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 الملخص
 

الهدف من هذه األطروحة في حوكمة ادارة المعرفة هو التركيز األساسي على االستراتيجيات والعمليات وهيكلة ادارة المعرفة 
أهم  وحةاألطرالمطلوبة لحصر ونقل المعرفة الضمنية بين الموظفين في المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي. تتضمن هذه 

حصر المعرفة الضمنية، تخزينها، نقلها، استخدامها واالستفادة منها من خالل تفعيل ما ل المؤثرة في الطرق الناجحة والعوام
  .والتي تساهم في تحسين وتطوير األداء الفردي والمؤسسي(PKN) يسمى بشبكة المعرفة الشخصية 

ئة المباشرة للباحث في بي يستند العمل على مراجعة شاملة للدراسات األكاديمية والحكومية السابقة ذات الصلة ، والمالحظة  
العمل الحكومية، ومقابالت مع موظفين من قطاعات مختلفة في حكومة أبو ظبي من ذوي الصلة بموضوع األطروحة. أبرزت 
المناقشات مع الجهات الرئيسية والفعالة في إدارة المعرفة الحاجة إلى وجود نموذج موحد لحوكمة المعرفة في القطاع الحكومي. 

الدراسة  عن أبرز المتطلبات لبناء نموذج ناجح والتي تم تضمينها في تطوير نموذج حوكمة إدارة المعرفة كما أوضحت 
  .للمؤسسات الحكومية في امارة أبوظبي

ساعدت نتائج المرحلة األولى من المقابالت في وضع الصيغة النهائية لنموذج حوكمة المعرفة للمساعدة في التعرف على  
  (PKN).في شبكة المعرفة الشخصيةالمعرفة الضمنية 

مقابلة في خمسة قطاعات  25وفهم فوائده المحتملة ، أجريت  (PKN)صحة وتطبيق نموذج شبكة المعرفة الشخصية  لدراسة  
حكومية في إمارة أبوظبي. أشار األشخاص الذين تمت مقابلتهم إلى أن عناصر النموذج فعالة ومترابطة ، وأنه من المحتمل أن 

هناك عالقة طردية بين تطبيق النموذج وعوامل النجاح األربعة إلدارة المعرفة والمتعلقة بالتوجهات التالية: رأس المال  تكون
البشري ، المؤسسي، اإلداري والتكنولوجي. كما يعتقد األشخاص الذين تمت مقابلتهم أن تطبيق النموذج من المرجح أن يحقق 

 .واألداء لألفراد والمؤسسةالنتائج المرجوة من رفع اإلنتاجية 
توصي األطروحة باستخدام النموذج المقترح كحجر أساس لتطبيق ادارة المعرفة بشكل فعال وتشجيع ثقافة تبادل المعرفة في 
القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي. مزيد من البحوث المستقبلية قد تساهم في تحديد العوامل األخرى التي تؤثر على تطبيق 

ج والنتائج المتوقعة لذلك. كما أن تقييم نتائج تطبيق النموذج من شأنه أن يعزز عملية توحيد وشمولية التطبيق في حكومة النموذ
 .أبوظبي

 
 : إدارة المعرفة، حوكمة المعرفة، المعرفة الضمنية، شبكة المعرفة الشخصية، االبتكار المؤسسي. البحث الرئيسية كلمات

 


