
 

 

 

 المحاضرة االولى
  معرفية مصطمحات
 

 سوؼ نتناوؿ بيذه المحاضرة بعض المصطمحات الميمة في ميداف ادارة المعرفة وكاالتي:
 ببإلنكلٍضٌتالتشخوت  الوصلح ببلؼشبٍت ث

 Data البٍبنبث 1

 Information الوؼلىهبث 2

 Knowledge الوؼشفت 3

 Intelligence الزكبء 4

 Wisdom الحكوت 5

 Experiences الخبشاث 6

 Skills الوهبساث 7

 Value القٍن 8

 Believes الوؼتقذاث 9

 Culture الثقبفت 10

  Explicit Knowledge الوؼشفت الصشٌحت 11

  Tacit Knowledge الوؼشفت الضونٍت 12

 Codification Strategy االستشاتٍدٍت التشهٍضٌت 13

 Personalization Strategy استشاتٍدٍت الشخصنت) التشخٍص( 14

 Intellectual Capital سأط الوبل الفكشي 15

 Knowledge Capital سأط الوبل الوؼشفً 16

 Human Capital سأط الوبل البششي 17

 Relationship Capital سأط الوبل الؼالقبتً 18

 Structural Capital سأط الوبل الهٍكلً 19

 Knowledge Recourse الوىسد الوؼشفً 20

 Information technology تكنىلىخٍب الوؼلىهبث 21

 Knowledge Creation Theory نظشٌت خلق الوؼشفت 22

 Spiral Paradigm النوىرج الحلضونً 23

 External Capital سأط الوبل الخبسخً 24

  Internal Capital سأط الوبل الذاخلً 25

 Knowledge Workers صنبع الوؼشفت 26

 Resource based view النظشة الوستنذة ػلى الوىاسد 27

 Knowledge based view النظشة الوستنذة ػلى الوؼشفت 28

 Ability القببلٍبث 29

 Capability القذساث 30

 Competences الوقذساث 31
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 انًحبضسة انثبَيت

 خهفيت َظسيت عٍ انًعسفت

 مفيوم المعرفة : اوالً 
االىمية الحيوية لممعرفة في مجاؿ االعماؿ، والتي ُألقي الضوء عمييا مف  شيدت السنوات االخيرة بروز     

عف ذلؾ االىتماـ المتزايد  ، فضلً (Alvin Toffler, Peter Drucker, James Quinn) الباحثيف االوائؿ
مطمع عمى نتاجات الباحثيف  يدرؾ انيـ مف قبؿ الباحثيف وما نراه مف تزايد الكتابات في مجلت االعماؿ، وال

 .الى مجتمع المعرفة بظيور مجتمع جديد مشيريف ضمناً  تنبؤ
. أ. معرفة، عمـ، ب. دراية او عمـ، ج. مدى اطلع شخص او فيمو، 1معرفة في المغة عمى انيا)وعرفت ال
دراؾ الواض  لشأشياء عرفت بأنيا اال (Webster's). مجموع المعارؼ االنسانية(. وفي قاموس2د. ادراؾ، 

ُاشير الى انيا ما يعرفو  (Macmialin,2002:791) واالفعاؿ والحقائؽ او ىي حالة مف الفيـ. وفي قاموس
الفرد حوؿ موضوع معيف. في حيف يعرفيا المعجـ الوسيط بانيا التعمـ، وكؿ ما يدركو او يستوعبو العقؿ 

 .اختصاص وادراؾ معمومات منظمة ُتطبؽ عمى حؿ مشكمةوالخبرة العممية والميارة واالعتياد او التعود، و 
 

ىذا التعريؼ و  ."انصحيحتتعديل االعتقادات والمعرفة في الفمسفة االغريقية)الغربية( يشار الييا بأنيا"      
، ذلؾ انو لـ يتضمف الميارات الذاتية او المعرفة المتجسدة في عقوؿ االفراد. وعند اضافة غير مقبوؿ اطلقاً 

مجموعة من المعاني لممعمومات التي تشكل االعتقادات الصحيحة و/او الميارات البعد فأنيا تصب  "ىذا 
"، وانيا تعتمد عمى التزاـ وفيـ االفراد الذيف يمتمكوف ىذه المعتقدات، وىي تنتج مف تفاعؿ االفراد الفنية لمفرد

أنيا عممية بشرية ديناميكية لتعديؿ وتطوير االحكاـ والسموكيات والمواقؼ، لتصب  عممية خمؽ المعرفة ب
أف المعرفة يعني المعتقدات التي يؤمف بيا االفراد و/او تجسيد الميارات الفنية مف خلؿ الممارسة ، وىذا 

ىي تمييز العارفيف)الملحظيف( لمشيء مف خلؿ جمبو مف خمفية التجارب المترابطة بشكؿ منطقي، واالتساؽ 
 .والمعرفة ببساطة ىي القوة التي تشكؿ الجزء التكاممي لموجودات المنظمات الداخمي لمجموعة مف االفعاؿ.

 
مف جانب اخر ىنالؾ اختلؼ في النظر الى المعرفة بيف الفمسفة الغربية والفمسفة الشرقية، اذ تميؿ    

ريف، وىنا او نقميا الى االخ تحىٌلهباالخيرة الى اعتبار اف المعرفة ضمنية بالدرجة االساس وليس مف السيؿ 
وزملئو يناقضوا الفمسفة الغربية التي ترى اف المعرفة صريحة  (Nonaka)ف الفمسفة الشرقية متمثمة بػفأ

عف اف المعرفة ال تتجسد في  ورسمية وليس مف الصعوبة معالجتيا بتكنولوجيا المعمومات والحواسيب. فضلً 
وىذا . في الروتينيات والعمميات والممارسات والمعايير التنظيمية الممفات والمستودعات المعرفية بؿ ايضاً 

تأكيد عمى اف ابعاد المعرفة ليست منفصمة عف بعضيا، بؿ تتكامؿ مساىماتيا وتتفاعؿ وتنتقؿ بيف االفراد 
 .وىذا ما سوؼ يأتي الحديث عنو الحقاً . بشكؿ ضمني او صري 

 :توجييف اساسييف يمكف تحديدىما مف النظر الى المعرفةوبغية الخروج مف ىذه التعددية فأف ىناؾ      
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بأف المعرفة ىي حالة ناتجة مف ادراؾ المعمومات او المعتقدات الراسية في البنية  االوليتمحور   .1
المعرفية لحامميا، وىذا ما يشير الى القدرة العقمية لدى االفراد الذيف يصنعوف المعرفة)المورد 

لفمسفة الغربية في تحديد مفيوـ المعرفة عمى خلؼ تصوراتيـ حوؿ المعرفي( وىو ما يتفؽ مع ا
 .عرفة بأنيا صريحة بالدرجة االساسالم

فيتمحور حوؿ الموجودات المعرفية وما مدى قدرتيا عمى االنجاز، والتركيز ىنا عمى  الثانياما   .2
 عف الميارات الجسدية والفنية لحامؿ المعرفة وىو ما يتفؽ مع كتابات القدرات العقمية فضلً 

(Nonaka)  وزملئو، و ما ينسجـ مع توجياتيـ في اعتبار اف المعرفة ىي ضمنية بالدرجة االولى
 .ع عدـ اىماؿ دور المعرفة الصريحةم

 
 ثانيا: العالقة بين البيانات والمعمومات والمعرفة     

عمى انيا تسمسؿ ىرمي مف التفسيرات المتعمقة بكيفية تشكيميا، وعمى الرغـ مف كثرة ينظر الى المعرفة 
البحوث في ىذا المجاؿ والتي حاولت اعطاء معاف دقيقة لمتفرقة بيف البيانات والمعمومات والمعرفة، او ما 

(DIK)تسمى بيرمية
اال اف ىذه التفسيرات لـ تأخذ بالحسباف انيا عممية متسمسمة مف ثلث انتقاالت  1

 :رئيسة) الوصؼ، المعالجة، الترجمة( وكاالتي
وىي انتقالو تسم  لشأفراد والمنظمات مف تطوير االدوات لتمثيؿ وجمع  من الواقع الى البيانات  .1

 تسجيؿ وتخزيف الحقائؽ حوؿ الواقع.و 
 الجة البيانات في اشكاؿ ليا معنى.وىي انتقالة تسم  بمع المعموماتمن البيانات الى   .2
وىي انتقالو تسم  مف تفسير  ( Know-Howكيؼ) -مثؿ معرفة من المعمومات الى المعرفة  .3

 .ات في شكؿ يحقؽ التوجو واالفعاؿوترجمة المعموم
 فقط عندما يفيميا االفراد ويطبقوىا في عمؿ محدد او ممارسة ُيتعمـ منيا مع مرور والمعمومات تصبح معرفة

اف لـ يفيميا، بينما يمكف لثالث اف يفيميا في سياؽ  وىذه المعرفة قد تكوف معمومات لشخص ثافٍ  .الوقت
جمة المعمومات الخبرات السابقة ويطبقيا في اكتساب معرفة جديدة. واف المعرفة بيذا الشكؿ تبدو كقدرة لتر 

المعمومات والحقائق والمفاىيم واالفكار ىي "بيذا المعنى فأف المعرفة حسب و  .مف خلؿ اعطاءىا المعاني
كيف   –عن الميارات الفنية المتعمقة بمعرفة والتفسيرات النابعة من القدرات العقمية لممورد المعرفي فضالً 

 ". ى االعمال التي يقوم بياوالخصائص الشخصية التي تمكنو من اضافة القيمة ال
 

ليست بيانات او معمومات عمى الرغـ مف ارتباطيما معا، واف اىـ عمى انيا  يمكف ادراؾ اف المعرفة وبالتالي 
، وانطمؽ الباحثوف مف فكرة موحدة وىي اف البيانات ما ىي دور االنسان في بناء المعرفةاختلؼ بينيما ىو 

                                                 
1
 (Data-Information-Knowledgeالمعرفة  -المعلومات -)البيانات 
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بسيطة تكوف قميمة الفائدة واف المعمومات ما ىي اال مجموعة مف البيانات ذات حقائؽ  اال رموز او كممات او
المعنى التي جمعت مع بعض لتصب  ميمة يمكف االستفادة منيا واف المعرفة ما ىي اال تجميع لممعمومات 
 ذات المعنى ووضعيا في نص لموصوؿ الى فيـ يمكننا مف االستنتاج، وبنظرتيـ ىذه يكوف اغمب الباحثوف

 قد عدوا البيانات المكتسبة مف البيئة ىي مصدر المعمومات والتي بدوىا تكوف مصدر المعرفة.
بمعنى اخر اف البيانات عندما توضع في نص تتشكؿ المعمومات التي اذا ما وضعت في معنى لشرحيا  

التنبؤ  بأساليبيا وتفسيرىا تصب  معرفة عندىا تكوف حقائؽ في ذىف الفرد، ولكف عندما يبدأ االنساف بمعالجت
عقمو لممفاضمة بيف البدائؿ واالختيار تكوف سموكا ذكيا، ومتى ما كاف ىذا  باستخداـالستشراؼ المستقبؿ 

 السموؾ متلزما مع القيـ يصب  ىذا السموؾ مستندا الى الحكمة. وكما في الشكؿ:

 
 العلقة بيف البيانات والمعمومات والمعرفة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحكمة

 الذكاء

 المعرفة

 المعلومات

 البيانات
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 ةلثالمحاضرة الثا
 ابعاد المعرفة وادارتيا

 : ابعاد المعرفة اوال
ييتـ الكتاب والباحثيف في ادارة المعرفة بتصنيؼ المعرفة الى معرفة ضمنية ومعرفة صريحة، ذلؾ اف        

وزملئو وكيفية التحوؿ  (Nonaka)مف كتابات  ىذا التصنيؼ اعتمد كأساس في تحديد ابعاد المعرفة ابتداءً 
 لممعرفة بيف االفراد.

 Personnelاف جذور ىذا التصنيؼ ُميزت في كتاب "المعرفة الشخصية: باتجاه الفمسفة االكثر حيوية 

Knowledge: towards post-critical philosophy  " لمعالـ الينغاري(Polyani,1958)  والذي نبو
وىي المعرفة  (Tacit Knowledge) الى وجود نوع مف المعرفة لـ يتـ ادراكو مف قبؿ وىو المعرفة الضمنية

التي ال نستطيع التعبير عنيا بشكؿ كامؿ حتى مف قبؿ الخبراء، ويمكف اف تنتقؿ مف شخص الى اخر فقط 
اننا نعرف اكثر مما نستطيع ان نخبر قوؿ "يو بالأمف خلؿ عممية طويمة مف التدريب واالحتراؼ. وقد برر ر 

". وىذه العبارة تدلؿ عمى كمية الميارات البشرية التي تبقى ضمنية ومعروفة فقط مف قبؿ الفرد االخرين بو
الذي يمتمكيا. والتي نحمميا في دواخمنا وتصب  صريحة مف خلؿ المحادثات الشفوية والتصور. وعمى الرغـ 

 (Nonaka)لممعرفة الى ضمنية وصريحة، فأف التمييز الفعمي قد نسب الى  (Polyani,1958) مف تصنيؼ
وزملئو الذيف قدموا دراساتيـ في ادارة المعرفة والتي تركزت عمى تصنيؼ المعرفة الى النوعيف االكثر شيوعا 

 السابؽ ذكرىما.
كيؼ التي ال يمكف ادراكيا اال بنسب متفاوتة. التي ليا مف -ىي ميارة ومعرفة والمعرفة الضمنية  .1

االىمية ما يرتبط بأىمية مف يمتمكونيا والتي تجعميـ اكثر قدرة عمى المنافسة مف المنافسيف. وىو ما 
السابؽ ذكره والذي يؤكد عمى الطبيعة الشخصية لممعرفة الضمنية  (Polyani)يتفؽ مع طروحات 

ذرة في عقوؿ االفراد الذيف يمتمكونيا، وبالتالي فانو يصعب ايصاليا او المشاركة بيا مع االخريف. والمتج
كما اف الطبيعة الذاتية والبدييية لممعرفة الضمنية تجعؿ مف الصعب نقميا بطريقة منيجية، اال في حالة 

  :ديف اساسييفبع ليا لمعرفة الضمنيةواتحويميا الى شكؿ لو معنى او ترميزىا في حقائؽ. 
ة عممالنماذج العقمية لمفرد المستوىو يرتكز عمى (Cognitive dimension)  البعد االدراكي . أ

 .فكار والقيـ والعواطؼ والمثالياتبوصفيا نماذج لمعمؿ والتي تتضمف اال
كيؼ، اي معرفة كيفية القياـ  -الذي يتضمف معرفة ( Technical) dimensionوالبعد الفني   . ب

 .والتي تتمثؿ بالميارات والبراعة اليدوية والخبرة المستندة عمى المعرفةبشيء معيف 
وبيذا التصور فأف المعرفة الضمنية ىي القدرة العقمية والبنية المعرفية لشأفراد وطريقة فيميـ لمبيئة  

فأف قيمة والمنظمة التي يعمموف بيا، فضل عف الميارات الفنية والجسدية لكيفية عمؿ االشياء، وبالتالي 
 المعرفة في المنظمات تتمثؿ بقيمة مف يمتمكونيا وما مدى القدرات العقمية التي يتحموف بيا.
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فيي المعرفة التي يتـ ادراكيا وتحسسيا مف المرء  (Explicit Knowledge)المعرفة الصريحة . ت
عرفة ويمكف نشرىا مثؿ المقاالت العممية والكتيبات والتسجيلت االلكترونية وىي تتضمف الم

ويطمؽ عمييا معرفة شخص الى الوثائؽ ألنيا تركز (.  (Explanatory Knowledgeالتفسيرية
ىي انعكاس ((Microsoft عمى مساىمة المعرفة في المستودعات المركزية، واف ادارة المعرفة في

ؿ بشكؿ ممف يستطيعوا التوص معرفياً  جيد ليذا النوع مف المعرفة، أذ تعتـز الشركة عمى توفير مورداً 
تميز بإمكانية الحصوؿ عمييا و نقميا تو  .غير مسبوؽ حوؿ وضع معرفتيـ في الذاكرة التنظيمية

والمشاركة بيا بسيولة وبالطرائؽ المنيجية والرسمية. وفي المنظمات فأف المعرفة الصريحة تأخذ 
 -Knowماذا  -معرفةػ)عف استراتيجية وفمسفة المنظمة، وىي تتعمؽ ب شكؿ اجراءات العمؿ، فضلً 

What) وبيذا التقديـ فأف المعرفة الصريحة ىي القواعد واالجراءات والتعميمات التي تخص اعماؿ .
المنظمة والتي يمكف ترميزىا في الكتيبات واالرشادات ومستودعات المعرفة لتكوف متاحة لجميع 

 االفراد العامميف في المنظمة.
له الى اىمية كؿ بعد مف ابعاد المعرفة في عمميات المنظمة، واف تشير المنطمقات الفكرية في اع      

وىي المعرفة الضمنية التي تحقؽ  (Zack,1999)القيمة المضافة تتمثؿ في المعرفة المتقدمة كما اقترحيا
 التميز وتضيؼ القيمة، والتي توجد في تفاعلت وسموكيات عمؿ المورد المعرفي.

