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المستخلص:

یفشلتطبیقھاأنإالالمنظمات،أنواعلكافةوالھامةالحدیثةاإلداریةاألسالیبمنالمعرفةإدارة

تحدیدإلىالدراسةھدفتفقدفشلھا،إلىتؤديالتيالعواملفيبحثتالتيالدراساتولشحعالیة.بنسب

العربیةالمملكةفيالعامالقطاعلمنظماتالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعواملوتقییم

تحلیلأسلوبباستخدامالوصفيالمنھجمنُكٍلعلىالدراسةواعتمدتالخبراء.نظروجھةمنالسعودیة

منظماتفيالمھنیینمنالمعرفةإدارةمجالفيالخبراءجمیعھمالدراسةمجتمعدلفي.وأسلوبالمحتوى،

نتیجةاالستبانة.ھيالدراسةوأداةخبیر،13منعشوائیةغیربعینةالسعودیة،العربیةبالمملكةالعامالقطاع

المعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشللعواملاألھمیةحسبوُمَرتبةُمَحددةقائمةھي:الدراسة

اثنینمنمكونةوالقائمةالخبراء.نظروجھةمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعامالقطاعلمنظمات

وتطبیقالمعرفة،توزیعالمعرفة،تخزینالمعرفة،(تولیدعملیاتأربعفيمصنفةفشل،عاملوعشرین

غیرالعملفریقالمعرفة:-تولیدكاآلتي:عملیةلكلاألھمیةحسبالترتیبفياألولالفشلعاملالمعرفة).

متطلباتعلىتركزالتيالظاھرةالمعرفةبتخزیناالھتمامالمعرفة:-تخزینالمعرفة.إدارةفيمتخصص

عدمالمعرفة:-توزیعالموظفین.عقولفيوالموجودةالمستقبلعلىتركزالتيالمعرفةواھمالالحاضر،
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علیھاالحصولیمكنالتيبالفوائداإلدراكنقصالمعرفة:-تطبیقتداولھا.المطلوبالمعرفةحیثمنالیقین

والممارسینالتنفیذیینالمدراءتفیدمراجعة،قائمةعنعبارةالدراسةنتیجةوالعوامل.المعرفة.تطبیقمن

الدراسة:توصیاتأھمالفشل.فيالوقوعمنتُحذرھمالتياإلرشادیةاألداةبمثابةوھيالمعرفة،إلدارة

اعداد فریق عمل متخصص في إدارة المعرفة. واعتماد منھج إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات.

الكلمات المفتاحیة: المعرفة، إدارة المعرفة، استراتیجیة إدارة المعرفة، عوامل الفشل

Abstract:

Knowledge management is important management methods for all organizations,

but its implementation fails at high rates. Due to the scarcity of studies that examined the

factors that lead to its failure, the study aimed to identify and evaluate the critical failure

factors in the knowledge management strategy for public sector organizations in the

Kingdom of Saudi Arabia, from experts' perspective. The study relied on both the

descriptive approach using the content analysis method, and the Delphi method. The

society of study is consisted of all experts in the field of knowledge management worked

in public sector organizations in the Kingdom of Saudi Arabia, with a non-random sample

of 13 experts. The study tool is a questionnaire. The study result: a determined list of the

critical failure factors in the knowledge management strategy and ranked by importance for

public sector organizations in the Kingdom of Saudi Arabia from experts' perspective. The

list consised of a twenty-two failure factors, categorized in four processes (generation,

storage, distribution, and knowledge Application). The first failure factor for each process

was as follows: - -Generating Knowledge: The work team is not specialized in knowledge

management. -The Storage of Knowledge: Paying attention to storing visible knowledge

that focuses on the requirements of the present, and ignoring knowledge which focuses on

the future, which exists in the minds of employees. -Knowledge Distribution: Uncertainty

in terms of knowledge to be circulated. -Knowledge Application: Lack of awareness of the

benefits that can be obtained from applying knowledge. The result is a review checklist,

which is useful for knowledge management executives and ractitioners, as a guid tool warn
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them fall failure. The most important recommendations of the study: Preparing a working

group specialized in knowledge management and the adoption of the knowledge

management approach in decision-making.

Key words: Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Management

Strategy, Failure Factors

أوالً: مقدمة الدراسة: -

-مقدمة:1

ویأتيالیوم،العالمیشھدھاالتيالمتسارعةوالتَغیُراتالتحوالتمنمجموعةأنواعھا،بكافةالمنظماتتواجھ

للمعلوماتاألمثلواالستخدامالمتقدمة،العلمیةالمعرفةعلىتعتمدالتيالثورةتلكوالتِّقَنیَّة؛العلمیةالثورةمقدمتھافي

علىیفرضماالرقمیة؛والتَّْقنِیَةالمعلومات،وشبكةالحاسبات،علومفيالمتسارعالتقدمعنالناتجةالمتدفقة،

أجلمنالفكریةأصولھامنالمعرفةعلىالحصولمنتٌمكنوالتيالحدیثة،اإلداریةاألسالیبتبنيضرورةالمنظمات

ھيوالمعرفةالمتسارعة.والتغییراتالتحوالتتلكمواكبةعنعاجزاًالتقلیدياإلداريالمفھومأنإذوالمنافسة،البقاء
فشلأونجاحفيتأثیراًاألكثروالعامللھا،التنافسیةالمیزةبناءفيأھمیةواألكثرللمنظمة،استراتیجیاًمصدراً

منواستثمرتاكتشفت،إذااالكذلكتعدوالمضافة،وقیمةفكريمالرأسبأنھا:المعرفةوتوصفالمنظمة.

)2011،21(القھیويالتطبیق.خاللمنالثروةإلنشاءقیمة؛الىتحویلھاوتمالمنظمة،

التنافسیة.القدرةوإكسابھاالمنظمة،عملیاتلتحسینكاستراتیجیةالمعرفةإدارةتقدیمتمأخر،جانبوفي

بأنھا:المعرفةإدارةوتُعرفالتنافسیة.المیزةوتحقیقوالتطویر،التغییـرإلحـداثاالستراتیجیات؛أھممنوتُعتبر

المنظمة.أداءوتحسینلدعمواستخدامھاواكتسابھاوالتقاطھاالمعرفةبإنشاءالمنظمةتقومخاللھامنالتيالعملیة

)Kinney1998, 2(

تطبیقھافيالفشلمعدلأنإالالعالم،أنحاءمختلففيمشاریعھاوتنفیذالمعرفةإدارةباستراتیجیةاالھتمامتزایدوقد

Pour(%).80-%50(مرتفع et al. 2019, تؤثرعواملوجودإلىالدراساتمنعددتشیرالشأن،ھذاوفي).216

في تطبیق استراتیجیة إدارة المعرفة، منھا: عوامل أساسیة لنجاح التطبیق، وأخرى تؤدي إلى فشلھ.
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بالدولمقارنةًالنامیةبالدولاألولىمراحلھفيالمعرفةإدارةاستراتیجیةتطبیقیُعدآخر،سیاقوفي

دراسةومنھاالمعرفة،إدارةمجالفيوالبحثیةالعلمیةالمساھماتإلىالدولتلكحاجةعلىالدراساتوتؤكدالمتقدمة،

المستوىعلىالباحثینمنالكافيباالھتمامیحظىلمالمعرفةإدارةموضوعبأنتؤكدالتي)2004(والدوريالشمري

الربطصعوبةمنتعانيزالتالإذالسعودیة،العربیةالمملكةفيالعامالقطاعمنظماتخاصةًوالعربي،المحلي

البیاناتعلىتعتمدالتياالستراتیجیةالقراراتاتخاذوعملیةالبشریة،لمواردھاالمعرفيالمخزونبینوالعمليالعلمي

Rego(الباحثونإلیھذھبمایؤكدانما).2012(الحموديوالحقائق et al., 2009; Ceptureanu et al., 2018(

المجاالتمنباعتبارھاالمعرفة،إدارةاستراتیجیةفيالفشلعواملمجالفيالدراساتمنالمزیدإجراءبأھمیة

البحثیة الحدیثة.

الدراسة:-مشكلة2

محلیاً،سواءبھا،تحیطالتيالسریعةالتَغیُراتلمواجھةاإلدارةفيجدیدھوماكلمواكبةالمنظماتنجاحیتطلب

للمنظماتالفرصةتتیحالحدیثة،اإلداریةاألسالیبإحدىوھيالمعرفة،إدارةاستراتیجیةوتطبیقدولیاً.أوإقلیمیاَ،أو

المنافسةفيمتقدمةمراكزإلـىالوصـوللھاوتضمنوتطورھا،ونموھا،بقائھا،فيتسھممخرجاتعلىالحصول

التكالیف،خفضعلىالقدرةمعوالخارجیة،الداخلیةالبیئةمتطلباتمعالسریعالتكیفخاللمنواإلبداع،والریادة

ورفع اإلیرادات قدر اإلمكان.

