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 الممخص

حث الحالي الى معرفة ووصف العالقة بين المعرفة وتكنولوجيا المعمومات ، وادراك دورىما في االستثمارات الحكومية الب ييدف

بالرجوع الى أقرب الدراسات حول موضوع ، ومدى توظيفيما في ىذا الجانب  .استخدم الباحث المنيج الوصفي في بحثة 

قة بين المعرفة باعتبارىا الركيزة والمبنة األساسية لخمق وانماء تكنولوجيا ، وقد توصل الباحث الى وجود عال الدراسة الرئيسي

والى وجود عالقة قوية تربط توظيف المعرفة وما ينتج عنيا من تكنولوجيا في االستثمارات الحكومية ، فكمما كانت المعمومات ، 

طة مع بعضيا البعض كمما زادت االستثمارات المعرفة ووسائل التكنولوجيا المعرفية المستخدمة متطوره وذات غنى ومتراب

 بمجموعة من التوصيات .الحكومية وكانت أكثر جودة وتقبل من العمالء. في ضوء ىذه النتائج أوصى الباحث 

 : المعرفة ، تكنولوجيا المعمومات، االستثمارات الحكومية.الكممات المفتاحية

Abstract: 

This study aims to identify and describe the relation between knowledge and information 

technology, understanding their role in government investments, and to realise the extent of their 

employment in this field. The researcher used the descriptive approach through referring to the 

previous researches on the study subject. The study results indicated that there is a strong 

relationship between the employment of knowledge and the resulting technology in government 

investments; as when utilising more knowledge and employing more knowledge technology 

which are more rich and interrelated with each other, when the Government investment has led 

to more and more quality than customers. In light of these findings, the researcher recommended 

a set of recommendations. 
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 المقدمة  .1

اليائل  االنسانية عن بعضيا البعض و ثروة ومورد ميم في ظل اقتصاد المعرفة باتت المعرفة صفة أساسية تميز المجتمعات

،  ومكسب اقتصادي ميم لممجتمع في كل مناحي الحياة  ، اذ  الذي نشيده في مظمة التطورات والثورة المعرفية والتكنولوجية 

الكسابيم الميزة التنافسية  االقتصادية التحوالت العميقة في أداء األفراد والدول والمؤسسات  ةعاصنتمعب دورا بارزا في 

ليذا فان من ،  فكار الجديدة باضافتيا قيمو عظيمة لممنتجات االقتصادية ، من خالل زيادة االنتاجية والطمب عمى التقنيات واأل

وسائل وأدوات متطوره تخدم  الضروري تكثيف الجيود الفردية والجماعية لالىتمام بكل عناصر المعرفة لمساعدتيا في ابتكار

 .، وتسيل العمل وتجودهجوانب الحياة المختمفة 

ادى الى انشاء واستحداث حقول عممية وعممية  ان االىتمام بالمعرفة وجوانبيا المختمفة داخل المؤسسات والتنظيمات المسؤولة

ترفد األفراد والمجتمعات ، وأن ىذا االىتمام تحول من ترف عممي تتجاذبو المؤسسات واألطراف المعرفة المعنية الى حقيقة 

رضاء الزبون ومطمب أساسي لتوظيفيا واستخداميا في زيادة االستثمارات والموارد المالية االقتصادية ورفع وتيرة التنافس وا

 (.06، ص6104مرضيو لمعمالء عمى اختالف احتياجاتيم )غزالي، وتقديم مستويات أداء وخدمات 

وفي ضوء التطورات التكنولوجية والمرتكزة أساسا عمى المعرفة المتدفقة كنتيجة لمثورة المعرفية الحاصمة والتي أوجدت تقنيات 

تكنولوجية سّرعت وأظيرت منظمات وميزت أفراد عن أقرانيم لقدراتيم االبتكارية واالنتاجية واالستثمارية ، وساىمت في ابقاء 

)الدوري والحيت ، ما سينعكس عمى قوة الدول الثبات وجودىا االقتصادي بين الدول المتنافسة ، مونمو وتفوق البعض منيم 

 (.1، ص6101

من المالحظ حتما وفي ىذا الوقت بالذات الحاجة الماسة لممعرفة باعتبارىا المبنة األساسية والمقوم العام لبذور الحياة في وقتنا 

 ائيا وتجويدىا بالطريقة التي تخدم المصالح الشخصية والعامة .الحالي ، لذا البد من االىتمام بيا وانتق

 : وأسئمته مشكمة البحث 1.1

تكمن مشكمة البحث في معرفة مدى استفادة وتوظيف المؤسسات الحكومية لممعرفة وما انتج عنيا من تكنولوجيا حديثة في 

 سي التالي :االستثمارات الحكومية ، وعمى ىذا يمكن صياغة المشكمة بالسؤال الرئي



 

 ما مدى توظيف المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في االستثمارات الحكومية ؟

 ويمكن استنتاج بعض األسئمة التي قد تساعد في معالجة وايجاد الجواب لمسؤال الرئيسي ، وىي كالتالي :