الصريحة  جاد االدارة الكفؤة ليذه المعرفة وبالتالي االستفادة مف المعرفة سواءً لكف االىـ مف ذلؾ ىو كيفية اي 
الضمنية في خدمة استراتيجية اعماؿ المنظمة وكيفية تحقيؽ االنسجاـ بيف كؿ عمميات المنظمة لتحقيؽ  ـا

وارد المعرفية، اليدؼ النيائي في اضافة القيمة الى اعماليا، عبر استعماؿ البنى المعرفية المتجذرة في الم
مما يجعؿ مف الممكف تحقيؽ التواصؿ في نشاطات ادارة المعرفة مف جانب وتكامميا واالفادة منيا في انجاز 

 اخر، وىذا ما تتطمب التقديـ لكيفية ادارة المعرفة. انشطة وعمميات المنظمة مف جانبٍ 
 
 : ادارة المعرفة نياً ثا

شيدت السنوات االخيرة االىتماـ المتزايد في ادارة المعرفة بوصفيا قضية معنوية في المجاؿ النظري       
والتطبيقي، واف المنافسة العالمية باتت تتطمب ادارة المعرفة بشكؿ فاعؿ لمحصوؿ عمى القيمة المضافة 

 الضرورية لمنجاح. 
وتوزيع ونقؿ المعرفة الصريحة والضمنية بيف االفراد لتحقيؽ وتعرؼ ادارة المعرفة بأنيا ادراؾ وتوليد وتوثيؽ 

او ىي العممية التي تقوـ المنظمة مف خلليا بتوليد القيمة مف ممكيتيا الفكرية والموجودات ،  الفاعمية والكفاءة
 المستندة عمى المعرفة. 

ى خمؽ وتطوير ومشاركة وتعرؼ مف جانب شمولي مركزة عمى البيئة بأنيا استدامة البيئة التي تساعد عم
 ونشر المعرفة االستراتيجية لممنظمة، والتعمؽ في جميع عمميات المنظمة. 
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 ومف جانب معموماتي عرفت بأنيا تطوير وخزف واسترجاع ونشر المعمومات والخبرات داخؿ المنظمة 

 التعاريؼ الواردة تظير لنا توجييف:   
ادارة المعرفة ىي القوة الدافعة داخؿ المنظمة والتي اعتبار اف  حوؿ يتعمؽ باألدلة الواضحة االول .1

. واف اليدؼ االساس ىو خمؽ وتجميع وتحويؿ معرفة ؽ المدخؿ الشمولي إلدارة المنظمةُتطور وتخم
االفراد الى شكؿ يضيؼ القيمة في المنظمة. والتأكد مف توافر المعرفة المناسبة في الشكؿ المناسب 

 .او التكنولوجية( وفي الوقت المناسب وحسب الكمفة الملئمةلمعمميات المناسبة ) البشرية 
 :بثلثة منظورات تإلدارة المعرفة وكما حددٌتؼلق ببلونظىساث الفكشٌت  وانثبَي  .2
يتعامؿ مع الموجودات المعرفية  االول: الذي يرى ادارة المعرفة وفؽ مجاليف اساسييف: منظور االعمال . أ

بوصفيا مصدر ميـ لشأعماؿ والذي ينعكس في االستراتيجية واالىداؼ والممارسات في كؿ المنظمة، 
 التعامؿ مع االتصاالت التي تسيؿ مف التشارؾ بالمعرفة الصريحة والضمنية. الثانيو
تجعمنا نعمؿ بذكاء، وبمرور الوقت فأنو : الذي يرى اف المعرفة ىي المورد الحاسـ التي المنظور الفكري . ب

 عمؿسوؼ يتـ تحويؿ المعرفة الى مظاىر اخرى مثؿ الكتب والممارسات والتقاليد، والتي عندما تست
 بشكؿ مناسب فسوؼ تزداد فاعميتيا.

: وادارة المعرفة ىنا تتعمؽ بتحويؿ المعمومات الى معرفة قابمة لمتنفيذ وجعميا المنظور التكنولوجي . ت
 بشكؿ مستمر لشأفراد الذيف يمكف اف يطبقوىا في اعماليـ.متاحة 

حسب توجياتيا  المراد مف ىذا، اف االدبيات قد توسعت في تقديـ مفاىيـ  خاصة إلدارة المعرفة وكلً      
 البحثية، واف الُملِحظ ليذه االدبيات يمكنو مف تحديد مجاليف اساسييف: 

ؽ وخزف جموعة مف العمميات الفرعية التي تتضمف اكتساب وخميركز عمى ادارة المعرفة بوصفيا م االول .1
 .والمشاركة وتطبيؽ المعرفة

يركز عمى اف ادارة المعرفة تتمثؿ بالقوة المحركة والتي تخمؽ القيمة لممنظمة، عمى اعتبار اف  الثانيو  .2
 .ارة الموجودات التي تشكؿ المعرفةالمعرفة ال يمكف ادارتيا بشكؿ صري  وانما اد

يركز عمى الوجو االداري إلدارة المعرفة وكيفية ادارة ىذه المعرفة، اما  االولوبيذا المعنى فأف المجاؿ  
فيو يركز عمى الجانب المحاسبي واالقتصادي إلدارة المعرفة والذي يستند عمى فكرة اف  الثانيالمجاؿ 

ؽ القيمة لممنظمة، ومف ىذا المنطمؽ المعرفة موجود، وبالتالي يمكف ادارة ىذا الموجود في الشكؿ الذي يحق
ىي مجموعة مف العمميات المتسمسمة او المتعاقبة والتي تعمؿ عمى اضافة القيمة كمما فأف ادارة المعرفة 

تقدمنا في العمميات المتسمسمة، وبالتالي فأف ادارة المعرفة ىي ادارة العمميات الفرعية والمتعاقبة لممعرفة والتي 
 خمؽ، الخزف، النشر، التطبيؽ( في الشكؿ الذي يحقؽ القيمة المضافة لممنظمة بناءً تتضمف)االكتساب، ال

 عمى المنظوريف االولييف. 
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المورد المعرفي مف خلؿ االدارة  عماؿوىذه القيمة لف تتحقؽ ما لـ ُتحسف المنظمات اغتناـ وحسف است
ميا تطمؽ العناف لإلبداعات والميارات الفاعمة لممعرفة، وبمساعدة تكنولوجيا المعمومات. بالشكؿ الذي يجع

عف  منيا في انتاج المنتجات المعرفية وتحقيؽ الميزة والتفوؽ، فضلً  لإلفادة التي تمتمكيا مف الظيور وصوالً 
 تحقيؽ مجموعة مف االىداؼ العممياتية التي حددىا:

 .تطوير القابميات المرتبطة باالستراتيجية 
 .تنظيـ خطط االفراد 
  توليد االفكار الجديدة ذات القيمة التنافسية.تسريع عممية 
 .ايجاد والبحث عف رأس الماؿ الفكري والمعرفي الموجود داخؿ المنظمة 
 لمموارد الفكرية والمعرفية في المنظمة. عماؿتحقيؽ االيرادات الجديدة المستندة عمى اعادة االست 
  س الماؿ الفكري في المنظمة.أحماية والحفاظ عمى ر 
 ة صنع القرارات االدارية واالنتاجية وقرارات المستوى االوؿ.تحسيف عممي 
 .تخفيض التكاليؼ مف خلؿ االنسجاـ في العمميات الداخمية 
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 المحاضرة الرابعة
 رأس المال الفكري

 
 المقدمة 

لقد كاف العصر الصناعي ىو عصر اكتشاؼ قوة وأىمية رأس الماؿ ونموذجو اآللة . وقد استكمؿ        
رأس الماؿ المادي القائـ عمى اآللة سيطرتو خلؿ فترة طويمة امتدت مف بداية الثورة الصناعية التي يؤرخ ليا 

ي تقريبا . ومع ثورة ( وحتى منتصؼ القرف الماض A. Smithبصدور كتاب ) ثروة األمـ ( آلدـ سمث ) 
 الحاسوب وتصاعد أىمية المعمومات كوحدة فنية لمثروة القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات 

 (IT  وتعاظـ دور المعرفة كوحدة إنسانية لمثروة القائمة عمى األفراد وخبراتيـ وقدراتيـ عمى اإلبتكار وتوليد )
 رأس ىو متصاعد نطاؽ عمى عنو والحديث اإلىتماـ كزالمعرفة الجديدة ، فإف اكتشاؼ آخر أخذ طريقو إلى مر 

 .( Intellectual Capital) الفكري الماؿ
ذا كاف رأس الماؿ الصناعي يتسـ بأنو مادي وممموس    ، فإف مما يجعؿ سيؿ التحديد والقياس والتقييـ وا 

يذا تأخر التعامؿ معو . لمما يجعمو صعب القياس والتقييـ يري غير ممموس ثأنو أبرأس الماؿ الفكري يتسـ 
ة عمى أنو رأس ماؿ حقيقي لعقود طويمة بإستثناء حاالت قميمة لـ يكف باإلمكاف تجاىميا وىي تدر موارد مادي

وحؽ المؤلؼ و شيرة المحؿ ) العلمة التجارية ( . ولكف مع براءة اإلختراع واضحة ومحددة كما ىو الحاؿ في 
ؿ المعرفة أو رأس الماؿ الفكري ودورىا في تعظيـ أصوؿ الشركة وبشكؿ خاص أصو  تزايد أىمية اللممموسات

نعكاس ذلؾ عمى قيمتيا السوقية ، لـ يعد باإلمكاف إال اإلعتراؼ بالقمة الحقيقية ليذه األصوؿ في  الكمية وا 
الشركة . خاصة أف الكثير مف الشركات وخاصة الشركات اإلستشارية والمينية المتخصصة والشركات 

نما راس ماليا الحقيقي يتمثؿ في أصوليا الفكرية بشكؿ أساسي .   الرقمية ليس  ليا مف رأس ماؿ مادي كبير وا 
والواقع الذي يبدو جميا في الوقت الحاضر وخاصة في الدوؿ المتقدمة ىو إف الثروة والقيمة والتطور في    

. مما  المتقدمة أصب  يعتمد عمى رأس الماؿ الفكري وجوىره األساسي ىو المعرفة المجتمعات واإلقتصاديات
يعني أف مركز الثقؿ في توليد القيمة والثروة انتقؿ مف عمؿ األشياء إلى العمؿ المعرفي ، مف استغلؿ 

السمع المادية الموارد الطبيعية إلى استغلؿ األصوؿ الفكرية ، ومف قانوف تناقص العوائد ) الذي ينطبؽ عمى 
( إلى قانوف تزايد العوائد ) بالنسبة لممعرفة واألفكار ( . وكؿ ىذا يعني أف اإلقتصاديات والمجتمعات أخذت 
تنتقؿ وتتحوؿ مف اقتصاديات ومجتمعات قائمة عمى الصناعة ورأس الماؿ المادي إلى أخرى قائمة عمى 

 المعرفة ورأس الماؿ الفكري .
 الفكريلمال امفيوم رأس اوال: 
بإتجاه أف ثقافة األعماؿ التقميدية ىي التي تجعؿ مف الصعب فيـ أبعاد التطور الحاصؿ  في شؾ ال   

اإلقتصاد القائـ عمى المعرفة واألصوؿ الفكرية . وىذا ما يجعؿ مف الضروري فيـ الفروؽ األساسية بيف 
يقدـ مقارنة بيف رأس جدوؿ والي . األصوؿ المادية ورأس الماؿ المادي وأصوؿ المعرفة ورأس الماؿ الفكر 

الماؿ المادي ورأس الماؿ الفكري حيث تتعاظـ مزايا رأس الماؿ الفكري في عوائده المتزايدة مقابؿ العوائد 
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، في مقابؿ المتناقصة في رأس الماؿ المادي ، وأف الفرد ىي النموذج المعبر واألىـ عف راس الماؿ الفكري 
 ر  عف رأس الماؿ المادي . ىي النموذج المعبالتي اآللة 
( والشركات القائمة عمى  Object of Exchangeىي مادة التبادؿ )  المعرفة حيث المعرفة في إقتصادو    

المعرفة تنشئ القيمة عف طريؽ المعرفة وتحويميا إلى أشكاؿ أكثر فائدة ، فإف رأس الماؿ الفكري يصب  ىو 
ويجب التمييز في ىذا المجاؿ بيف رأس الماؿ  لمميزة التنافسية .الثروة الحقيقية لمشركات والمصدر الجديد 

( وىو القيمة المكونة أو المحسوبة في نياية  Stockالفكري الذي يمثؿ معرفة الشركة بصيغة الرصيد ) 
( وىو ما يتمثؿ في العمؿ المعرفي الذي ينتج رأس الماؿ ويحقؽ  Flowالفترة ، عف معرفة الشركة كتدفؽ ) 

 فما ىو رأس الماؿ الفكري ؟ وما ىي عناصره األساسية ؟.  فيو . التراكـ
رأس الماؿ رأس الماؿ المعرفي قد يستخدـ بتسميات عديدة كما ىو الحاؿ في ف رأس الماؿ الفكري أ   
األصوؿ  فأف الطريقة بنفس ، المادي فإنو يعبر عما يقابؿ رأس الماؿ ىذه التسميات. وفي كؿ  لممموسال

 األصوؿ المادية في الشركة .تقابؿ الفكرية 
 : الفروؽ بيف رأس الماؿ المادي والفكري  جدوؿ ال

 رأس الماؿ المعرفي  رأس الماؿ المادي البيانات 
 غير ممموس وغير منظور  –أثيري  - ممموس ومنظور  –مادي  - السمة األساسية 

 في رؤوس األفراد  - داخل الشركة - الموقع
 الفرد  - اآللة  - النموذج الممثل

 متزايدة - متناقصة  - العوائد 
 في االنتباه والتركيز  - في الموارد  - نمط الثورة 

 عمال ومينيو المعرفي  - العمال اليدويون  - األفراد 
 قيمة تبادل عند اإلستعمال  - قيمة استعمال وقيمة تبادل  - القيمة 

 دورة توليد وتعزيز ذاتي ) قوة (  - دورة تقادم ) ضعف (  - القوة والضعف
أو الكسب أكثر  ( بأنو المعرفة التي تتحوؿ إلى رب  Intellectual Capitalويعرؼ رأس الماؿ الفكري )  

. ومثؿ ىذا التعريؼ واسع وغير محدد مما يجعمو محدود األىمية في الفيـ وفي التعامؿ مف الممكية الفكرية
( تعرؼ رأس الماؿ الفكري بأنو القيمة  OECD)  األوسيد منظمةمع رأس الماؿ الفكري . كما أف 

اإلقتصادية لفئتيف مف األصوؿ غير الممموسة ىي : رأس الماؿ التنظيمي ) الييكمي ( ورأس الماؿ البشري. 
 ولتوضي  ذلؾ نشير إلى ما يأتي : 

 القيمة السوقية لمشركة = رأس الماؿ المالي + رأس الماؿ الفكري      
 رأس الماؿ الفكري = رأس الماؿ البشري + رأس الماؿ الييكمي         

 رأس الماؿ الييكمي = رأس الماؿ الزبوني + رأس الماؿ التنظيمي         
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( راس الماؿ الفكري في كتابو الذي يحمؿ  T. Stewartؼ توماس ستيوارت ) وفي نفس ىذا السياؽ عرّ 
المعرفة الفكرية ، المعمومات ،  –عنواف : رأس الماؿ الفكري : الثروة الجديدة لممنظمات ، بأنو : المادة 

لتنشئ الثروة . وقد صنؼ ستيوارت رأس الماؿ  الممكية الفكرية ، الخبرة التي يمكف وضعيا في اإلستخداـ
لماؿ البشري ، ورأس الماؿ الزبوني . وىذا التحديد الفكري في ثلث فئات : رأس الماؿ الييكمي ، رأس ا

يعتبر ميما نظرا ألف يتضمف المكونات األساسية لرأس الماؿ الفكري . ومع أف الكثير مف المختصيف 
تخرج عف ىذه المكونات الثلثة الميمة لرأس الماؿ الفكري وىذا ما  قدموا مكونات أخرى إال أنيا لـ
 سنتحدث عنو في الفقرة القادمة . 