كمشروعفھيالمعرفة؛إدارةاستراتیجیةتطبیقفشلإلىتؤديالعواملمنمجموعةالمنظمات،تواجھولكن

إدارة"أصبحتالسعودیة:العربیةللمملكةالتاسعةالتنمیةخطةتؤكدهماوھواألخرى.المشاریعكسائرللفشلُمعرض

وتحدیاتقضایاوجودعلىالمملكةفياإلدارةلھذهالراھنالوضعدراسةوتدلعالمیاً.الشائعةالممارساتمنالمعرفة

توافر-عدممنھا:عدداDuffyًحددالعوامل،سیاقوفي).1438،95والتخطیطاالقتصاد(وزارةالمعالجة."تتطلب

للمشاركةاألفرادتحفیز-عدمالمشروع.لھذاالعلیااإلدارةدعم-عدمالمعرفة.إدارةنشاطاتتدعمالتيالتنظیمیةالثقافة

).2008،2(الشحي،األخرى.الجوانبحسابعلىالتقنيبالجانب-واالھتمامالمعرفة.إدارةنظمبناءفي

محدودةاألجنبیةالدراساتكانتالمعرفة،إدارةاستراتیجیةفشلعواملعنالفكرياإلنتاجفيالبحثوعند

قوائمفياختالفعنھینجمقدماالسعودیة؛العربیةالمملكةبیئةعنتختلفبیئاتفيتطبیقھاوجرىتنوعھا،مع

Sinclairتؤكدهماوھوالفشل.عواملوأولویات إلدارةالناجحالتطبیقدونتحولالتيالعواملبأن)؛2006)

إلىھذاوإدراكھا.لھا،واالستعدادالمعرفة،إدارةفھمفيالعواملتلكلتأثیروفقاًأخرى،الىدولةمنیختلفالمعرفة

فيالبحثیةالمساھماتضعفعلىالدراساتمنالكثیرتأكیدمعالباحثة-علمحدالعربیة-علىالدراساتشحجانب
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أنیمكنوعلیھالسعودیة.العربیةبالمملكةالعامالقطاعمنظماتخاصةًوالمحليالعربيالمستویینعلىالمعرفةإدارة

تصاغ مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس اآلتي:

لمنظمات القطاع العام بالمملكة العربیة السعودیة ؟- ما عوامل الفشل الحاسمة في استراتیجیة ادارة المعرفة

الدراسة:-أھداف3

تحدید عوامل الفشل الحاسمة في استراتیجیة إدارة المعرفة من خالل مراجعة اإلنتاج الفكري المنشور في ھذا.1

المجال.

تحدید عوامل الفشل الحاسمة في استراتیجیة إدارة المعرفة لمنظمات القطاع العام في المملكة العربیة السعودیة.2

من وجھة نظر الخبراء بمجال الدراسة.

تقییم عوامل الفشل الحاسمة في استراتیجیة إدارة المعرفة لمنظمات القطاع العام في المملكة العربیة السعودیة.3

من وجھة نظر الخبراء بمجال الدراسة.

الدراسة:-أھمیة4

ضرورةأصبحتالتيالمعرفة،إدارةوھيالحیویة،الموضوعاتإلحدىالدراسةتناولفياألھمیةتكمن

تكونألنالدراسةسعيإلىوأیضاً،حدیثاً.إداریاًمدخالباعتبارھاالتمیز،الىوالوصولالنجاح،لتحقیقللمنظمات؛

الأنھخاصةًالمجال،ھذافيالعربیةالدراساتشحظلفيالمعرفة،إدارةبموضوعالمتعلق،الفكريلإلنتاجإضافة

تبنيفيالدراسة،أھمیةوتبرزالبیئات.الختالفالسعودیة،العربیةالمملكةفياألجنبیةالدراساتنتائجتطبیقیمكن

نظروجھةمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيللمنظماتالمعرفة،إدارةاستراتیجیةفيالفشللعواملمراجعةقائمة

الصبغةذاتالعلمیةاألداةالدراسةنتائجتمثلأنیُتوقعكذلك،المعرفة.إدارةلمشاریعدعماُالدراسة،مجالفيالخبراء

خطرمشاریعھملتجنیبالمعرفة؛إلدارةوالممارسونالتنفیذیونالمدیرونبھایسترشدالتيالمستقبلفيالمرجعیة

الفشل.

الدراسة:-تساؤالت5

فيالمنشورالفكرياإلنتاجفيلھاالتعرضتمالتيالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعواملما.1

ھذا المجال؟

نظروجھةمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيللمنظماتالمعرفةادارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعواملما.2

الخبراء بمجال الدراسة؟

وجھةمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيللمنظماتالمعرفةادارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعواملتقییمما.3

نظر الخبراء بمجال الدراسة؟

5



الدراسة:-حدود6

الحدود المكانیة: منظمات القطاع العام في المملكة العربیة السعودیة.-

العربیةبالمملكةالعامالقطاعمنظماتفيالمھنیینمنالمعرفةإدارةمجالفيالخبراءالبشریة:الحدود-

السعودیة.

ھـ.1443الدراسيالعامالزمانیة:الحدود-

الدراسة:-مصطلحات7

Knowledge:المعرفةإلدارةاإلجرائيالتعریف management (KM(والمستمرةالنظامیةالعملیةھي

للمعرفة تقوم بھا المنظمة في المملكة العربیة السعودیة لتساعدھا على تحسین أداء أعمالھا الیومیة ومن ثم رفع كفاءة

المنظمة ككل.

Knowledgeالمعرفةإدارةالستراتیجیةاإلجرائيالتعریف management strategy (KMS:(تولیدعملیةھي

المعرفة، وتخزینھا، وتوزیعھا، وتطبیقھا في المنظمة بما یضمن لھا األداء التنافسي، ویحقق لھا المیزة التنافسیة.

Criticalالحاسمةالفشللعواملاإلجرائيالتعریف failure factors (CFFs(:العواملمنالمحدودالعددھي

التي إذا كان تطبیقھا غیر كافي فان األداء التنافسي للمنظمة دون المطلوب، وجھودھا في تحقیق المیزة التنافسیة تفشل.

ثانیاً: االطار النظري والدراسات السابقة: -

Knowledgeالمعرفةادارة)1 management:

الحكمة:المعرفة،المعلومات،-البیانات،1

التمییزفيالباحثوناجتھدوقدبالمعرفة.الحكمةمفھومویرتبطوالمعلومات.بالبیانات،المعرفةمفھومیرتبط

ببعضھا.العناصرھذهارتباط)1(رقمالشكلویوضحبینھا.
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المعرفة)-ھرم1(رقمشكل

المصدر: من إعداد الباحثة

:Data-البیانات

بفكرةتختّصخاّصة،وأشكالرموزأوحروفأوأرقامشكلعلىتكونوالتيالحقائقمنمجموعة

Hajric(استخدامھایتمحتىتجمیعھایتمولھذامعنى،لھایكونوالمعیّن،وموضوع 2018, 15(.

:Information-المعلومات

منھانستنتجالتياألولىالمعطیاتتمثلوھيمنھااستفادةأقصىلتحقیقومعالجتھاتنظیمھاتم"بیاناتھي:

)2016،17(الشرقاويالمعرفة."

:Knowledge-المعرفة

لتقییمإطاراتوفرالتيالخبیروبصیرةالسیاقیة،والمعلوماتوالقیم،المؤطرة،الخبرةمنمتدفقمزیجھي:

فيفقطلیسمدمجةتصبحماغالبًاالمنظمات.فيالعارفینأذھانفيتنشأالجدیدة.والمعلوماتالخبراتودمج

Davenport(والقواعد.والممارسات،العملیاتالتنظیمیة،اإلجراءاتفيأیًضاولكنالمستودعاتأوالمستندات and

Prusak 1998, 5.(

والمعلوماتوالتجاربوالخبراتالعملوأسالیبواألحكامواآلراءالنظرووجھاتالحقائقمن"مجموعةوھي:

المعلوماتلتفسیرالمعرفةوتستخدمالمنظمة،أوالفردیمتلكھاالتيوالمبادئواالستراتیجیاتوالمفاھیم،والبیانات

)2008،66(علیانمعینة."حالةأومعینبظرفالمتعلقة

:Wisdom-الحكمة

تطبیقیتموكیفمتى،أین،وتتضمنالمشكالت،لحلالمعرفةلتطبیقوالجماعیةالفردیةالخبرةھي:

Laudon(المعرفة. and Laudon 2012, 417(

المعرفة:إدارة-مفھوم2

المنظمة،منالمستفیدونوأدائھاصیاغتھافيیشتركالتيوالسلوكیاتواألدوات"العملیاتبأنھا:الكبیسيعَرفھا

طویلةالمنافسةبقصدالتطبیقاتأفضلالىللوصولاألعمالعملیاتعلىلتنعكسالمعرفةوتوزیعوخزنالكتساب

).2005،42(الكبیسيوالتكیف."األمد

Snowdenویرى معرفةشكلعلىتكونالتيالفكریة،لألصولالفعالةواإلدارةوالتحسین،التحدید،أنھا:)2000)

Akhavan(المجتمعات.أواألفراد،یملكھاضمنیةمعرفةشكلعلىأوالمحتویاتفيصریحة and Pezeshkanm

2014(.
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:المعرفةإدارة-أھداف3

توفیر ظروف تنظیمیة إلنشاء، وتخزین، ونشر، واستعمال فعال لمعرفة المنظمة الضروریة-

لضمان تنافسیتھا في بیئة األعمال المتغیرة

حمایة المعرفة في المنظمة.-

تحدید المعارف، والكفاءات في المنظمة وفي بیئتھا.-

تبسیط العملیات من خالل تقلیص اإلجراءات المطولة أو غیر الضروریة.-

تقدیم معلومات ومعرفة مناسبة لألشخاص المناسبین في الوقت المناسب.-

إیجاد بیئة تفاعلیة؛ لتجمیع وتوثیق ونقل الخبرات التراكمیة المكتسبة من الممارسة الیومیة.-

تطبیق المعرفة المتاحة واستخدامھا في التحسین المستمر للمنتجات والخدمات.-

توفیر طرق فعالة الستخدام األصول الفكریة لدعم االبتكار وتحقیق التنافسیة للمنظمة.-

تخفیض الجھد والوقت المستغرق في تقدیم الخدمات المطلوبة.-

:المعرفةإدارة-أھمیة4

معلوماتبتقدیمالقرارات،اتخاذعملیةتحسینوفياإلجراءات،تقلیصخاللمنالتكالیفخفضفيأھمیتھاتبرز

تقدیمفيالمستغرقوالوقتالجھدتخفیضخاللمنالمستفیدینرضاتحقیقوفيالمناسبین،لألشخاصمناسبةومعرفة

الجماعیة،المعرفةوتعزیزالمنظمة،ربحیةزیادةوبالتالياألداءكفاءةورفعاإلنتاجیة،تحسینوفيالمطلوبة.الخدمات

وتعملالمحتوى.علىالتركیزعبرذاتھاالمعرفةقیمةتعظیمفيتُسھمكماللمنظمة.اإلجمالیةوالقیمةالعمل،وجودة

كأداة تحفیز للمنظمة لتشجیع القدرات اإلبداعیة لمواردھا البشریة إلنشاء معرفة جدیدة.

:المعرفةادارة-عملیات5

Generatingالمعرفة-تولید Knowledge:

أواالبتكار،طریقعنمستنسخةغیرجدیدةمعارفانشاءخاللمنالمعرفةابداعالعملیةبھذهیُقصد

االستحواذأوالمتوفرة،المعارفتحدیدخاللمنباالكتشافأووالتوظیف،االستخدامكعقودبالشراءعلیھاالحصول

المستوىالىالفرديالمستوىومنصریحة،معرفةالىالضمنیةالمعرفةتتحولالمعرفةوبتولیدالمعرفة.على

الجماعي من خالل التشارك.

Theالمعرفة-تخزین Storage of Knowledge:
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عملیةوتعتبرالمعرفة.واسترجاعللمعرفة،والوصولالبحثواالدامة،بالمعرفة،االحتفاظالعملیةھذهتشمل

العودةوإمكانیةالضیاع،منللمنظمةالمعرفیةالمكتسباتعلىللحفاظالالزمةالعملیاتأھممنواحدةالمعرفةتخزین

الیھا وقت الحاجة.

Knowledgeالمعرفة-توزیع Distribution:

تامة.وسھولةبحریةالمنظمةوفروعأفرادمختلفبینوتدفقھابھا،والمشاركةالمعرفة،ونقلنشرعملیةھي

لنجاحمھمةجداالمساندةالثقافةأنإذالتنظیمي؛ھیكلھاوعلىالمنظمة،فيالسائدةالثقافةعلىالعملیةھذهوتعتمد

العملیة، أما المفھوم االحتكاري والھیكل التنظیمي الھرمي یعیقان نجاح العملیة.

Knowledgeالمعرفة-تطبیق Application:

خاللمنالمعرفةتطبیقویتمالمنظمة.أنشطةتنفیذفيلالستخداممالئمةالمعرفةتكونأنالعملیةبھذهیُقصد

تطویرھا.علىالعملمعالمرجوةالتنافسیةالمیزةلتحقیقالمناسب؛المكانوفيالمناسب،الوقتفيالمعرفةتوظیف

).2(الشكلفيكماالمتتابعةالعملیاتفتتكررالمعرفة،تطبیقعملیةمنجدیدةمعرفةوتتولد

المعرفةإدارة-عملیات)2(رقمشكل

الباحثةالمصدر: من إعداد

المعرفة:ادارةاستراتیجیة-مفھوم6
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Zackعرفھا البنیةالىباإلضافةواالدواتالعملیاتتحدیدخاللمنالمستوىعالیةخطة:بأنھا2002

).2018،181وعباسظاھر،(عطا،المعرفیة.الفجوةإلدارةتھیئتھاالمطلوبوالتقنیةالتنظیمیةالتحتیة

المعرفة:إدارةاستراتیجیة-خصائص7

المالرأسخاصةًالملموسةغیرالمواردالستثمارواستعدادھاالمنظمةجاھزیةعنالمعرفةإدارةاستراتیجیة-تعبر1

الفكري.

القیمةتكوینوعملیاتأنشطة،علىبتركیزھاوذلكللمنظمة،التنافسیةاالستراتیجیةتعكسالمعرفةادارة-استراتیجیة2

الفریدة لخدمة المستفیدین.

فيالمنظمةتأثیربتقییموذلكللمنظمة،االستراتیجیةالمكانةوتحلیلدراسةفيالمعرفةإدارةاستراتیجیة-تساعد3

عملیات االبتكار التقنیة، والریادة في انتاج المعرفة والتقنیة الجدیدة.

االستراتیجیةھذهاستخدامیمكنوبذلكالمنظمة،فيالموجودالفكريالمالرأسقیمةتمثلالمعرفةإدارة-استراتیجیة4

كأداة لقیاس العائد الذي یتحقق في ضوء تكلفة االستثمار في مكونات وعناصر رأس المال الفكري.

:المعرفةإدارةاستراتیجیة-نماذج8

Wiig.نموذج1 (1997(:

.استراتیجیة المعرفة بوصفھا استراتیجیة اعمال-1

إستراتیجیة إدارة الموجودات المعرفیة.-2

استراتیجیة تطویر مھارات العاملین وتشجیعھم على مشاركة المعرفة.-3

استراتیجیة انشاء المعرفة: تركز على االبتكار بالبحث والتطویر.-4

استراتیجیة نقل المعرفة، وأفضل الممارسات لتحسین الجودة والكفاءة.-5

Haggie(.العمالءعلىتركزالتيالمعرفةاستراتیجیة-6 and Kingston 2003, 3(

Day.نموذج2 & Wendler (1998(:

استراتیجیة توظیف اسس االبداع لتحقیق المیزة التنافسیة في اداء المنظمة.-1

استراتیجیة استثمار المعارف الحالیة إلنشاء وتولید معارف وخبرات جدیدة.-2

استراتیجیة ادارة الموجودات الفكریة تتضمن صیاغة استراتیجیة المنظمة حول المعرفة.-3

استراتیجیة عملیات إنشاء معیار المنظمة إلعالن ونشر المعرفة الخاصة بھا للمستفیدین منھا.-4

)2014،34والعادلي(الطائيوخارجھا.المنظمةداخلوتحویلھاالمعرفةنقلاستراتیجیة-5

Hansen.نموذج3 , Nohria, and Tierney (1999(:

10



استراتیجیة الترمیز مقابل االستراتیجیة الشخصیة.-1

Haggieالطلب.(جانباستراتیجیةمقابلالعرضجانباستراتیجیة-2 and Kingston 2003, 2(

Syuthesised.نموذج4 (2000(:

استراتیجیة استثمار التقنیة لمعالجة المعارف.-1

استراتیجیة ادارة اصول المعرفة الصریحة للمنظمة.-2

استراتیجیة توثیق الممارسات الممیزة داخل المنظمة.-3

استراتیجیة االبتكار من خالل تھیئة البیئة التي تشجع على انشاء المعرفة.-4

استراتیجیة تحلیل مصادر البیانات الخارجیة مع التركیز على بیانات المستفیدین من المنظمة.-5