 ما ىي المعرفة ؟ -

 ما عالقة المعرفة بتكنولوجيا المعمومات ؟ -

 وتكنولوجيا المعمومات في االستثمارات الحكومية؟ كيف يمكن توظيف المعرفة -

 منهج البحث ومتغيراته : 1.1

بالرجوع الى أقرب الدراسات استند الباحث الى المنيج الوصفي الدراك العالقة بين المتغييرات ووصفيا وتفسيرىا ، وذلك 

 المعمومات في الجانب االستثماري االقتصادي .توظيف المعرفة وتكنولوجيا ب وكل ما يتعمق والمراجع حول موضوع الدراسة

 

:أهداف البحث  1.1  

 يسعى البحث الحالي الى تحقيق ما يمي :

المعرفة و آلية توظيفيا . بيان مفيوم -  

العالقة بين المعرفة وتكنولوجيا المعمومات . توضيح -  

آلية توظيف المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في االستثمارات الحكومية. تفسير -  

  الكشف عن مدى استفادة الحكومة من المعرفة وتكنولوجيا المعمومات .-

 

 



 

:أهمية البحث  1.4  

ا في زيادة االستثمارات الحكومية ، وزيادة القوة متتوازى أىمية البحث مع أىمية  المعرفة  وتكنولوجيا المعمومات ودورى

بين الدول المتنافسة ، وتميزىا األدائي وتحسن الجودة الصناعية ليا ، ولذلك فان البحث الحالي  لمدولة االقتصادية والتنافسية 

ودورىما معا في زيادة  يحاول تفسير وتوضيح طبيع المعرفة ودورىا في ايجاد التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكاليا وأدواتيا

االستثمارات الحكومية وما يترتب عمى ىذه الزيادة من تقدم وتحسن عمى المستوى الفردي والحكومي والدولي واالنتاجي 

 والصناعي . 

 مصطمحات الدراسة : 1.1

، كما  لمالزمة واالستيعابيقصد بالتوظيف لغة التعيين ، ويأتي بمعنى العيد والشرط وااللتزام والموافقة والمؤازرة وا توظيف :

، 6116أنو مصدر وّظف  ، وينظر لو اصطالحا عمى أنو : تعيين شخص ليقوم بعمل ما مقابل اجر في زمن محدد ) شويدح،

 (.3ص

اشتقت المعرفة من " عرف" ، وقد ورد في تاج العروس أنيا تدل عمى االدراك لمشيء والتفكر فيو وتدبره ، ويصطمح  المعرفة :

عمى المعرفة بأنيا االطالع وسعتو واالتصال بالواقع وفيم الحقائق والمبادئ والبيانات والمعمومات واالرشادات التي يمتمكيا 

 .(4، ص6100االنسان والمجتمع ) يعقوب ، 

والحقائق والمبادئ واالرشادات وىي مجموعة من العمميات واألدوات التي يتم من خالليا استخدام األفكار توظيف المعرفة : 

 (.66، ص6105في خدمة المصالح الفردية والمجتمعية )صالح ،  وادارتيا والمعمومات

ت واستخدام المعارف والقدرات والخبرات واألفكار األدوات واآلليات المستخدمة في معالجة المعموما تكنولوجيا المعمومات :

 (.6106، 00الحديثة لدى األفراد والمؤسسات )بوقرش، ص

ىي االسيامات المالية أو باألصول ذات القيمة االقتصادية لمدة زمنية غير محددة أو محددة ال تقل االستثمارات الحكومية : 

 (.3، ص6102عن خمس سنوات )بدر، 



 

 

 المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في االستثمارات الحكومية توظيف .1

 

تجدر االشارة اذ  اليمكن اغفال دوره  في مجاالت الحياة المختمفة كما ،  من أجزاء االقتصاد ر جزء ميما وكبيراعتبر االستثماي

المعرفية والتكنولوجية فقد ظير الى أن االستثمار لم يكن معروفا في القدم مقارنة بما ىو عمية األن ، وكنتيجة لمتطورات 

االستثمار بشتى أنواعو التي الحصر ليا ) االستثمار بالبشر ، االستثمار بالمعرفة ، االستثمار بالمال ، واالستثمارات 

 االجتماعية وغيرىا الكثير (.