  

 المكونات األساسية لرأس المال الفكريثانيا: 
 يتكوف راس الماؿ الفكري مف:      

 (  Structural Capitalأوال : رأس المال الييكمي ) 
لذي يصنع الوجود المادي لمشركة وقيمتيا الدفترية في القيود المحاسبية ، مالي ىو ارأس الماؿ الإذا كاف      

فإف راس الماؿ الفكري ىو الذي يصنع القيمة السوقية في السوؽ وىو األكثر تأثيرا في صنع مكانة وسمعة 
بيا في ىياكؿ وأنظمة  اإلحتفاظالماؿ  الييكمي معرفتيا الصريحة التي يتـ  سالشركة . في حيف يصنع رأ

جراءات الشركة . فيو يمثؿ كؿ القيـ التي تبقى في الشركة عندما تطفئ األ فييا في آخر يوـ العمؿ  ضواءوا 
مف خلؿ اإلجراءات ، الدروس المتعممة ،  مؤسسية أصبحت التي ةشركال عناصر في ىذه الحالة فإفف. 

ة . ىي كميا جذور النجاح والعناصر المكونة لرأس الماؿ الممارسات األفضؿ ، الثقافة ، التكنولوجيا الملئم

 سوقية لمشركةلا القيمة

 رأس المال الفكري

 سوقية لمشركةلا القيمة

 رأس المال المالي 

 رأس المال
 الزبوني

 

 العقود  -
 الوالء  -

 العالمات -

 رأس المال
 الييكمي

 

 األنظمة  -
 البراءات  -

 البيانات قواعد -

 رأس المال
 البشري

 

 األفراد  -
 الفرق  -
 القيادة -

 : القيمة السوقية لمشركة ومكوناتياالشكل 
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مف معارؼ   المرمزة فإنو يمثؿ ما ينض –وألف رأس الماؿ الييكمي بوصفو المعرفة الصريحة  الييكمي.
وتظؿ الملحظة  ظؿ في الشركة .تحوؿ إلى قواعد بيانات إجراءات وأدلة عمؿ وبرمجيات توخبرات األفراد لي

اؿ الييكمي ىو أنو في إدارة المعرفة يمثؿ عامؿ دعـ لشأفراد ليقوـ باإلنشاء عف طريؽ األىـ عمى رأس الم
المعرفة . ليذا فأنو يكوف أكثر صلبة في الرصيد التنظيمي األقؿ ديناميكية ، في حيف يكوف األفراد ) رأس 

القيمة والمساىمة في األكثر حيوية في إنشاء  التنظيمي الماؿ البشري ( يمثموف األكثر نعومة  في التدفؽ
 تحقيؽ أىداؼ الشركة .

 (  Human Capitalثانيا : رأس المال البشري ) 
ويتمثؿ في المعرفة التي يمتمكيا ويولدىا العامموف بضمنيا الميارات ، الخبرات ، اإلبتكارات . ولقد عرؼ    

( مثل  IBMورأس الماؿ البشري لشركة ) بأنو مجموع ميارات ، خبرات ، ومعرفة العامميف في الشركة. 
يتكوف مف الطرؽ المنيجية لتطوير البرمجيات ، أدوات إدارة المشروعات ، قواعد التطوير لمميندسيف ، 
المحمميف ، والمبرمجيف . كما أنو يضـ طرؽ إدارة المبيعات ، مواصفات المنتج ، مساقات التدريب ، وقواعد 

 بيانات التسويؽ ..
ورت نظرية رأس الماؿ البشري في الستينات والتي تقوـ عمى أف األفراد في الشركة ىـ الذي لقد تط    

( لتوجو األنظار بشكؿ غير مسبوؽ إلى أف األفراد عالي  Wealth Maximizersيقوموف بتعظيـ الثروة ) 
مشركة عف رأس الماؿ أىمية ودور في تحقيؽ النتائج النيائية ل ال يقؿ الخبرة والميارة يمثموف رأس ماؿ بشري

ف اإلنفاؽ عمييـ سواء في مجاؿ التعميـ أو التدريب أو التعمـ ) بما في التجارب التي يقوموف بيا  المادي . وا 
 ( إنما ىو استثمار وليس نفقة وتكمفة غاطسة صعبة التحميؿ . 

 أف ىذا يتطمب ومع ىذه األىمية الكبيرة التي أصبحت تعطى لشأفراد بوصفيـ رأس الماؿ البشري ، إال  
 مراعاة الجوانب التالية :

نما فيما يتحقؽ مف مخرجات     أوال : أف األىمية الحقيقية لرأس الماؿ البشري ال تكمف في المدخلت منو وا 
( أحد المؤشرات الثلثة لإلقتصاد  OECDونتائج . فمثل إف التعميـ العالي الذي اعتبرتو منظمة األوسيد ) 

، يجعؿ األفراد الذيف لدييـ تحصيؿ جامعي متاحيف لكؿ الشركات وال ميزة (14)في كؿ بمد القائـ عمى المعرفة
تنافسية في استخداـ عدد منيـ ألف الشركات األخرى ومف ضمنيا الشركات المنافسة تستخدـ عدد منيـ أيضا 

مى الشركات . ولكف العبرة ماذا يمكف أف تحقؽ الشركة بيـ مف مزايا عمى صعيد النتائج تتفوؽ بيا ع
 المنافسة . وىذه ىي القيمة الحقيقية لرأس الماؿ البشري في الشركة . 

ثانيا : إف البعد الكمي في عدد العامميف وسنوات الخدمة وغيرىا ال تكوف أبعادا حاسمة في تمييز عمؿ 
نما البد مف النظر والبحث عف األفراد الموىوبي  Talentedف ) الشركة وتفوقيا عمى غيرىا في المنافسة ، وا 

People  ولعؿ ىذا يفسر الجنود المضنية واإلجراءات المطولة التي تتبعيا الشركات في عممية إختيار . )
مف يتقدـ لمعمؿ لدييا . كما أف ىذا يفسر أيضا حقيقة تنافس الشركات عمى إجتذاب المواىب فيما يشبو 

شركة ماكينزي . وذلؾ بالتأكيد عمى أف  ( التي تحدثت عنيا War For Talentالحرب مف أجؿ المواىب ) 
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( األعمى في المجتمع مف ذوي اإلنجاز  ٪ 10النتائج المدوية التي تحققت منذ السبعينات تعود إلى نسبة ) 
 العالي 

) ذوي الموىبة في كؿ مجتمع ( والتي عمى كؿ شركة تعقبيـ والحصوؿ عمييـ. والشؾ في أف استقطاب 
لمشركة ومف ثـ المحافظة عمييـ ىي مف أىـ مسؤوليات إدارة المعرفة ، كما ىي ىؤالء األفراد ذوي المواىب 

 مف مسؤولية إدارة الموارد البشرية . 
ومف أجؿ إبراز الحيوية العالية واألىمية المتميزة لراس الماؿ البشري في الشركات القائمة عمى المعرفة ،    

 تي : يمكف مقارنتو مع رأس الماؿ الييكمي مف خلؿ ما يأ
( أي قيمة راس الماؿ البشري المحسوبة أو  Stockأوال : إف رأس الماؿ البشري يتسـ ببعديف ، الرصيد ) 

( أي القيمة الجديدة لرأس الماؿ البشري  Flowالمقدرة في نياية السنة أو في وقت معيف ، والتدفؽ ) 
 ي يعبر عنو بالرصيد فقط . المتولدة مف صيرورتو في عمؿ أفراده . في حيف أف رأس الماؿ الييكم

ثانيا : إف رأس الماؿ البشري يتزايد باإلستخداـ ويميؿ لمتوليد الذاتي ) حيث المعرفة تكوف عند اإلستعماؿ 
مصدر لمعرفة أفضؿ ، أوسع ، أعمؽ ، أكثر كفاءة ( ، وىذا خلؼ رأس الماؿ الييكمي الذي تتقادـ معرفتو 

جراءاتو . مما يعني أف الوقت يمكف أف يعمؿ لصال  رأس الماؿ الصريحة المتمثمة في أنظمتو وقواعده  وا 
البشري في تراكـ المعرفة والخبرة والتعمـ في حيف أف الوقت ىو خط دورة حياة ) الصعود والتدىور لشأنظمة 

 والتكنولوجيا والطرؽ الجديدة ( . 
ي لصاحب المعرفة ( ىي أطوؿ مف إف دورة حياة رأس الماؿ البشري ) بغض النظر عف العمر اإلنتاجثالثا : 

دورة حياة المنتج أو العممية أو التكنولوجيا ) اآلالت والمعدات ( في الشركة . ويمكف تفسير ذلؾ بالتأكيد عمى 
إف المعرفة والخبرة المكونة لرأسماؿ البشري تنتقؿ بيف أفراد الشركة مما يوفر فرص أفضؿ مف أجؿ تجديد 

كف تحقيقو مع اآلالت والمعدات في الشركة . ليذا يمكف تعريؼ التعمـ ) وخاصة ىذه المعرفة . وىذا ما ال يم
( بأنو عممية تجديد أو إعادة توليد  Juniorإلى أفراد المعرفة الجدد  Seniorمف أفراد المعرفة ذوي األقدمية 

 راس الماؿ البشري مف جيؿ لجيؿ ومف فترة ألخرى الستدامة مزايا معرفة وخبرات الشركة . 
، يمكف أف رابعا : والستكماؿ المقارنة نشير أيضا إلى أف رأس الماؿ البشري رغـ كؿ مزاياه وقيمتو العالمية 

يحمؿ عيوبو في مقاومة التغيير . وىذا ما يمكف يظير في اإلدارة حياؿ راس الماؿ الييكمي . فاألفراد 
عف المبادرات والمشروعات الجديدة  البارعوف في أساليب وطرؽ ومشروعات معينة ورغـ أنيـ ىـ المسؤولوف

، قد يعارضوف ويقاوموف ذلؾ ، بنفس الطريقة تعارض اإلدارة األخذ بالتكنولوجيا الجديد ومقاومة تغيير خطيا 
اإلنتاجي أو تكنولوجيتيا الحالية الزالت ذات قيمة دفترية عالية ولـ تسترد قيمتيا حتى اآلف . ومع كؿ ذلؾ 

ؿ ىو الشكؿ األرقى لرأسماؿ الشركة القائمة عمى المعرفة وىو األكثر حيوية وقدرة فإف رأس الماؿ البشري يظ
 عمى تجديد نفسو وتوليد قيمتو المتجددة .

إف األىمية المتزايدة لرأس الماؿ البشري وخاصة في الشركات القائمة عمى المعرفة تجعؿ ىذه الشركات     
 : أما مسؤوليات وقضايا األساسية التي ينبغي أف تيتـ بيا الشركات بالعلقة مع رأس الماؿ البشري ، وىي 
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ات اتجاىات إيجابية إزاء الذيف يأتوف استقطاب أفضؿ المواىب البشرية : وىذا يتطمب أف تكوف الشركة ذ -أ
إلييا مف خارجيا ، أف تدرؾ ماذا تحتاج وماذا تختار . أف تكوف ذات نظاـ فعاؿ في عممية اإلختيار 
واإلختبار واإلستخداـ لمقادميف الجدد . وأف تكوف ذات قدرة عالية عمى التعمـ المتبادؿ بيف القادميف والعامميف 

     .ف ذات ثقافة جوىرية تقوـ عمى اإلحتفاظ بالعمميف ورعايتيـ وكأنيـ زبائف لياالسابقيف . واألىـ أف تكو 
إغناء رأس الماؿ البشري مف خلؿ التطوير : وذلؾ مف خلؿ التشجيع مف خلؿ برامج تحفيز التدريب  -ب

والتعميـ مف جية والتعمـ وتقاسـ ونشر المعرفة وتوزيعيا داخؿ الشركة مف جية أخرى . وربط الحوافز المادية 
 والمعنوية بالتقييـ الدوري لرأس الماؿ البشري. 

فضؿ العامميف : وىذا يتطمب المزيد مف برامج التمكيف اإلداري ومفاىيـ وأساليب اإلدارة المحافظة عمى أ -ج
يجاد االرتباط القوي بيف رسالة وقيـ الشركة مف جية وقيـ األفراد الشخصية مف جية  القائمة عمى الثقة ، وا 

زالة  أخرى . وتحوؿ نمط اإلدارة مف اإلدارة اآلمرة إلى اإلدارة االستشارية التي تقدـ خدمات حؿ المشكلت وا 
 العقبات لمعامميف الذيف يمثموف رأس الماؿ البشري في الشركة . 

إيجاد بيئة التعمـ : وىذه البيئة التي تمّيز الشركات الفائمة عمى المعرفة ىي التي تساعد عمى تجاوز  -د
. والواقع أف ىذه (17)الشركةالمشكمة األساسية لرأس الماؿ البشري المتمثمة في أنو في نياية اليوـ يغادر 

( ىناؾ أكثر مف أفرادىا الميميف نزحوا إلى  IBMالمشكمة أصبحت تتردد بشكؿ واسع . ففي شركة ) 
( أقامت  3M( أو قاموا بمشروعاتيـ الخاصة. كما أف شركة )  Sun( وصف )  HPشركات ىيولت بكارد) 

(  تتيميا فييا بأنيا تسرؽ معرفتيا  Amazon.comدعوة و لجأت إلى المحكمة في قضية ضد أمازوف ) 
   الضمنية عف طريؽ استقطاب وتوظيؼ مديرييا التنفيذييف.

 (  Customer Capitalثالثا : رأس المال الزبوني ) 
ويتمثؿ بالقيمة المشتقة مف الزبائف الراضيف ذوي الوالء ، المورديف المعوؿ عمييـ ، والمصادر الخارجية    

يمة مضافة لمشركة جراء علقاتيا المتميزة بيا . إف ىذه العلقات ذات قيمة كبيرة . وىذا األخرى التي تقدـ ق
 بدييي بسبب : 

أف الزبائف باألخير ىـ الذيف يدفعوف فاتورة الشركة ، فالقيمة النقدية لرأس الماؿ الزبوني حقيقية بشكؿ  -أ
 Total Customerكبير ألف الميمة األولى لمشركة ىي إنشاء الزبائف عبر توريد قيمة الزبوف الشاممة ) 

Value . التي توجد ىذه العلقات المتميزة مع الزبوف ) 
الء الذي تصنعو علقات الشركة المتميزة سواء كاف والء ماديا ) حيث زيادة معاودة الزبوف بنسبة أف الو  -ب
تجارة التجزئة وتشير التقديرات إلى أنو في  .( أو إلكترونيا  ٪ 95-25يزيد األرباح بنسبة تتراوح بيف   ٪ 5

-24) ر مف الضعؼ خلؿ األشير فإف الزبوف المعاود ذو الوالء ينفؽ أكث(  E-Retailing )اإللكترونية 
أف شركة فورد ترى أف زيادة والء  ( مف علقتو بالشركة مقارنة باألشير الستة األولى مف ىذه العلقة. كما 30

مقياس تكرار الطمبات تترجـ إلى زيادة في األرباح بمقدار مئة  الزبوف بنقطة واحدة مف النسبة المئوية التي تمثؿ
 مميوف دوالر.
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 المحاضرة الخامسة                                           
 عناصر واستراتيجيات ادارة المعرفة

 
 المعرفة إلدارةاوال: العناصر االساسية 

وجيا، العممية( المعرفة تتمثؿ ب) االستراتيجية، االشخاص، التكنول إلدارةصر االساسية اف العنا      
والنشاط مف البيئة الخارجية وباشتراؾ العناصر االربعة تتحوؿ تمؾ ى المعمومات والطاقة فالمنظمة تحصؿ عم

 المعمومات والطاقة الى معرفة وعمميات وىياكؿ تنتج سمع وخدمات.
: ىي أسموب التحرؾ لمواجية تيديدات او فرص بيئية والتي تأخذ بالحسباف نقاط القوة االستراتيجية .1

ينظر الى االستراتيجية عمى مستوييف وفؽ  .وأىدافياوالضعؼ الداخمية لممنظمة سعيا لتحقيؽ رسالتيا 
 مجالييا وكاالتي:

المجاؿ األوؿ: يبحث في األساليب واالدوار التنفيذية التي تقع مسؤوليتيا عمى مسؤوؿ إدارة المعرفة  . أ
 وتيدؼ الى تطوير استراتيجية المعرفة ومنحيا الصفة الرسمية عبر المستويات التنظيمية.