)2014،34والعادلي(الطائيالمنظمة.فيالعاملینقدراتوتطویرتنمیةاستراتیجیة-6

,Mertins-نموذج5 Heisig and Vorbeck (2001(:

استراتیجیة تولید المعرفة.-1

استراتیجیة تخزین المعرفة.-2

استراتیجیة توزیع المعرفة.-3

)2013،244وحسین(الیاسريالمعرفة.تطبیقاستراتیجیة-4

Criticalالحاسمةالفشلعوامل)2 Failure Factors(CFFs(:

Rockartَعرفھا مرضیةكانتفاذاالنتائج،فیھاتحققالتيالمجاالتمنالمحدودالعددبأنھا:)1979)

فیھاتسیرأنیجبالتيالرئیسیةالمجاالتمنقلیلعددبأنھا:وأضافللمنظمة.الناجحالتنافسياألداءسیضمن

تلكفيالمنظمةجھودفإنكافیة،غیرالمجاالتھذهفيالنتائجكانتفإناألعمال،لتزدھرالصحیحبالشكلاألمور

MindTools(.المطلوبدونستكونالفترة 2020, 1(

عالیةأھمیةذاتعواملستةالىثالثةعلىالتركیزیتمأنRockartاقترحفقدالحاسمة.للعواملمحددعددیوجدوال

الثمانیةالىالثالثةبینأنھاآخرونوأشارعوامل،الخمسةالىالثالثةبینأنھاالباحثینبعضویرىللمنظمة،بالنسبة

عوامل. وتختلف العوامل من منظمة ألخرى، حسب طبیعة عمل المنظمة، وأھدافھا وغیرھا من المتغیرات.

المشاریعنجاحلھایضمنالحاسمةالفشللعواملأنواعھابمختلفالمنظماتتحدیدأنإلىالمنشورةاألدبیاتوتشیر

انكماوالبعیدة.القریبةباألھدافالرتباطھاللمنظمة،التنافسياألداءعلىالفشلعواملنتائجوتنعكستنفذھا.التي

وتحقیقالخطر،تجنبعلىوالمنظماتالمدیرینتساعداستراتیجيتخطیطأداةبمثابةالحاسمةالفشلعواملتحدید
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المعرفةإدارةمشاریعتُطبِقالمنظماتمنكثیرانإلىالدراساتتُشیرالمعرفة،إدارةمجالوفيعاِل.أداءمستوى

إالالكبیراالھتمامورغمأفضل؛بشكلواستغاللھامعارفھم،أصولإدارةتحسینإلىالمبذولةجھودھمتؤديأنبھدف

أن كثیر من تلك المشاریع آلت إلى الفشل، لوجود عدد من عوامل الفشل لم یتم تحدیدھا ومعالجتھا.

الدراسات السابقة: -)3

العربیة:الدراسات.1

دمشقبجامعةالتربیةكلیةفيالمعرفةإدارةمعوقاتمعرفةالىالدراسةھدفت):2012(حالق-دراسة1

مجتمعوتكونالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتفیھا.التدریسیةالھیئةأعضاءنظروجھةمنسوریافي

الدراسةوأداةأكادیمي،)75(منعشوائیةبعینةدمشق،بجامعةالتربیةكلیةفيالتدریسیةالھیئةأعضاءمنالدراسة

أعضاءنظروجھةمندمشقبجامعةالتربیةكلیةفيالمعرفةإدارةبمعوقاتقائمةالدراسة:نتائجأھماالستبانة.ھي

إدارةمعوقاتمعرفةفياألكادیميبالعملالقائمینالدراسةنتائجتساعدعائقاً.أربعینمنمكونةالتدریسیةالھیئة

تشجیععلىالعملالدراسة:توصیاتأھمالمعرفة.إدارةبعملیةوالنھوضعلیھاالتغلبوبالتاليبالجامعاتالمعرفة

فرق العمل البحثي.

الفلسطینیةبالجامعاتالمعرفةإدارةمعوقاتالىالتعرفالدراسةھدفت):2012(ومرتجيحمدان-دراسة2

الدراسةمجتمعوتكونالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتفیھا.العاملیننظروجھةمنغزةبقطاعالخاصة

وأداةوأكادیمي،إداري)158(منعشوائیةبعینةغزة،بقطاعالخاصةالفلسطینیةالجامعاتفيالعاملینجمیعمن

نظروجھةمنالخاصةالفلسطینیةبالجامعاتالمعرفةإدارةبمعوقاتقائمةالدراسة:نتائجأھماالستبانة.ھيالدراسة

تفاديعلىالخاصةالفلسطینیةالجامعاتفيالمسئولینالدراسةنتائجتساعدعائقاً.خمسینمنمكونةفیھاالعاملین

الجامعاتفيالعاملینبینالمعرفةإدارةثقافةنشرضرورةھي:الدراسةتوصیاتأھمومنالمعرفة.إدارةمعوقات

الفلسطینیة الخاصة. وتوفیر جو مناسب داخل الجامعة یمكن العاملین من تولید المعارف ونشرھا بما یحقق أھدافھا.

وجھةمنالسعودیةالجامعاتفيالمعرفةإدارةمعوقاتعلىالتعرفالدراسةھدفت):2014(العتیبي-دراسة3

الكلیاتعمداءمنالدراسةمجتمعوتكونالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتاألكادیمیة.القیاداتبعضنظر

القرى،أمخالد،الملكفیصل،الملكسعود،الملكالعزیز،عبدوھي:الملكالسعودیة،الجامعاتفياألقسامورؤساء

إدارةبمعوقاتقائمةالدراسة:نتائجأھماالستبانة.ھيالدراسةوأداةأكادیمي،)443(منعشوائیةبعینةنجران؛تبوك،

العربیةالجامعاتعلىالقائمینالدراسةنتائجتفیدعائقاً.وأربعینخمسٍةمنالسعودیةالجامعاتفيالمعرفة
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الجامعاتتتبنىأنالدراسة:توصیاتأھمالمعوقات.تلكعلىالتغلبفيالمعرفةبإدارةالمھتمینالتعلیمیةوالمنظمات

السعودیة خطط علمیة إلدارة المعرفة.

نظروجھةمنطیبةجامعةفيالمعرفةإدارةمعوقاتبیانالىالدراسةھدفت):2017(العمري-دراسة4

منالدراسةمجتمعوتكونالمسحي،الوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتالتدریسیة.الھیئةوأعضاءاألكادیمیینالقادة

أھماالستبانة.ھيالدراسةوأداةأكادیمي،)119(منطبقیةعشوائیةبعینةطیبة،بجامعةالتدریسیةالھیئةأعضاءجمیع

الدراسةنتائجتفیدعائقاً.وعشرونسبعةٌمنمكونةطیبةبجامعةالمعرفةإدارةتطبیقبمعوقاتقائمةالدراسة:نتائج

المعرفة.إدارةتطبیقعندتواجھھمالتيالمعوقاتعلىللتغلبالجامعات،فيواإلدارياألكادیميالعملعلىالقائمین

أھم توصیات الدراسة: العمل على تأھیل وتدریب القیادات األكادیمیة في مجال إدارة المعرفة.

التمیزلتحقیقالمعرفةإدارةتواجھقدالتيالمعوقاتعنالكشفالدراسةھدفت):2018(المطیري-دراسة5

الدراسةمجتمعوتكوندلفاي،وأسلوبالتحلیلي،الوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتالمستجیبین.نظروجھةمنالبحثي

نتائجأھماالستبانة.ھيالدراسةوأداةخبیر،)26(بلغتقصدیةبعینةالكویت،جامعةفيالتدریسیةالھیئةأعضاءمن

نتائجتساعدعوائق.ثمانمنالكویتبجامعةالبحثيالتمیزلتحقیقالمعرفةإدارةتطبیقبمعوقاتقائمةالدراسة:

أھمتفادیھا.علىالعملثمومنالمعوقاتمعرفةعلىبالجامعاتالتربویةالبرامجعلىوالقائمینالباحثینالدراسة

توصیات الدراسة: ضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل للتطویر اإلداري والتمیز البحثي.

األجنبیة:الدراسات.2

Rego-دراسة:1 et al. فيالمعرفةإدارةتطبیقومعوقاتمیسراتمعرفةالىالدراسةھدفت)2009)

منالدراسةمجتمعوتكونالمحتوى،بتحلیلالوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتالبرتغالیة.الجامعةأبحاثمراكز

ھيالدراسةوأداةباحث،)152(منعشوائیةبعینةالبرتغالیة،افییرولجامعةتابعبحثيمركز)17(فيالباحثین

نظروجھةمنالبرتغالیةافییروجامعةفيالمعرفةإدارةتطبیقومیسراتبمعوقاتقائمةالدراسة:نتائجأھماالستبانة.