كانت تسير في  غالبية دول العالم لمراحل ظيوره  يجد أن المتتبع االستثمار ، و  مفيوم  راالعودة الى تاريخ نشوء و ازدىب

في الفترة الممتدة بين الخمسينات وبداية السبعينات من القرن المنصرم ، والفضل في ذلك لاليدولوجية  طريق النمو  وخصوصا 

لمحصول  فقد كانت ىذه الدول تمتمك ثروات طبيعية ىائمة ، مما دفع الدول الصناعية وشركاتيا التنموية السائدة في تمك الفترة ،

عمى امتيازات التنقيب واخراج ىذه الثروات بعد أن يتم مشاركة الحكومات الوطنية أو بدفع مبالغ مالية متفق عمييا مسبقا مقابل 

، 6114ىذه الثروات التي سيتم استثمارىا وتحويميا لما يمكن تداولو واقتنائو من قبل األفراد والمنظمات والمؤسسات ) الطعان ، 

  (.2ص

،  النامية منيااالستثمار مكانة رفيعة عمى الساحة االقتصادية ، اذ أصبح من أىم مصادر التمويل في الدول وخصوصا احتل  

وال تقتصر فوائد االستثمار عمى الجانب االقتصادي بل تتعداه الى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمعارف ، ويتطمب 

ار توفير البنى المعرفية المناسبة ، واآلليات التكنولوجية المعرفية المتطورة والتي تسخير تكنولوجيا المعموامت ألغراض االستثم

 (.06، ص6106من شأنيا خدمة االستثمار بكل مقاصده وجوانبو المتعددة ) حمودي ، 

مباتيما ، المعرفة وتكنولوجيا المعمومات وأشكاليما ، وأىميتيما ومتطتوظيف وسنستعرض متغيرات البحث فيما يتعمق بمفيوم 

 كالتالي :واألىمية وآلية االستفادة منيما في االستثمارات ، كما سنناقش بعد االستثمار من حيث المفيوم والمتطمبات 

 



 

 مفهوم المعرفة وتوظيفها :

،  يشير مفيوم المعرفة وتوظيفيا الى  استثمار البيانات والمعمومات والحقائق واألفكار واالدراكات المرتبطة ببعضيا البعض

بحيث تعتبر البيانات المادة األولية والتي تحتاج الى ترتيب وتنظيم من أجل تنمية ميارات األفراد وقدراتيم وخبراتيم ومخزونيم 

 (.1، ص6102عبداهلل و جرجيس، المعرفي في عالم يتعاظم فيو الرصيد الكمي لممعارف )

تتفاعل فييا االدراكات والمفاىيم الشخصية و األفكار  ( أن المعرفة ىي عممية بشرية محددة2018 ،p:3) Bolisaniرأى  

 والحقائق والمعمومات والبيانات لتنتج منيا المعرفة .

اتضح لدى الباحث أن المعرفة ىي نتاج العمميات العقمية التي تجري عمى المفاىيم واألفكار والقيم والمعتقدات الشخصية 

، والتعامل معيا بما يقتضي ويستوجب بحيث ال تمحق الضرر  الحقائق والحوادث التي تجري  والعامة  واستخداميا في ادراك

 . بالفرد المستفيد منيا

 أهمية توظيف المعرفة :

تشجع األفراد عمى المشاركة الفاعمة لرفع وتحسين مستوى معرفة األخرين ، تكمن أىمية توظيف المعرفة في ايجاد بيئة تنظيمية 

تسيم في نشر السموكات االيجابية وتصويب األفكار والسموكات االستثمارية واالجتماعية المغموطة ذكية التي وجمع األفكار ال

 (.600، ص6102، مييبل)

 تتمثل أيضا أىمية توظيف المعرفة في :

 المعموماتية.اد الزبائن والوصول الييم وخدمتيم وتمبية حاجاتيم عبر وسائل وأدوات التكنولوجيا جتحديد طريقة اي -

 تحديد الكيفية التي ستنال عن طريقيا المؤسسات مكانة وحصة في سوق المنافسة. -

 اعادة ترتيب أفكار العاممين وخبراتيم المعرفية المتراكمة في مجال االستثمارات وابتكار األدوات . -

 الحصول عمى رضا الزبائن ووالئيم . -

 لحديثة المساىمة في ادارة االستثمارات وتسييل الميام االستثمارية .ابتكار وتطوير األدوات والتقنيات التكنولوجية ا -



 

 تقميل الوقت الذي يتطمبو العامل لمحصول عمى المعرفة الجديدة. -

تقديم فيم شامل وواضح لممبادرات والتقنيات الحديثة ، وتذليل الصعاب لمحصول عمى بيئة معرفية واستثمارية  -

 (.043، ص6106،عبدالرزاقمتطمبات التكنولوجية الحديثة )واقتصادية متطورة وأمنو ومواكبة لم

ء تكنولوجيا يرى الباحث أن أىمية توظيف ما يمتمكو الفرد من معارف وخبرات وأفكار ومفاىيم يساعد في تطوير ونشو 

المعرفة وتوظيفيا ىي المطمب األساسي اليجاد التكنولوجيا أساسا ، كما أن توظيفيا يسيم في تحسين  المعمومات باعتبار 

غرس ثقافة المعرفة االقتصادية والبحث عنيا والتطوير عمييا ومشاركتيا جودة العمل االستثماري ، وييزيد من القدرات التنافسية و 

 سات باتجاه فكري قابل لمتطبيق في ظل التطورات الحديثة .، وتسيير عمل المؤسفي نفوس العاممين ومؤسساتيم 

 خصائص توظيف المعرفة :