 تمؾ االستراتيجية وتكامميا مع استراتيجية المنظمة الشاممة. يتمثؿ بضماف تطوير . ب

واالستراتيجية في إدارة المعرفة تختمؼ في معالجتيا تبعا لنوعي المعرفة ، ففي مجاؿ المعرفة الضمنية  تتمثؿ 
المعرفة والتي تعبر عف الخبرة الفردية التي تقود الى االبداع  بتنمية شبكات العمؿ لربط االفراد لكي يتقاسموا

 المبني عمى المشاكؿ االستراتيجية.
اما في مجاؿ المعرفة الظاىرة فأف االستراتيجية تتمثؿ بتطوير نظاـ الوثائؽ الورقي واإللكتروني وخزف وتنسيؽ 

عادة استخداميا منيا مف خلؿ  تركيزىا عمى تعظيـ نوية الوثائؽ ودرجة ونشر وادامة المعرفة بقصد تسييؿ وا 
 موثوقيتيا.  

: يعد الجانب البشري الجزء االساس في ادارة المعرفة النو يتضمف االساس الذي تنتقؿ عبره االشخاص .2
المنظمة مف المعرفة الفردية الى المعرفة التنظيمية التي تنشط فييا ذاتو باتجاه المشاركة بتمؾ المعرفة 

  واعادة استخداميا.
ىو كيفية تحوؿ المعرفة بيف االشخاص  فأف ما ييمنا وبشكؿ ترابطي مع المحاضرات السابقة والقادمة

، فالمعرفة تخمؽ وتتجدد مف خلؿ تدفقيا بيف المستويات المنظمية المختمفة وما بيف والمجموعات والمنظمة
ية الجدلية) االفراد، المجموعة، االفراد والمجموعات. وتمثؿ التناقضات بيف المستويات الوجودية في العمم

المنظمة( ينبوع الحياة لممعرفة الجديدة اف ص  التعبير، الف المعرفة تبدأ بالمستوى الفردي وعندئذ تكوف 
ذاتية) متعمقة باألفراد( وتتجذر في معتقداتيـ والنظـ القيمية وتتطور بنشاط ضمف سياؽ محدد مف التفاعلت 

لقتيا مع المجاميع االخرى وصوال الى المستوى المنظمي الشامؿ. بمعنى االجتماعية في المجموعة وفي ع
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اف قيمة المعرفة تخمؽ مف خلؿ التداؤبية الحاصمة بيف حاممي المعرفة) االفراد والمجموعات( ضمف السياؽ 
(Ba)الداعـ

 او المنظمة.  2
توليد المعرفة واكتسابيا او نشرىا او : تمعب التكنولوجيا دور ميما في ادارة المعرفة سواء في التكنولوجيا .3

وفي ميداف ادارة المعرفة، تستطيع المنظمة مف تقميؿ كمفة التنسيؽ واالتصاؿ بيف المورد  االحتفاظ بيا،
المعرفي مف اجؿ تحقيؽ القيمة مف عمميات ادارة المعرفة فمثًل عند الحاجة الى معرفة احد الخبراء في 

لتي توفرىا تكنولوجيا المعمومات يمكف االتصاؿ معو مباشرة واالستفادة قسـ معيف ومف خلؿ االمكانات ا
 تكتسب اىميتيا في ادارة المعرفة لسببيف: وانيا ، ومف خبراتو ومعرفت

 يتعمؽ باستعماليا في دعـ وتعزيز عمميات ادارة المعرفة ومف ىذه العمميات: االول . أ
 .تحديد المعرفة اللزمة لصنع القرارات االدارية 
 شاؼ وتحميؿ المعرفة المناسبة مف خلؿ استخداـ محركات البحث وقواعد البيانات.اكت 
  توزيع واستعماؿ المعرفة وذلؾ عف طريؽ تحديد االىداؼ ووضع التقنيات في مكانيا المناسب

 لممساعدة في نشر وتطبيؽ المعرفة واسترجاعيا وقت الحاجة الييا.
دورىا في تحسيف االنتاجية مف خلؿ تحفيز المورد المعرفي عمى بذؿ مجيودات فكرية مكثفة  الثانيو . ب

لإلتياف بأفكار جديدة، وبعبارة اخرى تييئة االرضية المناسبة لتوليد األفكار اإلبداعية وتفجير الطاقات 
   ة واالبداع.الفكرية الكامنة في عقوؿ المورد المعرفي مما يساعد عمى خمؽ ظروؼ مواتية لمرياد

تتعمؽ فيما اذا كانت المعرفة  االولىتبرز مشكمتيف في عممية ادارة المعرفة:  الىميةوعمى الرغـ مف ىذه ا
 الثانيةمتراكمة في ادمغة المورد المعرفي فحسب وال توجد وسيمة لترميز واالستحواذ عمى ىذه المعرفة، و

 .التي يصعب البحث عنيا واسترجاعياتتمثؿ في القدرة عمى تخزيف المعرفة في الوثائؽ 
الثلثة التي تتعمؽ بدور تكنولوجيا  (Myths)بالخرافات  ( Malhotra,2000)ىذه المشاكؿ اطمؽ عمييا

 المعمومات في ادارة المعرفة: 
تنص عمى اف تكنولوجيا المعمومات يمكف اف تقدـ المعمومات المناسبة الى الشخص المناسب  االولى . أ

ب، وىي تؤكد عمى اف االعماؿ التي تتغير بشكؿ متزايد في سوؽ مستقرة نسبيًا في الوقت المناس
تجعؿ مف الممكف التنبؤ بما يحتاج اليو العمؿ وبالتالي يمكف تحديد مف ىو الشخص المناسب، لكف 
في أنموذج االعماؿ الحالي والذي يتصؼ بالتغير الجذري فأنو ال يمكف التخطيط طويؿ االمد كما ال 

 ديد مف ىو الشخص المناسب في الوقت المناسب. يمكف تح
تنص عمى اف تكنولوجيا المعمومات يمكف اف تخزف الذكاء والخبرة البشرية، وفييا فأف  الثانيةو . ب

التكنولوجيا توفر قاعدة البيانات والتطبيقات، ولكنيا لف تستطيع خزف المعنى الحسي لمبيانات 

                                                 
2
 (Ba.كلمة يابانية تعني بيئة خلق المعرفة او السياق الداعم ) 
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مف ذلؾ اف المعمومات ىي تحسس المورد المعرفي  الموجودة في عقوؿ المورد المعرفي واالكثر
 لمبيئة، اي ادراؾ البيانات وفقًا لمبيئة التي يعمؿ بيا،

فتنص عمى اف تكنولوجيا المعمومات تمكف مف توزيع الذكاء البشري، وىي تتعمؽ مرة  الثالثةاما   . ت
ثانية بالمعمومات المناسبة وكيفية توزيعيا عمى االفراد المناسبيف مف خلؿ خزنيا في قواعد البيانات 
 وتوفير سبؿ الوصوؿ الييا، مما جعمو يشير الى اف ىذه تتعمؽ بالمعمومات او المعرفة الصريحة

 وليست الضمنية.
اف المعمومات المخزونة في قواعد البيانات ال تحسب حسابًا لتجديد تمؾ المعرفة المخزونة او تقـو       

بتوليد معرفة جديدة بؿ اف المورد المعرفي ىو القادر الوحيد عمى خمؽ المعرفة وىذا يستنتج مف اف المنظمات 
يوف دوالر عمى التكنولوجيا لكنيا لـ تحقؽ اال القميؿ مف ترل (1)في الواليات المتحدة االميركية انفقت 

نتقد ىذه الخرافات والتي لـ تعطي نا ن. وبيذا المعنى فأنالتحسيف في الكفاءة ولـ تلحظ تحسنًا في الفاعمية
 اىمية لتكنولوجيا المعمومات في خمؽ المعرفة عمى الرغـ مف الموضوعية النسبية التي تتمتع بيا، مختمفًا بذلؾ

. فعمى الرغـ مف اف (Hansan et al,1999)وزملئو فضًل عف  (Nonaka)معيا، ومستندًا عمى افكار
لكف تكنولوجيا المعمومات تعمؿ عمى تطوير انظمة لمتوثيؽ  البنائي لممعرفةالمورد المعرفي ىو االساس 

اعله وىو ما يشار اليو  لممشكمة االولىوعميو يتحقؽ الحؿ  وترميز وخزف ونشر واتاحة واستخداـ المعرفة،
بالحصوؿ عمى المعرفة الضمنية لممورد المعرفي، واالىـ مف ذلؾ تطوير شبكة لربطيـ او تسييؿ المحاورة 
بينيـ وىو ما يرتبط بالمبدأ االساس لخمؽ المعرفة مف خلؿ التفاعلت المباشرة، فضل عف القدرة عمى 

، فضًل المشكمة الثانيةمف قواعد البيانات ليتحقؽ حؿ المشاركة بالمعرفة الصريحة مف خلؿ استرجاعيا 
عف ذلؾ فأف التفاعلت االفتراضية التي تحدث مف خلؿ تكنولوجيا المعمومات يمكف اف تؤثر عمى الحاالت 

 .المحددة كأساس لعلقات االعماؿ السموكية
المعرفة ويتـ المحافظة عمييا عبر  ادر: توفر العممية الميارة والحرفة المتاف تعداف مف اىـ مصالعممية .4

 :اما اىـ القضايا االستراتيجية لمعممية فيي المكانة التي يتـ تحقيقيا مف خلؿ العممية،
 فيـ السياؽ التنافسي لممنظمة، اي ىؿ يتـ التركيز عمى النوعية اـ الكمفة . أ
 اـ عمى التغيير تعييف عمى ماذا تركز العممية ىؿ عمى التصاميـ القابمة لمنسخ والتكرار مثل . ب

 المستمر لمتصميـ.
 : تقرير مدى التصنيع ىؿ ىو نيائي اـ نصؼ مصنعتقرير مدى الممارسة العممية . ت

 :فمف خلؿ العممية يتحقؽ االتي وفي ادارة المعرفة
 ا. تطوير ممارسات العمؿ الجديدة التي تزيد مف ترابط االفراد في العمؿ.

 ية التي تبنى المشاركة بالمعرفة واالبداع.ب. تسيـ العممية بتطوير البرامج الرسم
 ج. توفر قياس النتائج وتراقب عممية التقدـ بتنفيذ البرامج.
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 (   151-151: 2014( )الكبيسي،Hansan1999استراتيجيات إدارة المعرفة طبقا ل)ثانيا: 

 الى أنواع استراتيجيات إدارة المعرفة باالتي: 1999أشار ىانسف 
عرفة في قواعد يمكف الترميزية: والتي تتمحور حوؿ الحاسوب ويجري موجبيا ترميز وخزف الماالستراتيجية  . أ

 ا واالستفادة منيا مستقبل مرة اخرى.الوصوؿ اليي
االستراتيجية الشخصية: ترتبط ىذه االستراتيجية بالشخص الذي يتولى تطويرىا وتجري المشاركة فييا مف  . ب

وىي ال تمغي دور الحواسيب ولكنيا تعدىا أدوات مساعدة لشأشخاص خلؿ االتصاؿ المباشر بيف األشخاص 
في توصيؿ المعرفة وليس خزنيا وتركز عمى الحوار بيف االفراد وليس عمى الموضوعات المعرفية الموجودة 

 في القواعد.
 اما اىـ الفروقات بيف االستراتيجيتيف اعله فيي كما في الجدوؿ االتي:

 ةنالشخص مجاؿ االختلؼ الترميزية
توافر نظـ معمومات سريعة وفائقة 
النوعية والموثوقية بإعادة استخداـ 

 المعرفة المرمزة

االستراتيجية 
 التنافسية

توافر المشور التحميمية القوية والخلقة حوؿ 
المشاكؿ االستراتيجية بواسطة قنوات الخبرة 

 الفردية لشأشخاص
 اقتصاديات إعادة االستخداـ(

الموجودات االستثمار في  -
 المعرفية

 إعادة االستخداـ عدة مرات -
استخداـ فرؽ كبيرة بمعدؿ  -

 عاؿ مف المشاركة
 التركيز عمى توليد عوائد كبيرة -

 اقتصاديات الخبرة( النموذج االقتصادي
استيفاء أجور عالية لحموؿ المشاكؿ  -

 المعقدة.
استخداـ فرؽ عمؿ صغيرة بمعدؿ  -

 واطئ مف المشاركة مع االخريف.
 عمى ادامة ىامش رب  عاؿ. التركيز -

 )األشخاص الى الوثائؽ(
تطوير نظاـ الكتروني لمتوثيؽ -

يركز ويخزف وينشر ويتي  
 استخداـ المعرفة

استراتيجية إدارة 
 المعرفة

 األشخاص الى األشخاص(
تطوير شبكة لربط االفراد لتسييؿ  -

 المشاركة بالمعرفة

االستثمار الكثيؼ في تقنية 
المعمومات بقصد ربط االفراد 

بالمعرفة المرمزة القبمة للستخداـ 
 مرة ثانية

االستثمار المعتدؿ في تقنية المعمومات بقصد  تقنية المعمومات
 تسييؿ الحوار وتبادؿ المعرفة الضمنية
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استخداـ خريجي  -
 الجامعات

تدريب االفراد والتعمـ  - -
 عف بعد

االفراد الذيف مكافأة  -
 يثروف قاعدة المعرفة

 استخداـ الذيف يستيوييـ حؿ المشاكؿ - الموارد البشرية
تدريب االفراد عف طريؽ تقديـ  -

 المشورة
مكافأة االفراد مباشرة لمشاركتيـ  -

 االخريف في المعرفة

 الفرق بين االستراتيجية الترميزية والشخصيةجدول يوضح 
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 السادسةالمحاضرة 
  تحديات إدارة المعرفة

 والعوامل الرئيسية لنجاحيا او فشميا
 المقدمة:

تنفيذ عمميات ادارة المعرفة في المنظمات عمى اختلؼ انواعيا ُيصدـ بعقبػات وتحػديات شػتى اختمػؼ اف    
اخػػتلؼ البػػاحثوف فػػي تصػػنيفيا. ويعػػود سػػبب عػػدـ اتفػػاؽ البػػاحثوف عمػػى تصػػنيؼ محػػدد ليػػذه التحػػديات الػػى 

مداخميـ ومناىجيـ فػي النظػر الػى طبيعػة وانػواع التحػديات التػي تواجػو المنظمػات عنػد محاولػة تطبيػؽ وتبنػي 
شخصػية،  ادارة المعرفة، والى تنوع واختلؼ مصادر ىذه التحديات والعقبػات. فقػد تكػوف تقنيػة، او اداريػة، او

 او ثقافية، او اجتماعية.
نجػػاح ادارة المعرفػػة اذا تػػـ التغمػػب عمييػػا، وعوامػػؿ فشػػميا اذا فرضػػت  اف ىػػذه التحػػديات تػػنعكس عمػػى عوامػػؿ

 نفسيا عمى المنظمة او القائميف عمى ادرة المعرفة.
تحاوؿ ىذه الورقة مناقشة الموضوع بجانبيو، مف خلؿ ، اوال، وضع تصنيؼ شامؿ ليذه التحديات باالستناد 

لنجػػاح او الفشػػؿ فػػي تنفيػػذ ادارة المعرفػػة، وذلػػؾ باالسػػتناد الػػى اراء البػػاحثيف المختمفػػة، وثانيػػا مناقشػػة عوامػػؿ ا
 كذلؾ عمى حالة دراسية.