المعرفةإدارةإنجاحفيالدراسةنتائجتساعدمیسر.عاملعشروأربعةعائقاً،وعشرونتسعةٌمنمكونةالمستجیبین

وجعلھا أكثر فاعلیة. أھم توصیات الدراسة: إجراء المزید من الدراسات المستقبلیة بعینة أكبر في منظمات عدة.

,Ajmal-دراسة2 Helo, and Kekale تعیقالتيالمختلفةالعواملتحدیدالىالدراسةھدفت):2010)

منالدراسةمجتمعوتكونالمحتوى،تحلیلمنھجالدراسةاستخدمتفنلندا.فيللمنظماتالمعرفةإدارةمشاریعنجاح

االستبانة.ھيالدراسةوأداةمدیر،)41(منعشوائیةبعینةفنلندا،فيأحجامھابمختلفالمنظماتفيالمشاریعمدراء

ستةمنمكونالفنلندیةالمنظماتفيالمعرفةإدارةمشاریعنجاحلمعوقاتمقترحمفاھیمينموذجالدراسة:نتائجأھم
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الدراسة:توصیاتأھممشاریعھم.فيالناجحةالمعرفةإدارةممارساتلبدءالمشاریعمدراءالدراسةنتائجتفیدعوائق.

أھمیة وجود نظام حوافز مناسب ألعضاء الفریق.

Andreasian:-دراسة3 and Andreasian عملیتيفشلعوائقتحدیدالىالدراسةھدفت)2013)

Research(أكرانیافيالصناعیةالمنظماتإحدىفيالمعرفةونقلالمعرفةمشاركة company.(الدراسةاستخدمت

موظفین)8(منعشوائیةغیربعینة،الدراسةمحلالمنظمةموظفيمنالدراسةمجتمعوتكونالحالة،دراسةمنھج

مشاركةعملیتيفشلعواملبأھمقائمةالدراسة:نتائجأھماالستبانة.ھيالدراسةوأداةبالمنظمة،محددةإداراتفي

أھدافھمتحقیقعلىالمدیرینالدراسةنتائجتساعدعائقاً.عشرإحدىمنمكونةالدراسةمحلالمنظمةفيالمعرفةونقل

إدارةمشاركةفیھایتممستقبلیةأبحاثإجراءالدراسة:توصیاتأھمالتنافسیة.القدرةوتحسیناألرباحوزیادةالرئیسیة

اإلنتاج وبقیة اإلدارات التي لم تشملھا الدراسة.

Ramjeawon-دراسة4 and Rowley والمعوقاتالتمكینعواملتحدیدالىالدراسةھدفت):2017)

منالدراسةمجتمعوتكونالحالة،دراسةمنھجالدراسةاستخدمتموریشیوس.جامعاتفيالمعرفةإدارةتطبیقفي

المقابالتالدراسةاستخدمتأكادیمي،)11(منوبعینةموریشیوس،فيوخاصةحكومیةجامعاتسبعةفيأكادیمیین

مكونةالمستجیبینبتقدیرموریشیوسجامعاتفيوالمعوقاتالتمكینبعواملقائمةالدراسة:نتائجأھمالمنظمة.شبھ

معوقاتھا.علىللتغلبالجامعاتفياألكادیمیینالقادةالدراسةنتائجتفیدتمكین.عواملوخمسةعائقاً،عشراثنيمن

أھم توصیات الدراسة: إجراء المزید من الدراسات المستقبلیة في مجال تطبیق إدارة المعرفة.

Ceptureanu-دراسة5 et al. عملیاتعلىتؤثرالتيالمعوقاتتحدیدالىالدراسةھدفت):2018)

منالدراسةمجتمعوتكونالمحتوى،تحلیلمنھجالدراسةاستخدمترومانیا.فيالنفطصناعةفيالمعرفةإدارة

النفطیةللمنظماتخدماتھاتقدماستشاریةمنظمة)23(فيالمعرفةإدارةلتنفیذمختلفةمشاریعفيالمشاركینالموظفین

تطبیقمعوقاتبأھمقائمةالدراسة:نتائجأھماالستبانة.ھيالدراسةوأداةفرد،)97(منعشوائیةوبعینةرومانیا،في

توجیھاتالدراسةنتائجتقدمعائقاً.وعشرونستةٌمنمكونةرومانیافيالنفطیةبالمنظماتالمعرفةادارةمشاریع

أكثرجعلھاأوالمعرفةإدارةتطبیقفيبمشاریعھمالصلةذاتالمعوقاتفيمناسببشكلللنظرالتنفیذیین؛للمدراء

ادارةمشاریعتنفیذفشلعواملموضوعحولالمستقبلیةالدراساتمنالمزیدإجراءالدراسة:توصیاتأھمفعالیة.

المعرفة.

السابقة:الدراساتوتحلیل.مناقشة3

ھدففيمعھاواشتركتالمعرفة،إدارةموضوعأھمیةحولالسابقةالدراساتمعالدراسةھذهإتفقت

فيتطبیقھایجريحیثالتطبیق،بیئةفيالدراسةھذهوتمیزتالمعرفة.إدارةفيالفشلعواملتحدیدوھوالموضوع،

ینتجقدوالتيبیئتنا،عنتختلفبیئاتفياألجنبیةالسابقةالدراساتتطبیقجرىحینفيالسعودیة؛العربیةالمملكة
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القطاعوھوالتطبیق،بمجالتمیزتكذلكللمنظمات.المعرفةإدارةفيالفشلعواملوأولویاتقوائمفياختالفعنھا

تطبیقاقتصرحینفيالمھنیین،منالخبراءنظروجھةمنالمختلفةبمنظماتھالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعام

السابقةالدراساتمصادرمنالدراسةھذهواستفادتالباحثة-.علمحد-علىالجامعاتعلىوالمحلیةالعربیةالدراسات

في اكمال الجزء النظري، وفي طریقة تحلیل محتوى الدراسات السابقة، وفي تطبیق أسلوب دلفي.

للدراسة:-ثالثاً: المنھج البحثي

الدراسة:منھج-1

استخدمت ھذه الدراسة منھجین علمیین ھما:

بحثأسلوببأنھ:ویُعرفالتحلیل.فيالكمياألسلوبعلىیعتمدالذيالمحتوىتحلیلاسلوبباستخدامالوصفي.المنھج1

استخدامھ.سیاقاتإلىأھمیة)ذاتأخرىمادةأي(أوالنصمنوالصحیحةللتكرار،القابلةاالستدالالتالستخراج

)Krippendorff 2004, 18(

مجموعةأحكاموتنقیةالستخالصاإلجراءاتمنلمجموعةاسموھواالجتماعي.التنبؤعلىیعتمدالذيدلفي.اسلوب2

Dalkey(المعرفة.ذويمناألفرادأوالخبراءمن 1967, 1(

الدراسة:وأداةوعینة،-مجتمع،2

بمنظماتالدراسةمجالفيالخبراءالمھنیینجمیعمندلفي)،(أسلوبالمیدانيللمنھجالدراسةمجتمعیتمثل

الباحثاختیارعلىالقائمالقصدياالختیارووفقعشوائیة،غیروالعینةالسعودیة.العربیةالمملكةفيالعامالقطاع

االستبانة.ھيالدراسةوأداةالمعرفة.إدارةمجالفيمشاركخبیر)13(وعددھممتعمد،نحوعلىللعینة

):1995،238(العسافالمحتوىتحلیلأسلوبباستخدامالوصفيالمنھجلتطبیقاإلجرائیةالخطواتأوالً:

المعرفةإدارةمجالفيالسابقةالدراساتجمیعمنالدراسةلھذهالكليالمجتمعیتمثلالكلي:البحثمجتمع-تحدید1

التي بحثت في عوامل الفشل.

بموضوعالصلةذاتجمعھاتمالتيالسابقةالدراساتجمیعھيالدراسةعینةالبحث:لمجتمعممثلةعینة-اختیار2

ھذه الدراسة

إلىالسابقةالدراساتمناستخالصھاتمالتيوالمعلوماتالبیاناتالدراسةھذهصنفتالمعلومات:وتحلیل-جمع3

الكلمةالتحلیل:بوحدتيالمعرفة)،تطبیقالمعرفة،توزیعالمعرفة،تخزینالمعرفة،(تولیدأساسیةعملیاتأربع
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التيالعواملمصطلحاتتوحیدتمیلیھمستقلة.استمارةفيباحثلكلاألولیةالبیاناتمعتسجیلھاوتموالموضوع.