تمتاز عممية توظيف المعرفة بأنيا تيتم بالقائمين عمى المعرفة ومصادرىا داخل المؤسسة ، وترعى ادارة عالقات المستفيد من 

م مفاىيمي مشترك بين ما يصح وال يصح في ىذا التوظيف ، وتسعى لتطوير الثقافات التنظيمية لممؤسسات من خالل نظا

 (.04، ص 6106المجتمع المستثمر فيو وقوانين االستثمار وأىدافو في المؤسسة ) صالح ، 

يعتبر نظام توظيف المعرفة في المجال االستثماري نظاما سمسا وبسيطا يسمح لممديرين والعاممين بالحصول عمى المعارف 

وتنظيمو وتطبيقو ، ويسمح نظام لغوي تنظيمي يسيل ادراكو  كما أنوويسر وبوقت محدد ، والمعمومات المطموبة بكل كفاءة 

 (.74، ص6101لألفراد بالحصول عمى المعمومات المطموبة ، ويوفر امكانية التنقل بواسطة أدوات وتقنيات حديثة )الفارس ، 

، وترتبط ببعضيا البعض وتتمحور حول اليدف توصل الباحث الى أن المعرفة كمما كانت أكثر سالسة وبعيدة عن التعقيد 

أكثر كمما كانت كانت مصادرىا أكثر قربا وتوفرا ، و المنوي البحث عنو والخوض فيومل الموضوع تالذي صيغت ألجمو وتش

 تداوال وانتشارا .

 

 



 

 خطوات توظيف المعرفة :

تبدأ عممية االستفادة من المعرفة المنتجة والمتحصل عمييا بضرورة تشخيص المعرفة الدراك وفيم السياسات التي سنطبق من 

خالليا المعرفة وتحديد نوع المعرفة المالئمة ووضع وتوقع الحمول والمشاكل ، وتحديد اليدف من توظيف المعرفة ، وانتاج 

صالح، )لتسييل البحث عنيا وقت الحاجة ليا ، وتطويرىا وتبادليا نيا وتنظيميا وتصنيفياوتخزيالمعرفة وابتداعيا وتوليدىا ، 

 (.04، ص6106

 عمى النحو التالي :( 03، ص6101، ما ورد في دراسة المساعيد )خطوات توظيف المعرفة في االستثمارات  ويمكن استنتاج 

 تحديد اليدف العام واألىداف الفرعية من استخدام المعرفة. -

 اختيار استراتجيات وأدوات التوظيف المعرفي . -

 توزيع الميام بين المسؤولين عن توظيف المعرفة وادارتيا . -

 تنظيم المعرفة ومكوناتيا من بيانات ومعمومات وحقائق وأفكار . -

 زيادة الوعي واالدراك ونشر الثقافة المرتبطة بيذه المعارف . -

 ات المستفيدة منيا .تحديد نطاق ورقعة انتشار ىذه المعرفة والجي -

 فحص المعارف المستخدمة قبل التوظيف . -

 .، وفحص المعارف واالبتكارات المتولدة عن التوظيف تفييم المعارف بعد توظيفيا  -

باعتبارىا المبادئ واألسس والمتطمبات لتوظيف  األخرى ذه الخطوات والمرور بيا واحدة تمود الباحث عمى أىمية اتباع ىكيؤ 

انطالقا من صياغة اليدف الذي يعتبر المحرك والقائد لمعممية التوظيفية انتقاال الى تحديد  المعرفة وانجاح نتائج توظيفيا

 ام المعرفة .األدوات التكنولوجية الحديثة واالستراتجيات التنفيذية  وانتياءا بالتقييم واصدار الحكم المتعمق باستخد

 

 



 

 

 أشكال المعرفة :

( 1، ص6101ال وتصنيفات المعرفة ، بحيث ترى رزقان ولقبيشي)تعددت وجيات النظر واألراء البحثية التي تحدثت عن أشك

متعددة األشكال واألصناف التي تم معالجتيا لتكون ذات معنى مثل في البيانات والحقائق والحروف ، والمعمومات أن المعرفة تت

. 

 تتوضح أشكال المعرفة في :

 المعرفة المشتركة : وىي المعارف المتناقمة بين األفراد والمؤسسات االستثمارية. -

 ويمتاز ىذا النوع من المعارف بالوضوح .التركيبية :  -

 الخارجية المجسدة: كأن يتم نقل المعرفة من شخص الى كتاب أو رسالة . -

 (.61، ص6106المعمومات من  واضحة الى ضمنية )صالح،  الداخمية : في ىذا النوع من المعارف تتحول -

يجد الباحث أنو من الصعب حصر المعرفة بنمط أو تصنيف معين ويعود ذلك الى تفرعاتيا في المجاالت المختمفة ، اذ نجدىا 

ك والمتحول والداخمي تتخذ شكل البيانات والمعمومات ةحقائق وأفكار رقمية ونوعية ، ومرة نجدىا تتخذ الشكل التركيبي والمشتر 

والخارجي ، وفي بحوث أخرى تظير بالشكل الحسي والنوعي والكمي والفكرية واالجتماعية ، والبد من االشارة الى أن ىذه 

 االختالفات تغني المعارف وتطورىا .

