالمحسن اللحيد  ،  (،إدارة المعرفة: النظم والعمليات، ترجمة: محمد وهبي. 2014بيسرا، إرما و سابيروال، راجيف )

 معهد اإلدارة العامة. -الرياض: مركز البحوث
(. أثر المشاركة المدركة والمرغوبة في بلورة التماثل التنظيمي من وجهة 2006الحوامدة، نضال صالح و القرالة، أروى عبدالسالم ) 

.متاح على   389- 369. 3ع   2في إدارة األعمال، م  المجلة األردنية نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الرسمية.
 . 2/3/1442. تاريخ االسترجاع  https://cutt.us/bWDZtالرابط 

وعالقته  (. التشارك المعرفي عند الموارد البشرية في مكتبة و دار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة 2018داود، سلمان جودي )
 . 2/3/1442. تاريخ االسترجاع  https://cutt.us/KYIW7.متاح على الرابط:  3950- 339. 92مجلة آداب البصرة، ع باألداء.

عمليات إدارة المعرفة )اكتشاف المعرفة، خزن المعرفة، مشاركة  (. واقع 2018الدخيل، هيفاء بنت منصور؛ القرني، سمية صالح ) 
ص. متاح على  28، 46-19،ص ص. 1، ع. 2. مجلة العلوم االقتصادية و اإلدارية و القانونية :. مج. المعرفة، استخدام المعرفة( 

 . 25/4/1442اع . تاريخ االسترج https://cutt.us/VlbuAالرابط: 
(. "المشاركة بالمعرفة في جامعة الطائف: إطار مقترح لتطوير إدارة المعرفة من  2011الذنيبات، معاذ يوسف، و البقور، خيرو خلف)

متاح  .239  -  200:  51ع  كلية التجارة -مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: جامعة أسيوط  "." وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
 . 25/4/1442. تاريخ االسترجاع   https://soo.gd/nCN5:بط على الرا
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( أثر التشارك بالمعرفة في تحقيق األهداف االستراتيجية دراسة تطبيقية على الجامعات االردنية الخاصة.  2015الذوابي، مي نجيب )
. تاريخ https://cutt.us/BfAQX . متاح على الرابط : 336-313، ص ص  43مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية .ع 

 . 28/3/1442االسترجاع 
(. تأثير نظرية السلوك المخطط في األداء التنظيمي عبر مشاركة المعرفة: بحث استطالعي ألراء عينة 2015سعيد، عباس محمد )

.متاح على  382-348.  13، ع 7ي كلية المأمون. مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية،م من اعضاء الهيئة التدريسية ف
 .11/3/1442تاريخ االسترجاع  https://cutt.us/jonXZ الرابط: 

 االتجاهات الحديثة في إدارة المعرفة والمعلومات االلكترونية، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.(. 2016سلمان، زيد منير )
المجلة   ".(. "التحفيز الداخلي وأثرة على السلوك الفردي لمشاركة المعرفة: دراسة ميدانية2017سودان، عبدالناصر عبدالرحمن ناصر)

متاح على الرابط:  .473 -  443, ملحق  : 8مج كلية التجارة باالسماعيلية -اة السويس العلمية للدراسات التجارية والبيئية: جامعة قن
https://soo.gd/Mbh9 23/4/1442. تاريخ االسترجاع. 

ء للموارد البشرية والتنمية (. أثر مشاركة المعرفة كمتغير وسيط في العالقة بين نظم العمل عالية األدا2019شحاتة، ياسر السيد ) 
- 1. 1، ع 56المستدامة بالتطبيق على األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية. م 

 .2/3/1442تاريخ االسترجاع    https://cutt.us/59v7n .متاح على الرابط:  71
مجلة    .(. استراتيجيات إدارة المعرفة : دراسة تحليلية في مؤسسات المعلومات في العراق2016الصالحي، حيدر حسن محمد. ) 

 . 4/1442/ 21االسترجاع . تاريخ  https://soo.gd/Sov6 .38-1، ص ص. 41، ع. 2016سيبريان، مج. 
(.  أثر إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية: بالتطبيق علي ديوان شؤون الخدمة المدنية  2017الضو، أسماء عبدالكريم النور ) 

م، رسالة دكتوراه .جامعة القرآن الكريم والعلوم االسالمية. السودان. متاح على الرابط :   2016 -  2006القومية 
https://cutt.us/lfBr3   21/3/1442. تاريخ االسترجاع . 