 

 أواًل : تحديات إدارة المعرفة 
 

ويمكػف تصػنيؼ ىػذه التحػديات تواجو منظمات األعماؿ تحػديات جسػيمة لمبػدأ ببرنػامج ادارة المعرفػة ، 
  الى:

 التحددددي التقندددي : (The Technical Challenge) ميـ األنظمػػػة البشػػػرية المتمثػػػؿ بتصػػػ
 والمعموماتية التي تساعد األفراد عمى التفكير معًا.
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هب ببنًقببم ونكُ زسبنت الزسبل ثىاَي ستت تحتبج اذا انتكُىنىجيب زائعت هي كى

 .عهيهب يعًم احد عهى نهحصىل اشهس ستت تحتبج انى
 

 يتطمب اآلتي:  اف التحدي التقني

يسػػيؿ عمميػػػة البحػػث والوصػػػوؿ إلييػػػا وتمكػػيف العػػػامميف مػػػف جعػػؿ المعرفػػػة مفيػػدة أي خزنيػػػا بشػػػكؿ  -1
 عكسيا في عمميـ.

 تطوير المصفوفات لتقييـ فاعمية ونشاط برنامج ادارة المعرفة وقياس نتائجو. -2

 
 التحددددي االجتمددداعي : (Social Challenge)  المتمثػػػؿ بتطػػػوير المنظمػػػات التػػػي تشػػػارؾ

  بالمعرفة وتديـ التنوع الفكري لتشجيع االبداع بداًل مف االستنساخ والتقميد.
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 ال احد اخبرني ... ان السمنر عن االتصاالت الفعالة قد تم الغاءه
 
 اآلتي:اف مف تحديات ادارة المعرفة وفقا ليذا البعد  

العػػػػامميف عمػػػػى اداء الميػػػػاـ المركػػػػزة عمػػػػى المعرفػػػػة واظيػػػػار المعرفػػػػة خمػػػػؽ فيػػػػـ مشػػػػترؾ لزيػػػػادة قػػػػدرة  -1
وتحريكيػػا مػػف الفيػػـ الغػػامض والضػػمني الػػى افكػػار اكثػػر وضػػوحا، وبالتػػالي تزويػػد االخػػريف بوسػػائؿ 

 لمتفاعؿ والمناقشة وبناء افكار ظاىرة، وخمؽ لغة مشتركة لمفيـ.
 بالتالي توفير امكانية ايجاد الحموؿ.مشكمة و مف وصفيا بالر االخطاء فرصة لمتعمـ اكثر اعتبا -2

 
 تحددي االدارة : (Management Challenge)  المتمثػؿ فػي خمػؽ البيئػة التػي تقػيـ المشػاركة

 وىذا يتطمب مف االدارة اف تقـو باآلتي:  بالمعرفة.

 تغيير الثقافة البيروقراطية وىيكؿ المنظمة. -1

 والمشاركة في المعرفة. الممارسات التطبيقيةتحفيز العامميف عمى البحث والتوقع وتبني أفضؿ  -2

 تغيير ادراكات الناس التقميدية وسموكياتيـ المتخمفة. -3

 القدرة عمى الفيـ المشترؾ لنموذج عمؿ الشركة وسياقاتيا االستراتيجية. -4

 قة، االخلؽ، القيـ، واالسبقيات(الحاجة الى توضي  العوامؿ المؤثرة بالقرار قبؿ اتخاذه ) مثؿ، الطا -5

( 
 

 التحددي الشخصدي (The Personal Challenge)  المتمثػؿ باالنفتػاح عمػى أفكػار اآلخػريف
 والرغبة في المشاركة باألفكار والسعي المتواصؿ لممعرفة الجديدة.
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 يتضمف اآلتي: اف التحدي الشخصي

الكادر لتنفيػذ ادارة المعرفػة عمػى أف يكونػوا مػف خمفيػات عمميػة  الختيارتحديد األشخاص الملءميف  -1
 متعددة لتوفير التنوع المعرفي وبميارات عالية.

 مقاومة المشاركة بالمعرفة عمى مستوى االفراد، إذ انيـ:  -2

 ال يعرفوف ماذا يعرفوف. -

 ال يعرفوف قيمة ما يعرفوف -

 يعتقدوف اف االحتفاظ بالمعرفة مسألة امف وظيفي. -

 لدييـ وقتليس  -

 اف االفراد قد يكونوا اكثر مشاركة في المعرفة عندما:
 يفتخروف بمعرفتيـ -

 يستمتعوف بالتفاعؿ مع الزملء -

 يرغبوف بالتعمـ -

 يتوقعوف مف اآلخريف مقابمتيـ بالمثؿ -

 يريدوف المساىمة بالمصمحة العامة -

 بالمعرفة ثقافتيـ تشجع المشاركة -

 يكوف لدييـ والء لممنظمة -
 

 ل النجاح والفشل في إدارة المعرفةعوام -ثانيا
 بالنقاط اآلتية: ، بشكل عام،يمكن تمخيص عوامل النجاح الدارة المعرفة

 االبتكار والتأكيد عمى فرص التعمـ المستمر للفراد . .1

“Technology is dominated by two types of people: those 
who understand what they do not manage and those who 

manage what they do not understand.” 

Putt’s Law 

" التكنولوجيا مييمن عمييا من قبل نوعين من االفراد: اولئك 
الذين يفيمون ما ال يديرون، واولئك الذين يديرون ما ال 

 يفيمون"
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 توفير الفرص للفراد لممشاركة في الحوار والبحث والنقاش. .2

 عمييما بصورة دائمة.التشجيع ومكافئة روح التعاوف وتعمـ الفريؽ والتأكيد  .3

 تأسيس أنظمة لمفيـ ونشر التعمـ والمشاركة بو. .4

 دفع العامميف لتطوير والمشاركة بالرؤيا الجماعية. .5

 تحديد وتطوير القادة الذيف يبنوف ويدعموف نماذج التعمـ عمى مستوى الفرد والفريؽ والمنظمة. .6

بمناقشات وتداوؿ الحػوارات لمتوضػي  النفسػيـ مػا الػذي يشػكؿ  تمكيف األفراد بمناسبات متكررة لمبدأ .7
 أساس المعرفة النجاز أعماليـ.

 .مى تدفؽ المعرفة أكثر مف تخزينياتركيز االىتماـ ع .8

ينبغػػػي عمػػػى المػػػديريف التركيػػػز عمػػػى الحػػػاالت المتميػػػزة فػػػي منظمػػػاتيـ أثنػػػاء مقارنػػػاتيـ المرجعيػػػة   .9
  .ة والتعمـلعمميات المنظمة بقصد المقارن

 :عوامل الفشل في إدارة المعرفة . ت

 دد مف األخطاء يمكف أف تؤدي إلى فشؿ برنامج إدارة المعرفة وىي :ىنالؾ ع
عدـ القدرة عمى تطوير التعريؼ أو التحديد العممي لممعرفة وتحديدًا الفشؿ في التمييػز بػيف البيانػات  -1

 والمعمومات والمعرفة.
القواعد المعرفية وعػدـ االىتمػاـ بالتػدفؽ المعرفػي سػيما المعرفػة االعتماد عمى المعرفة المخزونة في  -2

 الجديدة.
التصػػػور المطمػػػؽ لممعرفػػػة بوصػػػفيا موجػػػودة خػػػارج عقػػػوؿ األفػػػراد فػػػي حػػػيف اف أغمػػػب المعرفػػػة ىػػػي  -3

 ضمنية وكامنة في عقوليـ.
 ار.تجاىؿ اليدؼ األساسي الدارة المعرفة المتمثؿ بابتكار السياقات المشتركة عبر الحو  -4
 عدـ ادارؾ أىمية ودور المعرفة الضمنية وعدـ التشجيع الظيارىا. -5
 عزؿ المعرفة عف استعماالتيا. -6
ضػػعؼ التفكيػػر واالسػػتنتاج العقلنػػي ، أي الفشػػؿ فػػي تحػػدي صػػيت التفكيػػر واالسػػتنتاجات العقلنيػػة  -7

 واالفتراضات والمعتقدات السائدة.
 ف التفكير والتركيز عمى المستقبؿ.التركيز عمى الماضي والحاضر بداًل م -8
 الفشؿ في ادراؾ أىمية التجريبية. -9

 احلؿ االتصاؿ التكنولوجي بدؿ التفاعؿ البشري )أي الحوار المباشر وجيًا لوجو(. -10
 السعي نحو تطوير المقاييس المباشرة لممعرفة فقط. -1
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 المحاضرة السابعة
 المعرفة اتنظريمداخل و 

        
اف الميزة التنافسية  (Resource Based View()RBV) النظرة المستندة عمى الموارد تفترض    

المستدامة في االسواؽ تنشأ مف امتلؾ المنظمة لمموارد االساسية التي تقدـ المنتجات ليذه االسواؽ. وىذه 
عف عدـ  لمعائدات االقتصادية المستدامة فيما لو تميزت باالستقرار والندرة فضلً  الموارد سوؼ تكوف مصدراً 

القابمية عمى االستبداؿ. وىذه الموارد قد تكوف بشرية، مادية، تنظيمية، ويمكف اف تستعمؿ في تنفيذ 
الفكرية، القدرات،  باتجاه التركيز عمى الموارد . واف ىذا المدخؿ يتطمب التحرؾ قميلً  استراتيجيات خمؽ القيمة

التي توسعت في اعطاء قيمة لمموارد  .القابميات باتجاه ما يمكف اف يسمى بالنظرة المستندة عمى المعرفة
بالقوؿ اف  (Toffler, 1991اللممموسة و المتمثمة بالمعرفة اكثر مف الموارد االخرى. وىذا ما اكد عميو )

وجو القرارات واالفعاؿ التي تُزيد مف طاقة االداء الفاعمة في المعرفة ىي مصدر  القوة االكثر اىمية والذي ي
 .منظمة عمى التعمـ والتكيؼ البيئيالمنظمة، وبالتالي زيادة قابمية ال

 الباحثوف مدخميف اساسييف لمنظر الى ادارة المعرفة في المنظمات: عمؿوقد است      
ىو المدخؿ االدراكي)االختزالي( والذي يقضي باف النظاـ المعرفي )العقؿ البشري او الحاسوب(  االول .1

 يقوـ بخمؽ النماذج العقمية عبر اختزاليا مف الواقع، 
ىو مدخؿ الترابطات الذي يفترض اف العقؿ يقـو بأدراؾ الشيء مف خلؿ متابعة خصائصو  الثانيو .2

ممة لو، واف التعمـ يحدث مف خلؿ ىذه الترابطات، مما يؤدي الى وانماطو والعلقات التداؤبية الشا
 عف التوليد الداخمي لممعرفة مف خلؿ التفاعؿ والممارسة.  اكتساب المعمومات مف البيئة الخارجية فضلً 

ما يجعؿ مف الممكف متابعة النظريات القائمة في المعرفة وكيفية تعاظـ القيمة المضافة لممعرفة بحسب 
اـ  ذاتيةت ىذه النظريات ومف خلؿ المناقشات التي اجريت حوؿ طبيعة المعرفة، وىؿ ىي توجيا

ونظرية المعرفة  (Ontology)، ومف ابرز المناقشات ما يتعمؽ بالتفاعؿ بيف عمـ الوجود موضوعية
(Epistemology) :وكاالتي 
 القادمة. المحاضرةلتي سوؼ نتكمـ عنيا في : ( وزمالئوNonakaنظرية خمق المعرفة لد)  .3
 The Krogh & Ross model of Organization)نموذج النظرية المعرفيةإ .4

Epistemology) ًلممدخؿ المعرفي، وبالتالي تصب  المعرفة وفقاً  : المذيف عدال مدخؿ االرتباطات وفقا 
ليذه النظرية بأنيا ال توجد مف دوف وجود مف يمتمكونيا، وىذا يعني اف المنظمة سوؼ تقوـ بالتقاط 

 .المعمومات مف البيئة الخارجية لكف المورد المعرفي ىـ الذيف يخمقوا المعرفة بمقدراتيـ االبداعية
 ,Vygotsky)سي : المقدمة بثلثة اجياؿ مف عالـ النفس الرو (Activity Theory) نظرية النشاط .5

، وقد بنيت اساسا عمى (Engestrom,1987)و (Leont'ev & Rubinstein,1981( و)1978
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النماذج العقمية تستمد اصوليا مف العمميات ( اى Vygotsky, 1978)، اذ اشار (Karl Marx)افكار
واالدوات المستخدمة، االجتماعية لممجتمع والتي اطمؽ عمييا بالنشاط والتي تعتمد عمى الدوافع الفردية 

وفي ميداف المعرفة فيي تتمقى االىتماـ مف خلؿ التفاعؿ بيف المورد المعرفي والحاسوب محققة التفاعؿ 
 بيف االدوار الضمنية والصريحة.

الذي يشير الى التبادؿ  (Blau,1964) المقدمة مف :(Exchange Theory)نظرية التبادل .6
ي تدفع االفراد لمتبادؿ مف اجؿ تعظيـ العوائد الممكف الحصوؿ عمييا االجتماعي بأنو االفعاؿ الطوعية الت

مف التبادؿ، وفي ادارة المعرفة فأف المورد المعرفي يتفاعموف مع بعضيـ البعض مف اجؿ الخمؽ الفاعؿ 
 .يةواء مف الناحية المادية والمعنو س لممعرفة محققيف بذلؾ اىداؼ المنظمة واىدافيـ عمى حدٍ 

 : المقدمة مف عالـ النفس االجتماعي(Cognitive Dissonance Theory)المعرفي نظرية التنافر .7

(Festinger,1957) ،وتقوـ النظرية عمى افتراض انو اذا حدث تناقض بيف مورديف معرفييف او اكثر ،
فأنو يولد حالة مف عدـ الراحة النفسية التي تدفع كؿ واحد منيـ لمحد منيا مف خلؿ تغيير معتقداتيـ 

الف االفراد يسعوف الى االتساؽ واالنسجاـ فيما بينيـ مف خلؿ التفاعلت  تجاىاتيـ وسموكياتيـ.وا
 .  االجتماعية

: الذي يصؼ (Intelligent Complex Adaptive Systems)الذكاء التكيفي المعقدانظمة  .8
الخارجية، وفي ذات الوقت المنظمات بوصفيا كائف اجتماعي مستقؿ بذاتو لكنو ذو ارتباطات مع البيئة 

فأنيا تتكوف مف انظمة تكيؼ معقدة متمثمة بالمورد المعرفي، وبالتالي يصب  الذكاء التكيفي المعقد 
للبتكار والتعمـ والتكيؼ لمحاالت غير المتوقعة، مما يجعؿ مف المعرفة المورد االكثر اىمية  مساعداً 

 . عة مف حاالت اللتأكدألنيا تسم  باتخاذ القرارات الفاعمة في ظؿ مجمو 

 ,Weick)لػ (Enactment)والذي يستند عمى نظرية االنغماس  لصنع االحاسيس: (Choo)نموذج إ .9

ونظرية صنع القرار العقلني ( & Takushi,1995 Nonaka)، ونظرية خمؽ المعرفة(2001
خلؿ المحاورة  ، وفييا فأف االفراد يكتسبوا المعمومات مف البيئة الخارجية، ومف(Simon,1957)لػ

يا المنظمة في صنع القرارات عمموالتفاعؿ فأنيا تتحوؿ مف المعرفة الفردية الى المعرفة الجماعية التي تست
 الناجحة. 