 تكنولوجيا المعمومات :

تعد التكنولوجيا وليدة توظيف المعارف والحقائق والبيانات والمعمومات المتحصل عمييا كناتج ذو فائدة ال يمكن اغفال دورىا في 

، وتسييل االسيامات   وظائف االقتصادية واالستثماريةلعنصر ال مناص منو لتحسين أداء ا باعتبارىاالجانب االقتصادي ، 

 (.01،ص6101)درب ، قمودة ،االستراتجية وتنمية الخدمات ذات القيمة االقتصادية العالية 



 

يدرس الصناعات عمم بأنيا ( 6،ص6106) بوقرشتنوعت وجيات النظر حول تعريف تكنولوجيا المعمومات ، اذ يقصد بيال 

، ةالمتميز بأنو عمم تطبيقي اية معينو توضح في اطار ومحتوى محدد مجموعة من البيانات المنظمة لغ والتقنية المتضمن عمى

ىادف لحل المشكالت ، وذو منظور ذاتي من حيث التحسين والتعديل والمراجعة ، ويوظف االمكانات المتاحة المادية وغير 

 .المادية النجاز الميمة المطموبة بدرجة عالية 

 الوسائل، كما أنيا تمام العمل في أي منظمةوالطرق والتسييالت المتاحة ال وتعرف كذلك بأنيا مجموعة العمميات والوسائل

وبحثو العممي المستمر عمى معارفو و خبراتو و مياراتو  معتمدا عممية وفق  مبادئ وأسس نسان واألدوات التي ابتكرىا اال

 (.217، ص6104)بومنجل ، 

بدراسة واستخدام المعارف وحقائقيا وأفكارىا عمميا منخالل ايجاد أدوات يظير لمباحث أن تكنولوجيا المعمومات ىو عمم يختص 

 تسيل وتنجز العمل المطموب بسرعة وجودة عالية .

 أهمية تكنولوجيا المعمومات :

واالدوات المعرفية والتكنولوجية بحرية ، وتوزيع عادل لمثروة ساىمت تكنولوجيا المعمومات في جعل العالم سوقا لممعمومات 

ونية لتحقيق الرخاء االقتصادي، واختراع أجيزة وأدوات وفرت الوقت وقممت الجيد المبذول وأعطت نتائج مذىمة ، وقد الك

 (.6، ص6104ساعدت في عمميات الحوار واالتصال ، وفتحت العالم عمى بعضو البعض )أمجاور، 

 وتسعى التكنولوجيا الى :

 التقاط المعارف والمعمومات . -

 معالجة المعارف والمعمومات المطموبة.استرجاع وتخزين و  -

 انتاج وتطوير معارف ومعمومات جديدة . -

 تسييل الميام االقتصادية واالستثمارية . -

 (.661، ص6106توفير الوقت والجيد لألعمال المنفذة )أحمد ،  -



 

وتخزين المعارف والمعمومات يستنتج الباحث أن التكنولوجيا التي ىي انتاج المعرفو تساىم ايضا في تعديل وانتاج وتطوير 

 االستثمارية و التي سنبقى بحاجة ليا لتسيل عمينا الوظائف والميمات بأسرع األوقات وأقل التكاليف .

 االستثمار :

، 6100يعرف االستثمار بأنو جزء من الدخل المدخر والمعاد استخدامو بقصد تنميتو وزيادتو والحفاظ عميو )باعجاجو ، 

 (. 0ص

، ص( االستثمار بأنو تغير في رصيد رأس المال خالل فترة زمنية ما ، وىو المحدد 6115العظيم )عبد في حين يرى 

 لمعدل تراكم رأس المال .

توصل الباحث الى أن االستثمار ىو بمثابة مبمغ من المال فائض عن حاجة الفد يقوم بادخاره بغية زيادتو واالستفادة منو 

ك االستثمار أن يكون الفرد عمى دراية بكل حيثيات االستثمار وأدواتو وأسسو ليضمن عند الحاجة ، ويتطمب عمى أثر ذل

 حقوقو كاممة .

 أهداف االستثمار:

يقوم االستثمار بوصفو حاجة اقتصادية ممحة في ظل الظروف الثقافية والتكنولوجية المشيودة عمى زيادة راس المال 

وتطويرىا ، وزيادة فرص العمل والتشغيل ، وارتفاع أسيم النمو االقتصادي والتدفقات االستثمارية ، ونقل التكنولوجيا 

 (.4، ص6103)دراجي، 

يرى الباحث أنو مكن التوصل الى دور االستثمار االيجابي في رفد ودعم الجوانب الحياتية المختمفة عامة والمعرفية 

لبطالة وزيادة النمو االقتصادي وسعر الصرف واالقتصادية خاصة ، وذلك من خالل زيادة فرص التشغيل والتقميل من ا

 ومعدالت التضخم االقتصادي ، وتطوير السمع ورفع مستوى الجودة ليا .