علىالدراسةھذهحصلتوبذلكالمئویة.والنسبالتكرار،حسابتمثمومنوتدقیقھا،ودمجھا،الفكرةنفستحمل

).1رقم(جدولالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشللعواملاألولیةالقائمة

,Lang(دلفيأسلوبلتطبیقاإلجرائیةثانیاً:الخطوات 1998, 3(:

دراستھا،المرادللمسألةتوضیحمتضمنةللمشاركیندعوةارسالیلیھاالستبانة،اعدادثمأوالً،المشاركین.إختیار1

الدراسةمجالفيخبیر13اختیارتمالدراسة،ھذهوفياألولى.الجولةتعتبروھذهالمشاركین.علىاالستبانةتوزیعثم

حولمغلقةبأسئلةاستبانةاعدادتمیلیھالسعودیة.العربیةبالمملكةالعامالقطاعمنظماتفيالعاملینالمھنیینمن

الخبراءدعوةتمثمالمالحظات،إبداءإمكانیةمعأوافق)ال(أوافق،الثنائيLikertمقیاسوباستخدامالدراسةمشكلة

ھيوھذهاإللكتروني.البریدطریقعنعلیھماالستبانةتوزیعتمیلیھلھم.دراستھاالمرادالمسألةوتوضیحالمشاركین

الجولة األولى.

علىوتوزیعھامحدثةأخرىاستبانةاعدادیلیھعلیھا.الحصولتمالتيالمعلوماتومعالجةاالستبانات.جمع2

التيالفقراتحذفوتمخبیر)،13(المشاركینمنالدراسةاستباناتُجمعتالثانیة.الجولةتعتبروھذهالمشاركین.

ھيوھذه.المشاركینعلىوزعنثممحدثة،أخرىاستبانةاعدادتمیلیھ%.50منأقلموافقةنسبةعلىحصلت

الجولة الثانیة.

عندھاأكثر،أوجولتینبعدالمشاركینبینالرأيفياإلجماعیحدثوقدالمعلومات،وتُعالجاالستباناتجمع.یعاد3

منأقلموافقةنسبةعلىحصلتالتيالفقراتحذفوتمأخرى،مرةالدراسةاستباناتجمعتمنھائي.تقریراعدادیتم

الدراسةھذهحصلتوبذلك%،90عنتزیدالرأيفيإجماعنسبةعلىحصلتالتيالفقراتعلىواإلبقاء%.90

مقیاسباستخداممحدثةأخرىاستبانةإعدادتمیلیھ).2رقم(جدولالثانیةالجولةمنللعواملاألساسیةالقائمةعلى

Likertالخبراءقبلمنأھمیتھاحسبالعوامللتقییمإطالقاَ)أوافقالأوافق،المحاید،أوافق،بقوة،(أوافقالخماسي

فقرةكلترتیبلتحدیداحصائیاومعالجتھااالستباناتجمعتموقدالثالثة.الجولةھيوھذهتوزیعھا.وتمالمشاركین،

الفشللعواملاألساسیةالقائمةعلىللحصولجوالتثالثفيدلفيأسلوبالدراسةھذهطبقتوبذلك).3رقم(جدول

الخطواتھذهالباحثةأوجزتوقدالخبراء.نظروجھةمنالعامالقطاعلمنظماتالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمة

).3رقم(شكلفياإلجرائیة
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دلفيمنھجتطبیقخطوات)3(رقمشكل

المصدر: من اعداد الباحثة
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رابعاً:-تطبیق الدراسة:-

نتائج تحلیل الدراسات السابقة:)1

من خالل جمع المعلومات ومعالجتھا، تم التوصل إلى القائمة األولیة لعوامل الفشل الحاسمة في

).1(رقمجدول،المعرفةإدارةاستراتیجیة

المعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشللعواملاألولیةالقائمة)1(رقمجدول

النسبة المئویةالتكرارعوامل الفشل في إدارة المعرفةم

أ-تولید المعرفة

%376,47ضعف دعم وتمویل البحث العلمي1

%132,27ارتفاع التكالیف والقیود المالیة2

%315,42ضعف دعم والتزام اإلدارة العلیا3

%264,55ضعف استراتیجیة إدارة المعرفة وعدم مالءمتھا الستراتیجیة عمل المنظمة4

%417,17قلة تشجیع االبداع و االبتكار5

%234,02فریق العمل غیر متخصص بإدارة المعرفة6

%122,10ضعف المكافآت المادیة والمعنویة7

%50,87عدم توافر االتصال الفًعال بین الموظفین8

ب-تخزین المعرفة

%203,50ضعف المحتوى في أنظمة إدارة المعرفة1

2
االھتمام بتخزین المعرفة الظاھرة التي تركز على متطلبات الحاضر ، واھمال

المعرفة التي تركز على المستقبل والموجودة في عقول الموظفین
142,45%

%142,45ضعف مھارات الموظفین في استخدام أدوات وأنظمة إدارة المعرفة3

%122,10المعرفة معقد یصعب الوصول الیھاتنظیم وتصنیف4

%274,72ضعف  البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات5

%162,80نقص الدعم الفني6
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7
والمعرفةأنظمة إدارة المعرفة الداعمة لتخزین واسترجاع المعلوماتضعف

وقابلیتھا لالستخدام
152,62%

ج-توزیع المعرفة

%386,64الھیكل التنظیمي المركزي واإلجراءات اإلداریة المعقدة1

%81,40ندرة تزوید الموظفین بآخر المستجدات المعرفیة2

%111,92ضعف نظام الحوافز3

%81,40عدم ثقة الموظفین بمصدر أو مستقبل المعرفة4

%111,92عدم الیقین من حیث المعرفة المطلوب تداولھا5

%559,62ضعف الثقافة الداعمة لمشاركة المعرفة6

%152,62المؤتمراتالمشاركة فيضعف اھتمام المنظمة7

%142,45ضعف شبكة االتصاالت8

%111,92ضعف العالقات االجتماعیة بین الموظفین9

10
ندرة البرامج التدریبیة المرتبطة بإدارة المعرفة التي ترفع مستوى ممارسات

الموظفین
223,85%

د-تطبیق المعرفة

%223,85صعوبة قیاس النتائج وتقییمھا1

%91,57نقص قدرة الموظفین على تحویل الخبرة والمھارة الى معرفة جدیدة2

%81,40قلة االھتمام بخبرات الموظفین في صنع القرار3

%71,22ندرة االعتماد على منھج إدارة المعرفة في حل المشكالت واتخاذ القرارات4

%20,35عدم مالءمة المعرفة لالستخدام5

%81,40نقص اإلدارك بالفوائد التي یمكن الحصول علیھا من تطبیق المعرفة6

%91,57ضعف توظیف المعارف الناتجة عن البحوث العلمیة في مجال العمل7

%81,40عزل المعرفة عن استخداماتھا8

%572100المجموع
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نتائج تحلیل مخرجات الجولة األولى باسلوب دلفي:)2

تم حذف العوامل التي حصلت على نسبة موافقة أقل منبعد المعالجة اإلحصائیة لمعلومات الجولة األولى،

).2(رقمجدول%،50

المعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعوامللتحدیداألولىالجولةنتائج)-2(رقمجدول

النسبة المئویةأوافقعوامل الفشلم

المحور األول: تولید المعرفة

%1076,92ضعف دعم وتمویل البحث العلمي1

%646,15ضعف دعم والتزام اإلدارة العلیا2

%1292,30فریق العمل غیر متخصص بإدارة المعرفة3

%430,77قلة تشجیع االبداع و االبتكار4

%646,15ارتفاع التكالیف والقیود المالیة5

%1184,62عدم توافر االتصال الفًعال بین الموظفین6

%1076,92ضعف المكافآت المادیة والمعنویة7

%861,15ضعف استراتیجیة إدارة المعرفة وعدم مالءمتھا الستراتیجیة عمل المنظمة8

المحور الثاني: تخزین المعرفة

%861,15ضعف  البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات1

%1076,92ضعف المحتوى في أنظمة إدارة المعرفة2

%646,15نقص الدعم الفني3

%1292,30ضعف مھارات الموظفین في استخدام أدوات وأنظمة إدارة المعرفة4

5
والمعرفةأنظمة إدارة المعرفة الداعمة لتخزین واسترجاع المعلوماتضعف

وقابلیتھا لالستخدام
1184,62%

%753,85تنظیم المعرفة معقد یصعب الوصول الیھا6

7
االھتمام بتخزین المعرفة الظاھرة التي تركز على متطلبات الحاضر ،

واھمال المعرفة التي تركز على المستقبل والموجودة في عقول الموظفین
13100%
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المحور الثالث: توزیع المعرفة