(. أثر الثقافة التنظيمية على اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر نحو مشاركة 2004ضيف، عائشة كرم الدين علي ) 
  متاح على الرابط : .451-265، ص ص.  22، ع. 8مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي،مج.  .المعرفة

https://soo.gd/XtFi  25/4/1442. تاريخ االسترجاع . 
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول   .(. العالقة بين استخدام مدخل إدارة المعرفة واألداء2008العبدهللا، علي، و بو سهوة، نذير )

. متاح على  14  -  1الجزائر،  -   1المال الفكري في منظمات األعمال العربية: جامعة سعد دحلب البليدة ، جإدارة و قياس رأس 
 . 12/4/1442االسترجاع :  تاريخ https://soo.gd/9TeV  الرابط 

ي عملية توليد المعرفة وأثرها على اإلبداع الوظيفي في مؤسسات التعليم (. دور شبكات التواصل االجتماعي ف2018عدوان، إياد زياد )
العالي  الفلسطيني في غزة. رسالة ماجستير منشورة، الجامعة االسالمية بغزة ، غزة، فلسطين. متاح على الرابط 

http://cutt.us/SnIxB  هـ1442/ 14/4. تاريخ االسترجاع . 
(. "أثر المناخ األخالقي على الثقة في مشاركة المعرفة: دراسة تطبيقية على الشركة  2017العزب، تامر كريم، ورفاعي، ممدوح )

.متاح على الرابط:  .196  - 173: 4ع كلية التجارة -المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة: جامعة عين شمس  ".القابطة لمصر للطيران
https://soo.gd/Iib1  15/4/1442. تاريخ االسترجاع . 
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(.درجة تطبيق اإلدارة الذاتية في العمل االداري بجامعة فلسطين التقنية خضوري.  2019عطير، ربيع شفيق و القاسم، حسام )
.   https://cutt.us/AYaJu.متاح على الرابط:  77-49. 2، ع 4مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية.   نموذج.

 . 15/2/1442تاريخ االسترجاع 
ن، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع  (. المدخل إلى إدارة المعرفة. األرد2005العلي، عبدالستار وقنديلجي، عامر والعمري،غسان )

 والطباعة.  
(. أثر مشاركة المعرفة في األداء التنظيمي: دراسة تطبيقية على منظمات المجتمع المدني بالجمهورية  2016العمودي، إبراهيم صبر )

. تاريخ االسترجاع    https://cutt.us/bz24D.متاح على الرابط : 120- 90. 3المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، ع  اليمنية.
16/3 /1442 . 

دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفي  -( . دوافع مشاركة المعرفة وتأثيرها في االلتزام التنظيمي2018العميدي، ضرغام علي )
تاريخ االسترجاع  .  https://cutt.us/nS9MF  .متاح على الرابط : 152- 134. 115مجلة اإلدارة واالقتصاد، ع  جامعة الكوفة.

21/3 /1442 . 
(. مدى تطبيق إدارة المعرفة في القطاع العام : دراسة تطبيقية على جامعة الملك عبد العزيز، بمحافظة جدة 2010الغامدي، أسماء )

 ك عبد العزيز : مركز النشر العلمي.، رسالة ماجستير. جامعة المل
(. عمليات إدارة المعرفة ودورها في الرضا الوظيفي في شركة االتصاالت السعودية، رسالة دكتوراه. جامعة 2020الغامدي، يوسف )

 الملك عبد العزيز : مركز النشر العلمي.
(. إدارة المعرفة ودورها فى تطوير األداء المؤسسى لمراكز تكنولوجيا المعلومات من منظور طريقة تنظيم 2018غباري، أمل محمد )

،  59المجتمع : دراسة مطبقة على عينة من مراكز المعلومات بإدارات األحياء بمحافظة اإلسكندرية. مجلة الخدمة االجتماعية ، ع 
 .1442/ 11/2تاريخ االسترجاع  . https://cutt.us/RAW8Iالرابط:   .متاح على 142- 179.  2ج