 

 



 

 متطمبات االستثمار وشروطه :

يعتمد االستثمار عمى القوانين واألنظمة المشرعة والمنظمة لو ، ودرجة من األمان واالستقرار ، وتوفر ىياكل وبنى تحتيو ، 

تمويل ودعم مادي ومعنوي ، ومتطمبات فنية وتقنيو ، وصياغة نيج اقتصادي وخطة استثمارية تنسجم مع وجيات 

 (.116، ص 6103األىداف ، واعتماد أدوات لتنفيذ العمل االستثماري )دحماني، 

 كما يمكن اعتماد مجموعة من األسس والمبادئ كالتالي :

 التنظيم الييكمي لمعمل االستثماري . -

 المقررة.األىداف  -

 مكونات االستثمار من أدوات ومعارف وقوانين وتشريعات. -

 التكمفة وتحديد الوقت . -

 (.046، ص 6100،مرىجالضمان واالجراءات األمنية ) -

يؤكد الباحث من خالل ىذه المتطمبات عمى دور المعرفة والتكنولوجيا المسؤولة عن انتاجيا وتطويرىا وتعديميا بما يقتضي 

، االستثمار وآلياتو وأدواتو الحديثة في تسييل الميمة االستثمارية ، وتحسين الجانب االقتصادي ، وتنمية المعرفة وتغييرىا 

 واالنفتاح الثقافي التواصمي .

 

 

 

 

 



 

 

 :والتوصياتالنتائج 

يستميب الباحث نتائجو من األىمية العظيمة التي تظير لكل متغير من متغيرات البحث ، فالمعرفة تضع األساس كل ما 

ىو جديد ونافع ومن أبرز وأىم المنتجات المعرفية كانت والزالت التقنيات التكنولوجية الحديثة التي ساىمت بشكل عال في 

وسيمت ميام األعمال االستثمارية التي من شأنيا القضاء عمى البطالة ومحو األمية والتقميل من نسب الفقر االستثمار ، 

 في الدول المستثمر فييا ، وترفعمن مؤشرات الصحة في ظل التطورات التي ستنجم عن مردود االستثمار .

ت دورا فاعال في نشر الثقافة وتقميص الفارق ولعبت استراتجية توظيف المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في  االستثمارا

 الزمني والمكاني ، وفتح المجال لمعممية التفاعمية واالتصال بين الشعوب لتبادل الثقافات والمعارف بمختمف أشكاليا .

لتوظيف يتضح لمباحث طبيعة العالقة التي تربط المعرفة وتكنولوجيا المعمومات باالستثمارات الحكومية فكمما كانت نسبة ا

 لممعمومات والمتكنولوجيا عالية كمما كانت االستثمارات بنسب وجودة أعمى ، وفي ضوء ىذه النتائج يوصي الباحث بـ:

 ضرورة  تدريس المعارف االستثمارية وتعديميا وتطويرىا . -

 استخدام المعارف المكتسبة في تطوير وبناء تقنيات استثمارية حديثة. -

 ة تنظم العمل المعرفي والتكنولوجي االستثماري .تفعيل واصدار أحكام اقتصادي -

 رفع مستوى الوعي المعرفي . -

 تحسين عممية توظيف المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في االستثمارات الحكومية . -

 الدراسات السابقة :

 الدراسات العربية :

بيدفيا الرئيسي الذي ( نقل التكنولوجيا بواسطة االستثمار الدولي في القانون البحريني 1112الشريدة )لخصت دراسة 

ييتم بالتعريف بنقل التكنولووجيا من خالل الشركات االستثمارية في المناطق الجغرافية المتعددة ، وابراز دور االستثمار 



 

المنيج الوصفي في دراستو  متوصال الى أىمية االستثمار الدولي في نشر الوعي المعرفي التكنولوجي . استخدم الباحث 

في جانب التكنولوجيا ، ودور التكنولوجيا في نشر االستثمار متعدد الجنسيات في مختمف الدول ، وفي ضوء ىذه النتائج 

 جاءت التوصيات .

والتي ىدفت  يا باالشارة الى الجزائر(  دور االستثمار األجنبي المباشر في نقل التكنولوج1111عبدالقادر )في دراسة 

الى دراسة دور االستثمار بشكل عام واألجنبي بشكل خاص في انتاج التكنولوجيا وزيادة الوعي التكنولوجي من خالل نقل 

اآلليات واألدوات التكنولوجية المساىمة في االستثمار  . استخدم الباحث المنيج الوصفي في دراستو ، وقد توصل الى 

وسيمو تنموية ، ووسيمة لرفد الميارات االقتصادية وتطويرىا في الجزائر . في ضوء ىذه  أىمية االستثمار األجنبي بوصفو

 النتائج فقد أوصى الباحث بضرورة بذل الجيود التطويرية لجذب االستثمارات األجنبية .