%1184,62الھیكل التنظیمي المركزي واإلجراءات اإلداریة المعقدة1

%1184,62ضعف الثقافة الداعمة لمشاركة المعرفة2

%861,15المؤتمراتالمشاركة فيضعف اھتمام المنظمة3

%1292,30عدم الیقین من حیث المعرفة المطلوب تداولھا4

%1184,62ندرة تزوید الموظفین بآخر المستجدات المعرفیة5

%1076,92عدم ثقة الموظفین بمصدر أو مستقبل المعرفة6

%1292,30ضعف نظام الحوافز7

%215,38ضعف العالقات االجتماعیة بین الموظفین8

%215,38ضعف شبكة االتصاالت9

10
ندرة البرامج التدریبیة المرتبطة بإدارة المعرفة التي ترفع مستوى ممارسات

الموظفین
1184,62%

المحور الرابع: تطبیق المعرفة

%1184,62صعوبة قیاس النتائج وتقییمھا1

%1076,92ضعف توظیف المعارف الناتجة عن البحوث العلمیة في مجال العمل2

%1184,62ندرة االعتماد على منھج إدارة المعرفة في حل المشكالت واتخاذ القرارات3

%538,46قلة االھتمام بخبرات الموظفین في صنع القرار4

%13100,00نقص اإلدارك بالفوائد التي یمكن الحصول علیھا من تطبیق المعرفة5

%1184,62عزل المعرفة عن استخداماتھا6

%1292,30نقص قدرة الموظفین على تحویل الخبرة والمھارة الى معرفة جدیدة7

%538,46عدم مالءمة المعرفة لالستخدام8

األولىالجولةعلىالتعدیلإجراءات)2(رقمجدول

التعدیل على قائمة الجولة األولىم

اإلبقاءالحذفاإلجراء1

وأعلى%50%50منأقلالنسبة2
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نتائج تحلیل مخرجات الجولة الثانیة بأسلوب دلفي:)3

%.90منأقلموافقةنسبةعلىحصلتالتيالعواملحذفتمإحصائیاً،ومعالجتھاالمعلوماتجمعبعد

%.90عنتزیدبنسبةللمشاركینالرأيفيإجماعشبھإلىوالوصول

المعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعوامللتحدیدالثانیةالجولةنتائج-)4(رقمجدول

النسبة المئویةموافقعوامل الفشلم

المحور األول: تولید المعرفة

%1292,30ضعف دعم وتمویل البحث العلمي1

%1292,30ضعف دعم والتزام اإلدارة العلیا2

%538,46ارتفاع التكالیف والقیود المالیة3

%13100فریق العمل غیر متخصص بإدارة المعرفة4

%1292,30ضعف المكافآت المادیة والمعنویة5

%1292,30عدم توافر االتصال الفًعال بین الموظفین6

7
ضعف استراتیجیة إدارة المعرفة وعدم مالءمتھا الستراتیجیة عمل

المنظمة
538,46%

المحور الثاني: تخزین المعرفة

%215,38ضعف البنیة التحتیة لتقنیة المعلومات1

%1292,30ضعف المحتوى في أنظمة إدارة المعرفة2

3
ضعف مھارات الموظفین في استخدام أدوات وأنظمة إدارة

المعرفة
1292,30%

4
أنظمة إدارة المعرفة الداعمة لتخزین واسترجاع المعلوماتضعف

والمعرفة وقابلیتھا لالستخدام
1292,30%

%646,15تنظیم المعرفة معقد یصعب الوصول الیھا5

6

االھتمام بتخزین المعرفة الظاھرة التي تركز على متطلبات

الحاضر ، واھمال المعرفة التي تركز على المستقبل والموجودة

في عقول الموظفین

13100%
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المحور الثالث: توزیع المعرفة

%1292,30الھیكل التنظیمي المركزي واإلجراءات اإلداریة المعقدة1

%1292,30ضعف الثقافة الداعمة لمشاركة المعرفة2

%538,46المؤتمراتالمشاركة فيضعف اھتمام المنظمة3

%13100,00عدم الیقین من حیث المعرفة المطلوب تداولھا4

%1292,30ندرة تزوید الموظفین بآخر المستجدات المعرفیة5

%1292,30عدم ثقة الموظفین بمصدر أو مستقبل المعرفة6

%13100ضعف نظام الحوافز7

8
ندرة البرامج التدریبیة المرتبطة بإدارة المعرفة التي ترفع مستوى

ممارسات الموظفین
1292,30%

المحور الرابع: تطبیق المعرفة

%1292,30صعوبة قیاس النتائج وتقییمھا1

2
ضعف توظیف المعارف الناتجة عن البحوث العلمیة في مجال

العمل
1292,30%

3
ندرة االعتماد على منھج إدارة المعرفة في حل المشكالت واتخاذ

القرارات
1292,30%

4
نقص اإلدارك بالفوائد التي یمكن الحصول علیھا من تطبیق

المعرفة
13100%

%1292,30عزل المعرفة عن استخداماتھا5

6
نقص قدرة الموظفین على تحویل الخبرة والمھارة الى معرفة

جدیدة
13100%

الثانیةالجولةعلىالتعدیلإجراءات)-5رقم(جدول

التعدیل على قائمة الجولة الثانیةم

اإلبقاءالحذفاإلجراء1

وأعلى%90%90منأقلالنسبة2
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نتائج تحلیل مخرجات الجولة الثالثة:)4

في ھذه الجولة تم الحصول على أراء الخبراء المشاركین باستخدام مقیاس لیكرت الخماسي للحصول على

قائمة مرتبة حسب األھمیة.

المعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعوامللتقییمالثالثةالجولةنتائج)6(رقمجدول

عوامل الفشلم
أوافق

بقوة
محایدأوافق

ال

أوافق

ال

أوافق

إطالقاً

المتوسط

الحسابي

النسبة

المئویة
الترتیب

المحور األول: تولید المعرفة

1
ضعف دعم وتمویل

البحث العلمي
822014.2384,62%5

2
ضعف دعم والتزام

اإلدارة العلیا
931014.5490,77%2

3
فریق العمل غیر

متخصص بإدارة المعرفة
1021004.6993,85%1

4
ضعف المكافآت المادیة

والمعنویة
832004.3186,15%4

5
عدم توافر االتصال الفًعال

بین الموظفین
831104.3887,69%3

المحور الثاني: تخزین المعرفة

1
ضعف المحتوى في أنظمة

إدارة المعرفة
633104.0881,54%3

2

ضعف مھارات الموظفین

في استخدام أدوات

وأنظمة إدارة المعرفة

732014.1583,08%2
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3

أنظمة إدارةضعف

المعرفة الداعمة لتخزین

واسترجاع المعلومات

والمعرفة وقابلیتھا

لالستخدام

641114.0080,00%4

4

االھتمام بتخزین المعرفة

الظاھرة التي تركز على

متطلبات الحاضر ،

واھمال المعرفة التي

تركز على المستقبل

والموجودة في عقول

الموظفین

1030004.7795,38%1

المحور الثالث: توزیع المعرفة

1

الھیكل التنظیمي المركزي

واإلجراءات اإلداریة

المعقدة

832004.3186,15%3

2
ضعف الثقافة الداعمة

لمشاركة المعرفة
831104.3887,69%2

3
عدم الیقین من حیث

المعرفة المطلوب تداولھا
930104.5490,77%1

4
ندرة تزوید الموظفین

بآخر المستجدات المعرفیة
641114.0080,00%7

5
عدم ثقة الموظفین بمصدر

أو مستقبل المعرفة
732014.1583,08%5

6%633104.0881,54ضعف نظام الحوافز6

7
ندرة البرامج التدریبیة

المرتبطة بإدارة المعرفة
832004.2384,62%4
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التي ترفع مستوى

ممارسات الموظفین

المحور الرابع: تطبیق المعرفة

1
صعوبة قیاس النتائج

وتقییمھا
633104.0881,54%6

2

ضعف توظیف المعارف

الناتجة عن البحوث

العلمیة في مجال العمل

832004.2384,62%4

3

ندرة االعتماد على منھج

إدارة المعرفة في حل

المشكالت واتخاذ

القرارات

732014.1583,08%5

4

نقص اإلدارك بالفوائد

التي یمكن الحصول علیھا

من تطبیق المعرفة

1120004.8596,92%1

5
عزل المعرفة عن

استخداماتھا
832004.3186.15%3

6

نقص قدرة الموظفین على

تحویل الخبرة والمھارة

الى معرفة جدیدة

831104.3887,69%2

خامساً: مخرجات الدراسة:

الدراسة:نتائج)-1

المملكةفيالعامالقطاعلمنظماتالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشللعواملمراجعةقائمةعنعبارة

قبلاألساسیةالقائمة)6(رقمجدول).7(رقمجدولاألھمیة،حسبمرتبةالخبراءنظروجھةمنالسعودیةالعربیة