 (. إدارة المعرفة ، مراجعة : سعد المحياوي. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 2005الكبيسي، صالح الدين ) 
(. "واقع مهارات االتصال الفعال الداعم لمشاركة المعرفة لدى  2017ء معيلي، و القرني ،عبدالرحمن بن عبيد )المحمادي، صفا

  107:   18ع مجلة دراسات المعلومات: جمعية المكتبات والمعلومات السعودية ".المشرفات التربويات في مكاتب التعليم بمدينة جدة
 .11/4/1442تاريخ االسترجاع  .  https://soo.gd/mB0I . .متاح على الرابط: 138 –

أساتذة المراكز العلمية البحثية   (. دور عمليات إدارة المعرفة في بناء المقدرات الجوهرية : دراسة آلراء عينة من2013محمد، صقاء )
 متاح على الرابط:  .458-425، ص ص. 15، ع.  6آداب الكوفة، مج.  .و الخدمية و المكاتب االستشارية في جامعة الكوفة

https://soo.gd/4zFe.  11/4/1442تاريخ االسترجاع. 
(.  مشاركة المعرفة النظريات والممارسات. مركز النشر 2019مرغالني، محمد والمزيني، محمد، وعقيلي، عثمان، والبدري، حمد )

 العلمي: جامعة الملك عبدالعزيز. جدة.
الداريين بجامعة جدة. جامعة ( أثر البيئة الداخلية على التشارك المعرفي: دراسة ميدانية على العاملين ا 2018المسعودي، أنغام )

 الملك عبدالعزيز: مركز النشر العلمي
( مستوى تطبيق إدارة المعرفة على موظفي اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة: دراسة ميدانية. جامعة الملك  2015المغربي، ليلى )

 عبدالعزيز. رسالة ماجستير: مركز النشر العلمي. 
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(. عمليات إدارة المعرفة كمتغير وسيط في العالقة بين التوجه الريادي و األداء التنظيمي : 2017المنسي، محمود عبد العزيز)
متاح   .699-634، ص ص.  4، ع. 57مجلة اإلدارة العامة،مج.  .دراسة تطبيقية على البنوك التجارية السعودية بمدينة الرياض

 .18/2/1442. تاريخ االسترجاع  https://soo.gd/bgtwعلى الرابط: 
(. العالقة بين نظم العمل عالية األداء وسلوك مشاركة المعرفة. المجلة العربية للعلوم اإلدارية، م 2017منطاش، محمد عبدالحكيم )

 .1442/ 18/2. تاريخ االسترجاع   https://cutt.us/sBxGr.متاح على الرابط:  311- 267. ص ص 2، ع 24
 (.  مساهمة اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل االداري بمؤسسات التعليم العالي.2011موسى، عبدالناصر وقريشي، محمد )

 . 1442/ 20/2. تاريخ االسترجاع   https://cutt.us/BjhR6.متاح على الرابط:  100-87.  9مجلة الباحث،ع 
(. أثر ممارسة عمليات إدارة المعرفة على تحقيق ضمان جودة خدمات المعلومات. المجلة الدولية لعلوم  2016النشار، السيد) 

 . 11/2/1442جاع تاريخ االستر . https://soo.gd/Lhqq. متاح على الرابط : 198-132. 1، ع 3المكتبات والمعلومات. م
(.  تقييم األداء اإلداري في بعض الجامعات األردنية الخاصة. مجلة اتحاد الجامعات العربية، م  2009النويقه، عطاهللا بشير )

 . 11/2/1442. تاريخ االسترجاع    https://cutt.us/VHYsE.متاح على الرابط :  53ع 2009
(. الشبكات االجتماعية ودورها في مشاركة المعرفة لدى عضوات هيئة التدريس في قطاع التعليم  2014الهزاني، نورة ناصر )

 العالي السعودي. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبدالعزيز ، جدة، المملكة العربية السعودية.
 ة . القاهرة: مكتبة عين شمس.(. اإلدارة األصول واألسس العلمي1973الهواري، سيد )

 ( استراتيجيات إدارة المعرفة. القاهرة: مجموعة النيل العربية 2016الهوش، أبو بكر محمود )
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