دفت الى التي ى( االستثمار في رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية 1111زبير وجدي )واشارة الى داسة 

بيان أثر المعرفة وادارتيا وتوظيفيا في الميزة التنافسية االستثمارية ونشوء األسواق الجديدة وزيادة العائد المالي والمعرفي . 

استخدم الباحث المنيج الوصفي الدراك طبيعة العالقة بين المعرفة )رأس المال الفكري ( واالستثمار . توصل الباحث الى 

ظيفيا في زيادة االستثمار اذ تربطيما عالقة ارتباطية طردية ، ودورىا كذلك في تشجيع االبتكار أىمية المعرفة وتو 

 التكنولوجي وتقديم منتجات متجدده ومتطوره .وفي ضوء ىذه النتائج حددت التوصيات .

 الدراسات األجنبية :

حول دور االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأداء الشركات الصناعية المدرجة  AL- Saraireh (3102) في دراسة

التي سعت الى تحديد دور االستثمار في تكنولوجيا المعمومات عمى اداء الشركات الصناعية في في سوق عمان المالي 

ية . توصل الباحث الى أن شركة صناعية أردن 61سوق عمان المالي . استخدم الباحث المنيج التحميمي عمى عينة من 

 االستثمار والتكنولوجيا يؤثران بشكل متبادل عمى القدرة الوجودية والتعزيزية واتخاذ القرارات المعرفية االستثمارية .

وقد ىدفت أثر تكنولوجيا المعمومات عمى توظيف المعرفة وادارتها لمحديث حول  Sharabati (3103)جاءت دراسة 

ير المعمومات التكنولوجية عمى ادارة المعرفة وتأثيرىا. استخدم الباحث المنيج التحميمي الوصفي عمى الدراسة الى معرفة تأث



 

أشخاص يعممون في شركات تستعمل تكنولوجيا المعمومات باستخدام استبانة . توصل الباحث الى  614عينو مكونو من 

 دارتيا .وجود عالقة ايجابية بين تكنولوجيا المعمومات وتوظيف المعرفة وا

والذي ىدف الى معرفة دور االستثمارات الدور المحوري لالستثمارات الحكومية  في بحثوMaloney  (1111 )اشار

الحكومية في عمميتي البحث والتطوير المعرفي التكنولوجي باعتبار أنو يزيد من المخزون األساسي لممعرفة . استخدم 

عالقة ودور استكشافي ىام يمارسو االستثمار في انتاج المعارف وتطوير الباحث المنيج الوصفي . استنتج الباحث وجود 

 التكنولوجيا المعرفية .

 التعقيب عمى الدراسات الساتبقة :

لتقديم كافة المعمومات في اعداد االطار النظري ، واالحاطة بموضوع البحث وتفرعاتو ، الباحث الدراسات السابقة  لقد ساعدت

 الخاصة بالموضوع.والمعارف النظرية 

تضمنت ىذه الدراسات بنوعييا العربية واألجنبية الحديث عن أثر توظيف واستعمال المعرفة وتكنولوجيا المعرفة في االستثمارات 

 الحكومية  ، وجاءت الدراسات العربية مرتبة كما يمي :

فقد اتفقت بعض  هدف الدراساتث ، فمن حي( 1111زبير وجدي )داسة و(  1111( و عبدالقادر )1112الشريدة )دراسة 

( 1111عبدالقادر )معرفة ووصف دور االستثمار في انتاج المعرفة وتكنولوجيتيا كما في دراسة  ىذه الدراسات عمى 

Maloney (1111   )Saraireh -AL (3102) (1111( وزبير وجدي )1112الشريدة ) وعمى النقيض جاءت دراسة 

Sharabati (3103)  وقد حاولت ىذه الدراسات كذلك الحديث عن  المعرفة وادارتيا وتكنولوجيتيا في االستثمارلمعرفة أثر

 فاعمية التوظيف وأدواره في االستثمار االقتصادي والمعرفي ودوره في انتاج تكنولوجيا المعمومات .

سابقة باعتبار المنيج الوصفي كما أن ىناك مقاربات من حيث المنيج المستعمل في الدراسة الحالية ومنسجم مع الدراسات ال

( 1111زبير وجدي )داسة و(  1111( و عبدالقادر )1112الشريدة )العامل المشترك بينيم ومن ىذه الدراسات نذكر دراسة 

  . Maloney  (1111  )Saraireh -AL (3102)و



 

وادارتيا  ، في ايجاد التكنولوجيا وزيادة الفرص تتشابو الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في الحديث عن أثر المعرفة 

 االستثمارية .