لذلؾ فأف مراجعة النظريات اعله تجعمنا نرى العلقة ما بيف الواقع ومعرفة ىذا الواقع تعتمد عمى       
 التفسير المنطقي لممعرفة يمكف اف يكوف وفؽ نظريتيف اساسيتيف:، واف لفمسفة او المنظور الفمسفيا
اف المعرفة حقيقة في كؿ االماكف وكؿ االزمنة،  (Positivist Theory) النظرية الوضعيةاذ تفترض  

، والتي تستند عمى اف (Objectivism) ، وىي ما تسمى بالنظرية الموضوعية وىي اعمى درجات المعرفة
المورد المعرفي. عندما تكوف موجودة في المراجع والوثائؽ والكتب واالوساط الصمبة  المعرفة مستقمة عف
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والرقمية المختمفة. وىي معرفة نظرية وتتميز بالرشد والعقلنية. وعميو فأف المعرفة وفؽ ىذه النظرية ينظر 
 الييا عمى انيا غرض. 
في ىذا النوع. وىي تتفؽ  (Codification Strategy)االستراتيجية الترميزية  عماؿويمكف لإلدارة مف است

مع المدخؿ االدراكي)االختزالي( ودور االدارة ىو بإضافة القيمة مف خلؿ نشر ىذه المعرفة وتوضيحيا 
لمعامميف في كؿ ارجاء المنظمة، والعمؿ عمى ربط ىذه المعرفة بفمسفة المنظمة وتبني ثقافة التشارؾ 

 Hansen et)لػ عف ادارة نظاـ المعرفة لبناء قاعدة معرفية ذات اسس رصينة، وطبقاً  بالمعرفة، فضلً 

al,1999:) نموذج االقتصادي ىنا يميؿ الى اقتصاديات استعماؿ واعادة استعماؿ المعرفة المرمزة مف فأف األ
كبيرة وبمعدؿ عف استعماؿ فرؽ عمؿ  خلؿ توافر نظـ معمومات سريعة وفائقة النوعية والموثوقية، فضلً 

 عاؿ مف المشاركة مع االخريف والتركيز عمى توليد عوائد كبيرة.
فتفترض اف المعرفة ذاتية، واف  (Social Constructionist) النظرية البنيوية االجتماعيةاما     

يتجزأ مف الى تفسير العقؿ البشري، وىي جزء ال  عتمد عمى التغير في الزماف والمكاف، استناداً تالتغيرات فييا 
ف المعرفة . التي تستند عمى الخبرة. أل(Subjectivism)البيئة المحيطة. وىي تسمى بالنظرية الذاتية 

 واف االدارة يقع عمى عاتقيا محاكاة المعرفة الذاتية ؿ كؿ شيء في عقوؿ المورد المعرفيمخزونة قب
العصؼ الذىني وتكويف فرؽ العمؿ )الضمنية( مف خلؿ استثارة المورد المعرفي في اماكف العمؿ وجمسات 

التي تتشارؾ باالىتمامات والرؤى ذاتيا، وبيذا فأف المعرفة ينظر الييا وفؽ ىذا النظرية اما بشكؿ حالة عقمية 
بذلؾ استراتيجية  ةً عمماو كممارسة. وىذا ىو السبب في تسميتو مف قبؿ البعض بالمنظور التجريبي. مست

 .( Personalization Strategy)الشخصنة 
اذ تركز المنظمة في مجاؿ التنافس عمى توافر المشورة التحميمية القوية والخلقة حوؿ المشكلت االستراتيجية 
عبر قنوات الخبرة الفردية لممورد المعرفي، وتركز عمى اقتصاديات الخبرة مف خلؿ استيفاء االجور العالية 

رة بمعدؿ واطئ مف المشاركة والتركيز عمى ادامة عف حموؿ المشكلت المعقدة عبر استخداـ فرؽ عمؿ صغي
وتطوير شبكة لربط المورد المعرفي لتسييؿ المشاركة بالمعرفة. واف النظريات والنماذج ، ىامش رب  عالي
تحت مظمتيا، مما يجعؿ مف عمميات التفاعؿ االجتماعي تحدث بأوج اشكاليا وتعاظـ  اعله تقع جميعاً 

عرفة الضمنية)الذاتية( بيف المورد المعرفي ثـ محاولة تحويميا الى معرفة القيمة مف خلؿ انتقاؿ الم
التشجيع عمى فكرة التشارؾ المعرفي ودعـ الثقافة االبداعية في المنظمة  باستخداـموضوعية)صريحة( 

ؿ ىذه لتسييؿ التعاوف والتنسيؽ بيف االفراد لممشاركة بالمعرفة، فضل عف االىتماـ بالمورد المعرفي الذي يحم
 المعرفة واالفادة منو في توليد معرفة جديدة.

يؤكد ىذا عمى الدور الرئيس إلدارة المعرفة المتمثؿ في االدارة الكفؤة لعمميات وانشطة المعرفة واثارة       
مف كل النوعييف الصريحة واالكثر اىمية المعرفة  لإلفادةالتفاعلت بيف االفراد والمجموعات داخؿ المنظمة 

نية، وىذا يضفي الى اف االدارة تمارس ادوارًا ميمة في العممية برمتيا اذ ليس ىناؾ معرفة بدوف ادارة الضم
الى القيمة المضافة، ما يجعؿ مسؤوليتيا  وبالتالي تمعب االدارة دورًا فاعًل في رفع جاىزيتيا لمتطبيؽ وصوالً 



 

28 

 

يات ادارة المعرفة، ولف يتحقؽ ىذا ما لـ في تحقيؽ االنسجاـ بيف اقساـ المنظمة ككؿ مف اجؿ تحقيؽ عمم
عف اشاعة روح التعاوف بيف افراد المنظمة  ينسحب عمى توفير البنية التحتية واالرضية المناسبة فضلً 

 لموصوؿ الى االىداؼ المبتغاة.
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  ثامنةالمحاضرة ال
 نظرية خمق المعرفةفمسفة و 

فيـ بغية اخذ ادارة المعرفة عمى محمؿ الجد وليس عبارة عف بدعة ادارية، كاف مف الضروري اف يتـ        
 الفمسفة التي تقوـ عمييا فضل عف نظرية خمؽ المعرفة التي اشرنا الييا سابقا في المحاضرة السابقة.

 : فمسفة خمق المعرفة اوالً 
االوؿ في كيفية خمؽ المعرفة توالت البحوث التي اجريت مف  نموذجوإ (Nonaka,1991)منذ اف قدـ        

عدد كبير مف الباحثيف محاوليف بذلؾ فيـ كيفية خمؽ المعرفة في المنظمة، وعمى الرغـ مف تعدد نماذج خمؽ 
نموذج إعف  فضلً  (EO-SECI,2007)و( Nissen,2006)و( Boisot,1999) نموذجإالمعرفة مثؿ 

(Despres & Chauvel,2001) نموذج إ و(Choo,2005 )و(Abo-zaid,2006)  اال اف جميعيا قد
، وكيفية َتَحوؿ  ىذا األنموذج كأساس لنماذجيـ محاوليف تطوير (Nonaka,1991)نموذج االولي لػاخذت األ

نموذج المعرفة مف ضمنية الى صريحة وىكذا تستمر في التزايد ضمف حركة لولبية متصاعدة مكونة اإل
 (، وىو ما يعكسو الشكؿ:Spiral modelالحمزوني)

 

 
 

 

         

       
دركت تحت ثلثة ومف ىذا المنطمؽ فأف متابعة البحوث التي اجريت في مجاؿ ادارة المعرفة بداية اُ       

 مدارس رئيسة : 
تركز عمى اف ادارة المعرفة ىي قضية تكنولوجيا معمومات وتنطمؽ ىذه المدرسة مف  االولىالمدرسة  .1

المدخؿ البسيط الذي يركز عمى وصؼ تكنولوجيا المعمومات بالوسائؿ لترميز معرفة المورد المعرفي 
ضة مف وخزنيا وجعميا متاحة لشأفراد االخريف في المنظمة. وىو ما يتفؽ مع االستراتيجية الترميزية المفتر 

(Hansen et al,1999) . 

الصريحة •
 الصريحة

الصريحة •
 الضمنية

الضمنية •
 الصريحة

الضمنية •
 الضمنية

 التجسيد التنشئة

 التذويت الجمع

 خمق المعرفة أنموذج 
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الى  الى اف المعرفة تخمؽ مف خلؿ عممية تفاعمية بيف االفراد وصوالً  التي اشارتالمدرسة الثانية:  .2
 . (:Hansen et al,1999)المستوى التنظيمي، التي تتفؽ مع استراتيجية الشخصنة لػ

اف ادارة المعرفة ىي اكثر مف مجرد قضية مورد معرفي، وتمثؿ المنظور  التي ترى المدرسة الثالثة : .3
البديؿ والشامؿ الذي يركز عمى االىتماـ بتفاعلت المورد المعرفي مف خلؿ خمؽ شبكات االىتماـ 
المشتركة واالتفاؽ باألفكار، والتركيز عمى الطرائؽ التي تجعؿ مف المعرفة متجسدة في انظمة وعمميات 

عف دور تكنولوجيا المعمومات وما تقدمو مف امكانيات تساعد في خمؽ المعرفة  لمنظمة. فضلً وثقافة ا
 .وىو ما يتفؽ تماماً 

 Nonakaفمسفة ثانيا: 
( الى اف المعرفة تخمؽ مف خلؿ العممية الحمزونية محولة بذلؾ المعرفة Nonaka,1991اشار)       

،  3(self-transcendenceخلؿ مرحمة التجاوز الذاتي)الضمنية لممورد المعرفي الى معرفة صريحة مف 
 بذلؾ مفيوماً  وىذا ما يجعؿ مف المعرفة ذات سمة مميزة في كيفية اظيار بذور التطور في المستقبؿ. مقدماً 

يناقض نظرية المنظمة التقميدية في كيفية التعامؿ مع المنظمة بوصفيا نظاـ لمعالجة المعمومات او  جديداً 
نموذج االفتراض القائؿ اف الميمة االساسية لممنظمة ىي كيفية تحقيؽ ، واف مركز ىذا األحؿ المشكلت

الكفاءة في التعامؿ مع المعمومات والقرارات في بيئة اللتأكد، واف المنظمة التي تعمؿ بديناميكية يجب عمييا 
عمى  المعرفة. ومركزاً اف ال تتعامؿ مع معالجة المعمومات فقط بؿ االىـ مف ذلؾ ىو خمؽ المعمومات و 

-Knowledge)الى طرح نظرية الشركة صانعة المعرفة  االىمية الحيوية لعممية خمؽ المعرفة، مما قاده

creating company)  بالتشارؾ مع(Takeuchi,1995) رية بأنيا شرح والذي دعاىـ الى تعريؼ النظ
 .ظاىرة خمؽ المعرفة

، مما جعميـ يتجيوف الى بناء نظرية شاممة تفضي الى اختبار تأثير ومع تزايد االنتقادات لنظريتيـ     
 نموذجاً إتكنولوجيا المعمومات ودورىا المساعد في تنفيذ مفيوـ الشركة التي تخمؽ المعرفة، مفترضيف بذلؾ 

مورد تداؤبية تكنولوجيا المعمومات كأداة لخمق المعرفة ومقدرة البػ"  لنشوء مجتمع المعرفة متمثلً  ادارياً 
"، لتتطور النظرية بشكؿ تراكمي محققة االساس الفكري لمعديد مف المعرفي لخمق المعرفة بشكل تعاوني

 البحوث النظرية والقميؿ مف البحوث الميدانية. 
. واالنتقاؿ باالىتماـ الى وصؼ ات ليست مكائف لمعالجة المعموماتوبات مف الضروري ادراؾ اف المنظم

مؽ المعرفة مف خلؿ االفعاؿ والتفاعلت. وباتت عممية خمؽ المعرفة ىي عممية المنظمات بأنيا كياف يخ
الى المستوى التنظيمي، وىذا ما  تفاعمية بيف المورد المعرفي مع االخذ بنظر االعتبار الظروؼ البيئية وصوالً 

 السابؽ ذكره. Nonaka))يتفؽ مع تعريؼ 

                                                 
3
، طريقة جديدة او معرفة جديدة وهي ةوهي العملية التي يتجاوز الفرد حدود الذات القديمة متحوال الى الذات الجديدة من خالل اكتساب بيئة جديد 

 اس للتشارك بالمعرفة الضمنية لألفراد.االس
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المعرفة تصب  عممية تحديث المعرفة الموجودة باالستناد  الى المناقشة اعله فأف عممية خمؽ استناداً      
الى التجارب المستمرة في المنظمة، وعندما يمكف دمج المعرفة الموجودة مع المعرفة الجديدة فعندئذ تصب  

فكاف مف االىمية فيـ كيؼ ُتخمؽ المعرفة في المنظمة، وكيؼ تنشأ عممية خمؽ المعرفة،  .المعرفة محدثة
 (Nonaka) نموذج العاـ الذي قدمووكيؼ تزاد قيمة المعرفة، وباتت االجابة عمى ذلؾ متضمنة في األ

يا البعض وزملئو، الذيف اشاروا الى اف ابعاد المعرفة غير منفصمة عف بعضيا البعض تماما بؿ تكمؿ بعض
االخر، وىي تتفاعؿ وتتداخؿ مع االبداع البشري مكونة االفتراض الرئيس لمنظرية الديناميكية لخمؽ المعرفة. 

ليؤكدوا بذلؾ عمى اف عممية خمؽ المعرفة تستند عمى اف  (.Ba)نموذج إعف بيئة المعرفة المعروفة ب فضلً 
ُينشط التفاعلت بيف االفراد، وبينيـ وبيف البيئة مف البشر ىـ قدرة دينامية واف المنظمة كياف دينامي الذي 

جانب ثاٍف. واف المعرفة ترتبط اساسا بالفعؿ البشري والطبيعة المعقدة لممقدرات البشرية، ومف دوف ىذا الفيـ 
 فمف يمكف فيـ عممية خمؽ المعرفة.

وعميو فاف عممية خمؽ المعرفة بيذا المعنى ىي عبارة عف دمج العمميات االربعة لمتحوالت        
(SECI)المعرفية

، لتصب  (Dialectic Thinking) ، مف خلؿ التفكير الجدلي(Ba)، وبيئة المعرفة4
والبيئة. ويعني ذلؾ اف عممية خمؽ المعرفة عممية جدلية لتركيب التناقضات الحاصمة بيف االفراد والمنظمة 

-Top) االدنى -عممية خمؽ المعرفة تنتج مف الرؤية االستراتيجية لممنظمة، مف خلؿ تطبيؽ مدخؿ االعمى

down approach)5.  مرتكزة بذلؾ عمى الفمسفة اليابانية واالىتماـ بالمعرفة الضمنية ضمف التحوالت
 المعرفية. 

لمورد المعرفي المتمثمة في عقوليـ وخبراتيـ والتي مف دونيا تبقى ما يؤكد، أف عمى المدراء ادراؾ اىمية  ا
نموذج الجديد في نموذج معالجة المعمومات الى األإالمنظمة مف  المنظمة غير جاىزة لمتنبؤ بالمستقبؿ. ناقلً 

 "، Dynamic fractal Organizationنظرية المنظمة" المنظمة الدينامية المستندة عمى البيئة الدينامية
التي تُبنى عمى وتستفيد مف وجود علقة ثلثية لممعرفة مف دمج المعرفة الضمنية والصريحة مكونة نوع جديد 

(Phronesisمف المعرفة الذي يعرؼ بػ) الحكمة 
 . التي تتعمؽ بالميارة وبراعة التطبيؽ.6

عمى االفكار الجدلية والمتراكمة التي  استناداً عمى ما تقدـ فأف نظرية خمؽ المعرفة قد تطورت  وبناءً       
وبيذا المنطمؽ فأف المتتبع ليذه االعماؿ سيجد ويلحظ  (،1991) مف عاـ وزملئو ابتداءاً  (Nonaka)قدميا

 اف النظرية تتكوف مف عدة مكونات: 
 .وؿ المعرفة بيف الضمنية والصريحةلتح (SECI) تتضمف عمميات االولى .1
 .مف خمؽ المعرفة تمثؿ بيئة والظروؼ التي تمكف الثانيةو  .2

                                                 
4
 (Externalization()Combination()Internalization)(Socializationاختصارا لـ) 
5

الهداف ويعني هذا المدخل ان تترابط استراتيجية ادارة المعرفة مع استراتيجية المنظمة الشاملة وتعتمد في عملياتها بما يتوافق مع الغايات وا 

 ية للمنظمة.االستراتيج
6
 وبشكل اكثر تقليدا تترجم ، "الحكمة العملية" ـبا ترجمتهغالبا ما يتم ووهي كلمة تعني لنوع من الحكمة او الذكاء،  (phronēsisفي اليونانية القديمة) 

 .prudentia الالتينيةالكلمة  وهي من، "الحكمة"
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 تركز عمى الموجودات المعرفية لممنظمة. الثالثةو  .3
 

 (SECIثالثا: نظرية خمق المعرفة) عمميات 
 يتكوف مف بعديف ىما:  األنموذجفأف  والشكؿ السابؽ السابقة، الفقرةاشارة الى 