التقییم.
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)6(رقمجدول

القائمة األساسیة لعوامل الفشل الحاسمة في استراتیجیة إدارة المعرفة

لمنظمات القطاع العام في المملكة العربیة السعودیة من وجھة نظر الخبراء

عوامل الفشلم

المحور األول: تولید المعرفة

ضعف دعم وتمویل البحث العلمي1

ضعف دعم والتزام اإلدارة العلیا2

فریق العمل غیر متخصص بإدارة المعرفة3

ضعف المكافآت المادیة والمعنویة4

عدم توافر االتصال الفًعال بین الموظفین5

المحور الثاني: تخزین المعرفة

ضعف المحتوى في أنظمة إدارة المعرفة1

ضعف مھارات الموظفین في استخدام أدوات وأنظمة إدارة المعرفة2

والمعرفة وقابلیتھا لالستخدامأنظمة إدارة المعرفة الداعمة لتخزین واسترجاع المعلوماتضعف3

4
االھتمام بتخزین المعرفة الظاھرة التي تركز على متطلبات الحاضر ، واھمال المعرفة التي تركز على

المستقبل والموجودة في عقول الموظفین

المحور الثالث: توزیع المعرفة

الھیكل التنظیمي المركزي واإلجراءات اإلداریة المعقدة1

ضعف الثقافة الداعمة لمشاركة المعرفة2

عدم الیقین من حیث المعرفة المطلوب تداولھا3

ندرة البرامج التدریبیة المرتبطة بإدارة المعرفة التي ترفع مستوى ممارسات الموظفین4

عدم ثقة الموظفین بمصدر أو مستقبل المعرفة5

ضعف نظام الحوافز6

ندرة تزوید الموظفین بآخر المستجدات المعرفیة7

المحور الرابع: تطبیق المعرفة

صعوبة قیاس النتائج وتقییمھا1
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ضعف توظیف المعارف الناتجة عن البحوث العلمیة في مجال العمل2

ندرة االعتماد على منھج إدارة المعرفة في حل المشكالت واتخاذ القرارات3

نقص اإلدارك بالفوائد التي یمكن الحصول علیھا من تطبیق المعرفة4

عزل المعرفة عن استخداماتھا5

نقص قدرة الموظفین على تحویل الخبرة والمھارة الى معرفة جدیدة6

)7(رقمجدول

قائمة مراجعة لعوامل الفشل الحاسمة في استراتیجیة إدارة المعرفة لمنظمات

القطاع العام في المملكة العربیة السعودیة من وجھة نظر الخبراء ُمرتبة باألھمیة

عوامل الفشلم

المحور األول: تولید المعرفة

فریق العمل غیر متخصص بإدارة المعرفة1

ضعف دعم والتزام اإلدارة العلیا2

عدم توافر االتصال الفًعال بین الموظفین3

ضعف المكافآت المادیة والمعنویة4

ضعف دعم وتمویل البحث العلمي5

المحور الثاني: تخزین المعرفة

1
االھتمام بتخزین المعرفة الظاھرة التي تركز على متطلبات الحاضر ، واھمال المعرفة التي تركز

على المستقبل والموجودة في عقول الموظفین

ضعف مھارات الموظفین في استخدام أدوات وأنظمة إدارة المعرفة2

ضعف المحتوى في أنظمة إدارة المعرفة3

والمعرفة وقابلیتھا لالستخدامأنظمة إدارة المعرفة الداعمة لتخزین واسترجاع المعلوماتضعف4

المحور الثالث: توزیع المعرفة

عدم الیقین من حیث المعرفة المطلوب تداولھا1

ضعف الثقافة الداعمة لمشاركة المعرفة2

الھیكل التنظیمي المركزي واإلجراءات اإلداریة المعقدة3

ندرة البرامج التدریبیة المرتبطة بإدارة المعرفة التي ترفع مستوى ممارسات الموظفین4

عدم ثقة الموظفین بمصدر أو مستقبل المعرفة5
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ضعف نظام الحوافز6

ندرة تزوید الموظفین بآخر المستجدات المعرفیة7

المحور الرابع: تطبیق المعرفة

نقص اإلدارك بالفوائد التي یمكن الحصول علیھا من تطبیق المعرفة1

نقص قدرة الموظفین على تحویل الخبرة والمھارة الى معرفة جدیدة2

عزل المعرفة عن استخداماتھا3

ضعف توظیف المعارف الناتجة عن البحوث العلمیة في مجال العمل4

ندرة االعتماد على منھج إدارة المعرفة في حل المشكالت واتخاذ القرارات5

صعوبة قیاس النتائج وتقییمھا6

الدراسة:توصیات)2

اعتماد منھج إدارة المعرفة في اتخاذ القرارات.1

اعداد فریق عمل متخصص في إدارة المعرفة.2

حث المنظمات على اإلھتمام بالتدریب المرتبط بإدارة المعرفة.3

دعم البحث العلمي وزیادة مخصصاتھ التمویلیة لتولید المعرفة.4

العمل على أن یكون الھیكل التنظیمي أكثر مرونة لیسھل تدفق المعارف..5

تطویر  نظام الحوافز والمكافآت لتشجیع الموظفین على تولید ومشاركة المعرفة.6

:الدراسة)مقترحات3

إجراء المزید من الدراسات المستقبلیة في إدارة المعرفة خاصةً في عوامل الفشل بمناھج متعددة ، وتطبیقھا.1

على منظمات مختلفة في الحجم والمجال.

)الخاتمة:4

تم من خالل ھذه الدراسة تحقیق اآلتي:
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العربیةالمملكةفيالعامالقطاعلمنظماتالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعواملتحدیدأوالً:

السعودیة من وجھة نظر الخبراء بمجال الدراسة  على النحو اآلتي:

فيبحثتالتيالسابقةالدراساتعلىالمحتوىتحلیلأسلوبباستخدامالوصفيالمنھجالدراسةطبقت-1

ودمجھا،مصطلحاتھاتوحیدتمثمومنفشل)عامل572(وتصنیفھاالعواملجمعوتمالمعرفة،إدارةفيالفشلعوامل

الفشللعواملاألولیةالقائمةعلىالدراسةحصلتوبذلكللعوامل.المئویةوالنسبالتكرارحسابتمیلیھوتدقیقھا،

الحاسمة في استراتیجیة إدارة المعرفة.

Likertمقیاسفیھاواُستخدماألولیة،القائمةعلىإعتمدتالتياالستبانةبأداةدلفيأسلوبالدراسة-طبقت2

بالمملكةالعامالقطاعمنظماتفيالمھنیینمنالمعرفةإدارةمجالفيخبیر13بمشاركةأوافق)الالثنائي(أوافق،

المشاركین،آراءفيالتباینالمالحظكاناألولىالجولةفيجولتین.الھدفإلىالوصولتطلبوقدالسعودیة.العربیة

حذفتمالجولةھذهوفيالتعبیر.حریةالمشتركینتعطيالتيالمشترك،ھویةعنالكشفعدمخاصیةذلكفيساعد

الثانیة.للجولةاالستبانةتعدیلتمثمومن%،50منأقلموافقةنسبعلىحصلتالتيالعوامل

المشاركینتمكنالتيدلفي،أسلوبخصائصمنوھذهالرأي؛فيالتوافقنسبةإرتفعتالثانیةالجولة-في3

موافقةنسبةعلىحصلتالتيالعواملعلىاإلبقاءتمالجولةھذهوفيالجوالت.بتكرارآرائھمفيالنظرإعادةمن

توصلتوبذلك،المشاركین.الخبراءرأيفيإجماعشبھإلىالوصولتموبذلكدونھا،ماوحذف%90عنتزید

المملكةفيالعامالقطاعلمنظماتالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشللعواملاألساسیةالقائمةإلىالدراسة

).6رقم(جدولالخبراءنظروجھةمنالسعودیةالعربیة

العربیةالمملكةفيالعامالقطاعلمنظماتالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمةالفشلعواملتقییمثانیاً:

السعودیة من وجھة نظر الخبراء بمجال الدراسة على النحو اآلتي:

بقوة،(أوافقالخماسيLikertمقیاسوباستخداماألساسیة،بالقائمةالثالثةالجولةاستبانةالدراسة-طبقت1

أوافق، محاید، ال أوافق، ال أوافق إطالقاً).

األھمیة.حسبترتیباًبإعطائھامحوركلفيالعواملخبیر)13(المشاركون-قیًم2

التكرار،المجموعة)،ردود(إحصاءدلفيأسلوبخصائصمنوھيللردود،اإلحصائیةالمعالجة-تمت3
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الخبراءنظروجھةمنالسعودیةالعربیةالمملكةفيالعامالقطاعلمنظماتالمعرفةإدارةاستراتیجیةفيالحاسمة

).7رقم(جدول
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