:المراجع   

 المراجع العربية

 همية إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في نقل المعمومات. مجمة الحكمة لمدراسات الفمسفية(.أ6106أحمد ، داودي.)
.(00.ع)  

العموم والدراسات  مجمةدراسة في المفهوم ، ومعضالت النقل . تكنولوجيا المعمومات :(. 6104أمجاور، المبروك أبو بكر .)
.(03االنسانية . ع)  

(. أثر عمميات ادارة المعرفة في االبتكار التنظيمي في 6101الدوري والحيت ، جمال أحمد حمد ، فتحي أحمد  محمد .)
.. جامعة عمان األىمية. األردن شركات الصناعات الدوائية في األردن  

المجمة المصرية نقل التكنولوجيا بواسطة االستثمار الدولي في القانون البحريني . (.6104محمد عبيد ذوقان .)الشريده ، 
.(6لمدراسات القانونية واالقتصادية . ع)  

. جامعة بغداد . العراق . (. االستثمار أهدافه ودوافعه6114الطعان ، حاتم فارس .)  

المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات )دراسة ميدانية عمى شركات الصناعة . دورة ادارة ( 6101الفارس ، سميمان .)
.(6(، ع)64مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتادية والقانونية . مج) التحويمية الخاصة بدمشق (.  

(.31(، ع)04. مجمة المحاسبة .س) أولويات االستثمار(.6100باعجاجو، سالم سعيد سالم .)  

. أمريكا .1512من معاهدة واشنطن  11مفهوم االستثمار في المادة (. 6102بدر، يحيى اكرام. )   

الجزائر  التالبشرية دراسة حالة مؤسسة اتصاصال في تنمية الموارد االتأثر تكنولوجيا المعمومات  (.6106بوقراش، حمزة. )

. الجزائر . ميمة –  

.(. جامعة منتوري قسنطينة24ع)مات : دالالت وأبعاد. مجمة العموم االنسانية. تكنولوجيا المعمو (.6104بومنجل ، فوزي .)  



 

جامعة  . -دراسة حاله الصين  –(. دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االقتصادية 6106حمودي ، بن عباس .)

 محمد خيضر . الجزائر .

. مجمة العموم االنسانية متطمبات إستثمار األندية الرياضية في ظل تطبيق اإلحتراف الرياضي (.6103دحماني، نعيمو.)

(.22.ع)  

. الجزائر . دور االستثمار األجنبي في نقل التكنولوجيا : حالة الجزائر(.6103دراجي ، رابحي .)  

تأثيرها عمى وظائف المؤسسة دراسة حالة استخدام تكنولوجيا المعمومات و . (6101درب ، قمودة ، وردة ، وىيبة .)
.. الجزائربمؤسسة اتصاالت الجزائر وحدة ورقمة  

  .الجزائرإدارة المعرفة ودورها في تفعيل أداء الموارد البشرية ( . 6101رزقان ، لقبيشي ، رمياء ، نرجس .)

االستثمار في رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية. المؤتمر الدولي   (.6100زبير ، جدي، محمد، شوقي .)
.. شمال أفريقياالخامس   

.مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية. أهمية إدارة المعرفة وفاعميتها في ضمان جودة التعميم العالي(.6102مييبل، وسام .)
(07ع)  

عقود التوظيف في الفقه االسالمي )دراسة تطبيقية عمى موظفي الحكومة والمؤسسات (. 6116شويدح، أحمد ذياب.)

(.0(، ع)04. مج) الخاصة في فمسطين (.مجمة العموم االسالمية   

توظيف إدارة المعرفة لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية في ضوء أبعاد  (.6105صالح، حنين محمد عبدالحافظ.)

. جامعة الشرق األوسط .األردن . ممة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالمنظمة المتع  

.(. الكويت45ع)اقتصاديات االستثمار: النظريات والمحددات .(.6115عبد العظيم ، عادل .)  

(. توظيف الخدمات اإللكترونية في المعهد العالي لالتصاالت لمحد من الفجوة في إدارة 6106عبدالرزاق، جنان صادق .)

(.0. مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية. ع)المعرفة لمعاممين  



 

. الجزائر . دور االستثمار األجنبي في نقل التكنولوجيا باالشارة الى الجزائر(. 6103عبدالقادر ، مطاي .)  

وواقع تطبيقها في  ,ادارة المعرفة: مفهومها، وأهميتها(. 6102عبداهلل وجرجيس ، خالد عتيق سعيد ، جاسم محمد .)

 . االمارات. المكتبات العامة في دولة المارات العربية المتحدة من وجهة نظر مديريها

.جامعة محمد لمين دباغين  دور ادارة المعرفة في الرفع من أداء التنظيم الصناعي الجزائري( . 6106غزالي ، عادل .)

 .سطيف.الجزائر

مجمة جامعة تشرين اء صناديق االستثمار في المصرف التجاري السوري . متطمبات انش(.6100مرىج، منذرعبدالكريم.)

 .(1(، ع)11لمبحوث .مج)

تطبيق متطمبات ادارة المعرفة في التدريس (.6101مساعدة ، الزيديين ،ماجد عبد الميدي محمد ، خالد عبد الوىاب ىالل .)

 .. األردنالجامعي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية " دراسة حالة جامعة الزرقاء " 
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