 .العموديصريحة( الذي يمثؿ المحور )ضمنية،  البعد المعرفي .1
لممعرفة ضمف مستويات )االفراد، الجماعة، المنظمة، ما بيف المنظمات( ُممثل لممحور  البعد الوجودي .2

 االفقي. 
فية تعاظـ القيمة مف ىذه نموذج خمؽ المعرفة مف خلؿ شرح العمميات التحويمية لممعرفة وكياذ يصور األ

نحو االعمى مف خلؿ توسيع مجتمعات التفاعؿ، نموذج مف المستوى الفردي ويتحرؾ يبدأ األت. العمميا
وعندما يتـ ادخاؿ الخبرات المتصمة بالتنشئة والتجسيد والجمع ضمف قواعد المعرفة الضمنية لممورد المعرفي 

 . .قيمة في صورة نماذج عقمية مشتركة او معرفة تصب  اصوالً 
بالفمسفة الشرقية والنظرية  (Hegel & Bhasker,1993)ػوتتشكؿ القيمة مف خلؿ دمج التفكير الجدلي ل

لتركيب وتوليؼ المفاىيـ المتناقضة مثؿ الترتيب  (Giddens,1984)لػ( Construction Theory) البنائية
والفوضى، الجزء والكؿ، العقؿ والجسـ، الضمنية والصريحة، الذات واالخريف، االستنباط واالستقراء، االبداع 

ير الجدلي والتمثيؿ عمى جمع ىذه التناقضات وتحقيؽ الخمؽ الفاعؿ لممعرفة مف والكفاءة، اذ يعمؿ التفك
خلؿ التركيب والتوليؼ. ومف الجدير بالذكر اف النظرية اعله تفترض اف انتاج واعادة انتاج االنظمة 

القواعد  االجتماعية يتـ مف خلؿ التفاعؿ بيف القواعد والموارد التي يمجأ الييا االفراد في عمميـ، وىذه
اف خمؽ المعرفة يحدث مف خلؿ تفاعؿ المورد المعرفي فيما  فمثلً  والموارد تمثؿ عمميات ونتائج التفاعلت

فاعمة لخمؽ  بينيـ مف جية، عمى اعتبار اف المورد المعرفي عندما يعمموا معا فانيـ سوؼ يجدوا طرائقاً 
وما بينيـ وبيف المنظمة  .تي تقود الى النتائج االبداعيةواستدامة تدفؽ االفكار والمعمومات والقرارات والمياـ ال

مف جية اخرى، وىذا يعني تفاعؿ الكؿ مع الجزء. واف التغييرات الحاصمة في المستوى الكمي او الجزئي 
تؤثر وتتأثر بكل المستوييف، بوصؼ اف االفراد ىـ الجزء والمنظمة ىي الكؿ. وىي تتفؽ مع ما جاءت بو 

 تبادؿ والتنافر والتكيؼ المعرفي في كيفية خمؽ المعرفة.كؿ مف نظريات ال
مف جانب اخر فأف النظرية البنائية تفترض اف البيئة تؤثر عمى المورد المعرفي، الذيف بدورىـ يستمروا      

في نظرية  (Karl Weick,1969)الى  بإنتاج واعادة انتاج بيئتيـ مف خلؿ التفاعلت االجتماعية. وطبقاً 
فأف االفراد ييتموا بالمنظمة ويؤسسوا المغة المشتركة، وىذه الظاىرة تصب  حقيقة  (،Enactment)االنغماس

مف خلؿ القوؿ والفعؿ في الطرائؽ التي تجعميا ممموسة)واقعية(. ومتى ما تفاعؿ الفرد مع االخريف في 
ت االخريف والمنظمة في بذلؾ ذاتو وذا المنظمة، فالنتيجة سوؼ تكوف تجاوز الفرد لحدود االخريف مغيراً 

الوقت ذاتو. ذلؾ اف ادارة المعرفة ينبغي اف تأخذ بنظر االعتبار العوامؿ البشرية بطريقة نظامية لتحويؿ 
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عف نظرية النشاط  المعرفة الفردية الى موارد منظمية. وىي ما اكدت عميو النظريات الثلثة السابقة فضلً 
 .(Krogh & Ross)فية لػو النظرية المعر  (Choo)وصنع االحاسيس لػ

اف الجمع بيف نظريات المعرفة يشير الى اف عممية خمؽ المعرفة تعني جعؿ المعرفة متاحة او       
الى بناء المنظمة  تعظيميا مف خلؿ المورد المعرفي، وتعاظـ القيمة مف خلؿ تزايد خبراتو وتجربتو وصوالً 

المعرفية التي تدخؿ المعرفة في منتجاتيا وخدماتيا لتحقيؽ القيمة المضافة، وىي ما يتـ بمورتيا وايصاليا 
 االولبواسطة نظاـ ادارة المعرفة. وبيذا يتحقؽ الغرض االساس مف العممية التحويمية وضمف مستوييف: 

مف خلؿ  مستتر إلعطاء قيمة لمموارد المعرفية الثانيظاىري وىو تحويؿ المعرفة الضمنية الى صريحة، و
. التي تمثؿ بدورىا البناء االساس لممعرفة وتؤلؼ تحويؿ المعرفة مف المستوى الفردي الى الجماعي فالمنظمي

 القيمة المضافة. 
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 ومف الشكؿ اعله يتبيف اف العمميات ىي: 
 (Socialization)التنشئة  .4

وىي عممية خمؽ المعرفة الضمنية مف خلؿ التجربة المشتركة، وىذا يتـ عبر خمؽ المجاؿ والروابط        
االساسية وجمع الخبرات والعلقات والتشارؾ والملحظة والمحاكاة. اذ تعتبر التجربة ضرورية في ىذا النوع 

لى اخر مف خلؿ التفاعؿ حسب مف خمؽ المعرفة ألنيا تسم  لممعرفة الضمنية مف التحوؿ بيف شخص ا
القميؿ  عماؿنظرية التبادؿ. ومف جانب اخر فأف النظرية وضعت اصوليا قبؿ تطور االنترنت او مع االست

لتكنولوجيا المعمومات ويصب  شرط التفاعؿ االجتماعي المباشر غير ضروري بتطور تكنولوجيا المعمومات 
ما يجعؿ  وفرت شبكة مف المحاورة المباشرة )االفتراضية(التي سيمت مف االتصاالت بيف المورد المعرفي و 

مف دور تكنولوجيا المعمومات ىنا ىو خمؽ الروابط التي تسيؿ استغلؿ التجربة المشتركة بيف المورد المعرفي 
والتي تسم  ليـ بالمشاركة االفضؿ لمعرفتيـ الذىنية. ما ُيحتـ عمى الباحث القوؿ اف تكنولوجيا المعمومات 

في ىذا النوع مف التفاعلت بوصفيا اداة تسيؿ مف الروابط واالتصاالت بيف المورد المعرفي، وتجعؿ  مفيدة
مف الممكف انتقاؿ المعرفة الضمنية عف طريؽ المحاورة مثؿ الخبرات والتجارب واالفكار. وعميو فاف القيمة 

مف خلؿ زيادة المعرفة والتعمـ  المورد المعرفي العامؿ في المنظمة بإفادةالمضافة ليذه العممية تتمثؿ 
 التنظيمي.

 (Externalization)التجسيد  .  2
ما  صريحة مثؿ النصوص والنماذج، وغالباً  وىي عممية تشكيؿ وتركيب المعرفة الضمنية في اشكاالً      
اما  ماعيفي ذلؾ االستعارات والتشبيو والرسومات، اذ تخمؽ المفاىيـ مف خلؿ المحاورة والتفكير الج عمؿيست

في ىذه العممية بواسطة تمكيف وخمؽ والتشارؾ بالمعرفة مف خلؿ  رئيساً  تكنولوجيا المعمومات فتمعب دوراً 
عف تحويميا الى اشكاؿ صريحة  استخداـ مجتمعات الممارسة او نظاـ المحادثات. عمى الشبكة، فضلً 

معرفة توفير ادوات تكنولوجيا المعمومات بمساعدة ادوات تكنولوجيا المعمومات. وىذا ما يحتـ عمى ادارة ال
التي تسيؿ مف المحاورة والتحادث بيف المورد المعرفي ومف ثـ محاولة ترميز ىذه المحادثات في شكؿ 
نصوص او رسوـ او نماذج لتصب  معرفة صريحة في كؿ انحاء المنظمة، وبذلؾ يتـ ادخاؿ المعرفة في كؿ 

 عمميات وممارسات المنظمة.
 (Combination) الجمع  .3

اف مرحمة التجسيد ميمة لكنيا ليست نياية الدورة في عممية خمؽ المعرفة، فالعممية الجديدة تدور حوؿ      
العمميات التحويمية لممعرفة الصريحة الى شكؿ صري  اخر. تبدأ العممية بربط وجمع االنواع المختمفة مف 

في ىذا النوع لسيولة معالجة المعرفة الصريحة.  كاملً  المعرفة الصريحة، وتمعب تكنولوجيا المعمومات دوراً 
اذ تقـو ادارة المعرفة بتوليد المعرفة مف خلؿ التبادؿ بيف/ والجمع لممعرفة الصريحة مف مصادر متعددة ومف 

ة االستراتيجية الترميزي عماؿفي كيفية است مميزاً  ثـ توليد معرفة جديدة ، ويقع عمى عاتؽ ادارة المعرفة دوراً 



 

35 

 

لبناء نظاـ معرفي متكامؿ يعمؿ عمى خمؽ وخزف ونشر وتطبيؽ المعرفة الصريحة بحيث تكوف فاعمة ومتاحة 
الى امكانية ادخاليا في عمميات المنظمة بشكؿ تعميمات وخرائط تعمؿ  لجميع العامميف في المنظمة، وصوالً 

 عمى زيادة وتعظيـ اداء المنظمة بالكامؿ وتحقؽ القيمة المضافة.
 ((Internalizationويت التذ .4

وىي المرحمة االخيرة مف دورة التحوالت المعرفية، وفييا يتـ تحويؿ المعرفة الصريحة الى شكؿ ضمني،       
كيؼ ومعرفة عممياتية. وىذا  يحدث عندما تكوف  -مف خلؿ تذويت المعرفة الصريحة في شكؿ معرفة

ساس الفكري لممورد المعرفي بشكؿ نماذج ذىنية، التجارب في العمميات الثلثة السابقة منضوية في اال
رئيسة  وافضؿ االمثمة عمى ذلؾ التجربة المشتركة والصفوؼ الدراسية. واف تكنولوجيا المعمومات تقدـ ادواراً 

استراتيجية  عماؿلممنظمة مف خلؿ توفير الممكنات التي تساعد عمى ذلؾ. وىذا بدوره يشجع االدارة عمى است
ه العممية لضماف توفير المعرفة الصريحة الملئمة التي يتعمـ المورد المعرفي منيا، كما انيا الترميز في ىذ

تساعد عمى تقفي اثره مف خلؿ توافؽ المعرفة الصريحة بما لدى المورد مف معرفة وتوفير االتصاالت 
 استراتيجية الشخصنة.  عماؿالسريعة باست

نولوجيا المعمومات وخاصة الحديثة منيا والمتمثمة بوسائؿ التواصؿ المراد مف ىذا التقديـ اف ادوات تك      
االجتماعي تسم  لممورد المعرفي مف تكويف العلقات عمى الشبكة وتحقيؽ افضؿ التفاعلت بينيـ وبالتالي 
االستفادة مف ردود االفعاؿ التي تحدث بيف اعضاء المجموعة مما يقود الى تكويف ثقافة خاصة بالمجموعة، 

لنتيجة ستكوف سيادة نوع ثقافي واحد في المنظمة، ما يجعؿ مف السيؿ تبني العمميات االبداعية في خمؽ وا
معرفة جديدة والتشارؾ بيا مع الزملء اذا ما كانت ىذه الثقافة مف النوع االبداعي، وبات يمكف لنا مف 

عف مجموعة مف التقنيات التي  فضلً يا االدارة، عمماستنتاج مجموعة مف العمميات الفرعية التي يمكف اف تست
 :ؿلؾ، والتي يمكف تمثيميا في الجدو تساعد عمى ذ

 عمميات خمق المعرفة وتقنياتيا
 التقنيات العمميات الفرعية العمميات ت
التفاعؿ المباشر) المكاني   التنشئة 1

 والزماني(.
 .التفاعؿ عمى الشبكة 

  والزبائف.اكتساب المعرفة مف التفاعؿ مع المجيزيف 
 .اكتساب المعرفة مف التفاعؿ بيف اعضاء المنظمة 
 .التشارؾ بالمعرفة الضمنية 

 المحاورة الجماعية.   التجسيد 2
  ترجمة المعرفة الضمنية

الى صريحة )منتجات 
 وخدمات(.

 .  االستعارات والتشبيو والرسـو
 .االصغاء والمساىمة في اغناء المعرفة 

 الصريحة.تكامؿ المعرفة   الجمع 3
 .نشر المعرفة الصريحة 

 .تجميع المعرفة مف المصادر الداخمية والخارجية 
  تشكيؿ وتحرير المعرفة الصريحة في كتب ووثائؽ وخطط
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 وتقارير.
تشكيؿ المعرفة الضمنية   التذويت 4

بربط المعرفة الصريحة 
 بالخبرة السابقة.

  استخداـ المحاكاة
 والتجريب.

 المعرفة الصريحة بمفاىيـ ضمنية عف االستراتيجية  تذويت
 واالبداع او التحسيف.

 .التعمـ مف خلؿ الممارسة 

 
 Hansen)ادارة المعرفة للستراتيجيات المقترحة مف  عماالتوبيذا الشكؿ يمكف تمثيؿ مصفوفة تعكس است

et al,1999) مع عمميات خمؽ المعرفة وكما يعكسيا الجدوؿ 
 مصفوفة التقاطع الستراتيجيات وعمميات خمق المعرفة 

 العمميات     
 

 االستراتيجيات

 التذويت الجمع التجسيد التنشئة

        الترميزية

        الشخصنة

   
الى المناقشة اعله فاف القيمة المضافة لممعرفة في ىذه العمميات تأتي مف قدرة االدارة بالوثوؽ  واستناداً      

ما تأتي مف التفاعؿ المستمر، وىذه التفاعلت  بإفرادىا وقدرتيـ عمى األبداع، واف تدرؾ اف االفكار دائماً 
لشأفكار اإلبداعية ، وىو ما يفضي الى توافر ثقافة تنظيمية تعمؿ عمى التشارؾ بالمعرفة لكي  ستكوف مصدراً 

عف تكنولوجيا المعمومات وما توفره مف وسائؿ وادوات تمكف مف سرعة  تزداد قيمة المعرفة الموجودة، فضلً 
تفاعؿ عمى الشبكة والتي ودقة وموثوقية المعالجة واالتصاالت، وما توفره شبكات التواصؿ االجتماعي مف 
وىو ما يؤشر اف النظرية  .تسم  بالمشاركة المعرفية بيف المورد المعرفي وتجاوز حدود االنغلؽ عمى الذات

المستندة عمى المعرفة ترى اف المنظمة ىي كياف عضوي متعدد البيئات، وىذا يعني اف ال ننظر الى 
لنظر الى كافة المعاني التي يتـ انشاؤىا في البيئة المنظمة مف ناحية الييكؿ التنظيمي فقط، بؿ يجب ا

والعلقة فيما بينيا. ذلؾ اف الغرض االساس مف نظرية خمؽ المعرفة ىو تحديد كؿ الظروؼ التي تمكف مف 
 خمؽ المعرفة في شكؿ يحقؽ االبداع والتعمـ. 

لتحقيؽ القيمة،  مة ينمواف معاً وبما اف نظرية خمؽ المعرفة تستند عمى افتراض اف المورد المعرفي والمنظ    
فأف المنظمة تصب  مكاف التفاعؿ عندما يتمكف المورد المعرفي مف تجاوز ذاتيـ لتنشأ بذور خمؽ المعرفة. 
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مف افكار الفيمسوؼ  ( مستفيداً Ba( بتقديـ مفيوـ)Nonaka& Konno,1998وليذا السبب قاـ )
(، الذيف يصفونيا بأنيا البيئة المشتركة Shimizu,1995( والمطورة مف قبؿ )Nishida,1970الياباني)

عف انيا تزود بالطاقة  لعممية التشارؾ المعرفي، وفي عممية الخمؽ والتوليد والتجديد فأنيا االساس، فضلً 
الى االنكميزية  (Ba)والجودة ومكاف انجاز التحوالت الفردية والحركة ضمف عممية خمؽ المعرفة. واف ترجمة

( وبذلؾ فيي "بيئة العلقات الناشئة". فالمورد المعرفي في عممية خمؽ Spaceحيزتعني )المكاف او ال
المعرفة يتأثر بالبيئة الثقافية واالجتماعية والتاريخية وبالتالي فيو ليس حر بأفعالو، فيذا البيئات توفر لو 

ائؽ مف دوف (" ليس ىناؾ حقNietzscheاالساس لتفسير المعمومات وخمؽ المعاني، وكما يقوؿ) نيتشو 
 تفسيرات" لذا فأنيا تصب  البيئة التي يتـ تفسير المعمومات فييا لتتحوؿ الى معرفة. 

يمكف اف تنشأ بشكؿ عمدي او يمكف اف تنشأ مف التفاعؿ ذاتو، وليس  (Ba)يتض  مما تقدـ، اف       
ب، بريد الكتروني، ادوات بالضرورة اف تكوف ىذه البيئة مادية)مكاتب، اقساـ، منظمة( فقد تكوف افتراضية)كت

تكنولوجيا المعمومات االخرى( او ذىنية )نماذج، افكار، ُمثؿ( او اي مزيج منيما. وعميو فأنيا تشير الى 
الظروؼ البيئية التي تمكف مف خمؽ المعرفة وىي تصؼ كؿ االبعاد المتعددة التي تمكف وتسيؿ مف خمؽ 

 .عف االبعاد التكنولوجية ية اـ معرفية فضلً كانت مادية اـ اجتماعية اـ ذىنأ المعرفة سواءً 

الوسائؿ  الثانينوع التفاعؿ) فردي، جماعي( و االولاف بيئة خمؽ المعرفة تبنى عؿ اساس بعديف:      
)بيئة  :وىي مف ذلؾ اربعة انواع مف البيئات أالمستخدمة في التفاعؿ )مادية، افتراضية( وتنش

وبٍئت ، Cyber ba، والبيئة االفتراضية Interacting ba التفاعؿ، وبيئة  Originating baالتنشئة

التي تتطابؽ مع عمميات خمؽ المعرفة االربعة عمى التوالي، وتشرح التفاعؿ  .( Exercising baالووبسست 
وىذا بدوره يحتاج الى فعؿ االدارة مف خلؿ توفير  المستمر والدينامي بيف المعرفة الضمنية والصريحة.

عف دور الثقافة والثقة في المنظمة وعمميات الدعـ المقدمة في كؿ انحاء  التنظيمي والمعرفي، فضلً المناخ 
المنظمة بالشكؿ الذي يبرز قدرة الطاقات االبداعية في المنظمة عمى الظيور بداية ومف ثـ التحسيف المستمر 

ب بدوره مف المورد المعرفي في المنظمة الى التفوؽ المنشود والمتمثؿ بالقيمة المضافة ، وىذا ما يتطم وصوالً 
اف يكونوا واثقيف مف قدرتيـ عمى التشارؾ المعرفي فيما بينيـ ألف المنظمات التي ترغب بالتكيؼ مع التغيير 
المستمر بات عمييا تبني االتصاالت المفتوحة وثقافة التعاوف والثقة وتمكيف المورد المعرفي مف اطلؽ 

 ابداعاتو. 

 ذلؾ  بتوفر مجموعة مف التوجيات التي تعزز القيمة المضافة لممعرفة في المنظمات وىي:يشار الى     
اف الظروؼ الممكنة او البيئة تشير الى مدى االتفاؽ والموائمة مع العوامؿ المساعدة او الموجيات في  .1

عمميات سمسة المعرفة السابؽ ذكرىا في المبحث الثاني، فضل عف انيا تمثؿ المحددات الرئيسة في 
 ادارة المعرفة فيما لو لـ تستثمر بالشكؿ المناسب.
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يمكف اف ينظر الى عممية خمؽ المعرفة عمى انيا مدخؿ مبسط لمتفاعلت بيف المورد المعرفي، التي قد   .2
ال تتحقؽ بدوف وجود ثقافة تدعـ ذلؾ، وىذا ما يحتـ تييئة والتشجيع عمى ثقافة التشارؾ المعرفي لتتلءـ 

ية ادارة المعرفة واستراتيجية المنظمة، فالثقافة الجيدة تزيؿ الحدود وتغير المواقؼ وسموكيات مع استراتيج
 المورد المعرفي في المنظمة لتبني التشارؾ وتوجو العقوؿ والتصرفات.

كاف ماديًا اـ معنويًا، اذ يشمؿ االوؿ المكافأة المالية، بينما يمثؿ الثاني تحقيؽ الذات في أ التحفيز سواءً  .3
المنظمة بوصفو مكوف اساس في خمؽ المعرفة وىو االىـ، اذ اف تحقيؽ الذات في المنظمة يستند عمى 

عمى  عمى مساعدة االخريف، فأنت مسؤوؿ اخلقياً  افتراض حكمة تقميدية تقوؿ" اذا كنت قادراً 
فة وميارة  عف تقديـ ما يمتمكو مف معر  مساعدتيـ"، فما باؿ مف يعمؿ في المنظمة فيو مسؤوؿ اخلقياً 

 مف اجؿ تحقيؽ اليدؼ االسمى لرؤية وفمسفة المنظمة.
، ما  الثقة بيف االفراد يمكف اف تعزز مف الخمؽ والتشارؾ بالمعرفة وبدوف الثقة ليس ىناؾ خمؽ لممعرفة .4

يتطمب مف االدارة توفير البناء التحتي لمثقة المنظمية وتكويف ثقافة تنظيمية ممؤىا التعاوف واالبداع 
 لكؿ عمميات خمؽ المعرفة والعمميات االخرى. مسيمة

اف الييكؿ التنظيمي يجب اف يصمـ بطريقة تسم  بػاالتصاالت بيف اعضاء المنظمة، ومف دوف وجود  .5
حواجز تعيؽ المشاركة بالمعرفة الصريحة والضمنية، وىذا ال يعني الحواجز الييكمية وانما الحواجز 

 .الفكرية ايضاً 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 

 تاسعةال المحاضرة
 في المعرفة نظرية االنظمة العمومية

 
نظرية االنظمة العامة  1950عاـ ( Ludwig Van Bertalanffyقدـ العالـ االحيائي)لودوغ فوف بيرتمنفمي

في محاولة لشرح الظواىر في العموـ االجتماعية والطبيعية، ووفقا ليذه النظرية فأف النظاـ ىو اي شيء ذو 
علقة متبادلة مع اجزاء اخرى ضمف البيئة، وكؿ جزء مف النظاـ سوؼ يؤثر عمى االجزاء االخرى وايضا 

فأف كؿ شيء ليس جزءا مف النظاـ فيو  (Luhhmman)يعتمد كؿ جزء عمى النظاـ بالكامؿ. وبحسب 
ينتمي الى بيئتو، واف كؿ نظاـ يعتمد عمى االنظمة االخرى في تفعيمو وتنشيطو ديناميكيا. فضل عف ذلؾ فقد 

المذاف حاوال االجابة عف سؤاؿ مفاده" ما ىو  (Maturura & Verale)كامؿ ىذه االفكار العالماف التشيكياف
جابتيـ في ذلؾ اف الكائف الحي ىو مف يعيد بناء ذاتو واف اعادة البناء اطمؽ عمييا الكائف الحي" وكانت ا

 .(Autopoisis)بػ
وطبقا ليذه االفكار، فأف استعماؿ نظرية االنظمة في العموـ االدارية سوؼ تقدـ خارطة لمنظاـ المنظمي 

نات الفرعية االخرى.  وبالتطبيؽ وتشكؿ العلقات بيف المنظمة وبيئتيا فضل عف المنظمة ومكوناتيا والمكو 
في عممية خمؽ المعرفة فأف الفرد ال يستطيع اف يكوف حرا في منظمتو، وتحديدا عمى ميداف ادارة المعرفة 

فكؿ جزء في المنظمة يؤثر ويتأثر باألجزاء االخرى. وطبقًا لمنظرية اعله فأف ىنالؾ نوعيف مف االنظمة 
ماعي، اذ تمثؿ االتصاالت والعلقات العمميات لمنظاـ االجتماعي بينما وىما النظاـ المعرفي والنظاـ االجت

تمثؿ العمميات االدراكية نوع مف العمميات لمنظاـ المعرفي. وبحسب النظاـ االوؿ فأف المعرفة تخمؽ مف 
ت خلؿ االفراد وبمساعدة ادوات تكنولوجيا المعمومات، وبحسب الثاني فأف التفاعلت االجتماعية واالتصاال

والتعاوف ىي مركز خمؽ المعرفة، الف المعرفة تصب  نتيجة ألفعاؿ المجتمعات او االنظمة المختمفة في ذات 
البيئة او السياؽ ذاتو. الف االنظمة الحية ىي انظمة معرفية ، واذا اخذنا الفرد ككائف حي فيو عبارة عف 

لمنظمة الذي يشار لو بنظرية االنظمة عممية معرفية او ادراكية. ومف ثـ فأف النظاـ االجتماعي مثؿ ا
  موميةبثؽ مف نظرية االنظمة العنوالتي ت (Boulding,1956( لـ)Hierarchy of Systems)المتدرجة

سوؼ تحدد الروابط الممكنة واالتصاالت بيف اجزاءىا، وىذا يعني اف النظاـ االجتماعي سوؼ يؤسس كيفية 
تراضات االساسية لنظرية خمؽ المعرفة التي اشار حدوث االتصاالت في مكاف ما. وىو احد االف

في اف المنظمة كائف ديناميكي الذي ينشط التفاعلت بيف االفراد مف جية  (Nonaka et al,2000)الييا
والبيئة مف جية اخرى. وتصب  المنظمة وفقا لذلؾ ليس ماكنة لمعالجة المعمومات فحسب وانما كياف الذي 

اىمية النموذج  يشيرالمفترضة مف خلؿ االفعاؿ والتفاعلت. وىو  (Ba)ة يخمؽ المعرفة مف خلؿ تييئ
تعني مكاف او بيئة خمؽ المعرفة، التي قد  (Ba)االجتماعي في ادارة المعرفة. مع االشارة الى اف  -النظمي
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في تكوف مادية)مكتب( او عقمية) التشارؾ بالخبرات واالفكار( او قد تكوف افتراضية) الشبكات( وتوجد 
 الفريؽ بالمنظمة.  (Ba)االفراد بالفريؽ، و (Ba) مستويات االفراد، المجموعة، المنظمة، وتتمثؿ

فأف الفرد سوؼ يطور ذاتو  (Autopoisis)البنبء الزاتً وبناءا عمى ذلؾ ومف منظور داخمي وحسب نظرية
زيادة التفعيؿ وتنشيط  ويعيد انتاج المعرفة والخبرات مف خلؿ التفاعلت، وبذات الوقت سوؼ يعمؿ عمى

االنظمة االخرى )االفراد االخريف( وىو ما اشارت اليو عممية التنشئة ضمنا فضل عف انيا اساس النظاـ 
يسمى ىذا  و المعرفي اعله، ليتحقؽ بالنياية نظاما جديدا ومتفقا مع نظرية االنظمة المتدرجة المشار الييا

ة مف اعادة البناء الذاتي، وبذات الوقت اثارة االنظمة )المجاميع النظاـ بػ) المجموعة(، ولتبدأ سمسمة جديد
االخرى( وزيادة التفعيؿ والتنشيط الديناميكي لمنظاـ االشمؿ) المنظمة( محققا تصور عف كيفية خمؽ المعرفة 
في المنظمة ، وىو ما اشار اليو  ألىمية نظرية االنظمة وتفرعاتيا في تفعيؿ السموؾ التنظيمي. مع عدـ 
نسياف الجانب العكسي او التغذية العكسية التي يمكف اف يمعبو النظاـ الكامؿ )بزيادة وتفعيؿ اجزاءه سواءا 

 .عمى االنظمة الفرعية)الفرد، المجموعة( الف التعمـ ونشر المعرفة ىو جوىر عمميـ
خمؽ المعرفة تتضمف وبيذه المنطمقات تتض  االفكار والفمسفة االساسية في اف االساس البنائي لعممية      

بالعوامؿ او االساسات الفردية، او اىمية ودور العنصر البشري في خمؽ المعرفة التي تنتمي بدورىا الى نظاـ 
انو  ، كمااكبر يمكنو مف اف يزيد فاعمية خمؽ المعرفة وىو ما يتمثؿ بالعوامؿ الجماعية الف االساس في ذلؾ

ـ طبيعة الفعؿ البشري والطبيعة المعقدة لمتفاعلت البشرية. مف الصعب فيـ عممية خمؽ المعرفة مالـ تفي
ومف ثـ تتحقؽ الصورة االكبر لمنظاـ االشمؿ) المنظمة( او العوامؿ المنظمية، وىذا انما يوحي الى طبيعة 
التفاعلت التي تحدث تبعا لمعمميات التحويمية ، وذلؾ الف ىذه التفاعلت تتحدد مف خلؿ الوقت والمكاف 

 اركيف وبيئاتيـ المختمفة والثقة بينيـ. والمش
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 المحاضرة العاشرة
 سمسمة قيمة المعرفة

 
      
 : سمسمة القيمة وفق المدخل المعرفياوالً 

 System)اف عمؿ المنظمات يتألؼ مف مجموعة مف االنشطة المتسمسمة وفؽ المنظور النظمي       

Perspective)  ًعف خدمات ما  مف اجؿ تصميـ وانتاج وتسويؽ وتسميـ المنتوج او الخدمة الى الزبوف فضل
بعد البيع، وكؿ ىذه االنشطة التي تؤدى داخؿ المنظمة تدمج لتشكيؿ سمسمة القيمة الف اليدؼ االساس 

 لنشاطات المنظمة ىي القياـ باألعماؿ التي تخمؽ القيمة لمزبوف والمنظمة عمى حد سواء.

   
 
 
 
 

ىي كمية الفوائد التي يحصؿ عمييا الزبوف مقابؿ تنازالتو في  من منظور الزبونالمضافة والقيمة       
الحصوؿ عمى ىذه القيمة، وبمعنى اخر اف القيمة ىي الفرؽ بيف الفوائد المتحققة لمزبوف والتكاليؼ التي 

 ، يتحمميا في ايجاد واكتساب واستخداـ المنتوج او الخدمة
والقيمة بشكؿ  بشراء ما تقدمو المنظمة مف منتجات.فيي عدد  الزبائف الراغبيف  من منظور المنظمةاما  

عاـ ىي الحزمة الكاممة لمفوائد الممموسة وغير الممموسة والتي ترضي حاجات الزبوف في الوقت المناسب 
 .بشكؿ فاعؿ وكفوء

، واف كؿ عممية مف ىذه  اما مفيوـ سمسمة القيمة فيو يعكس القيمة المضافة والتسمسؿ الطبيعي لمعمميات
 (.Margin)ما يعبر عنيا باليامش  غالباً العمميات تضيؼ القيمة وصوال الى القيمة االجمالية التي 

، (Harvard) كي في جامعة ىارفردير االستاذ االم( Porter) اطمؽ مفيوـ سمسمة القيمة بداية مف قبؿ     
 Primary) اساسييف ىما: االنشطة االساسيةوبموجب ما اقترحو فأف انشطة المنظمة تقع في نوعيف 

activities)  ًعف خدمات ما بعد  التي تسيـ في االيجاد المادي لمسمعة وتسويقيا وتسميميا الى الزبوف فضل

 المدخالت (المعالجة)العمليات المخرجات

 اضبفت قٍوت

 كلفت اضبفٍت

 اضبفت قٍوت

 التغزٌت الؼكسٍت

 كلفت اضبفٍت

 انقيًت انًضبفت في انُظبو
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التي تجسر الفجوة ما بيف صياغة االستراتيجية وتنفيذىا.  (Support activities)البيع. واالنشطة الداعمة 
لتحتية التي تشمؿ )الموارد البشرية، تطوير التقنية، تييئة الموارد( والتي بواسطتيا مف خلؿ تييئة البنى ا

 يمكف اف تتـ االنشطة االساسية. وكما في الشكؿ:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

يا المنظمات في زيادة االرتباطات بسمسمة القيمة سواء مف اجؿ عمموىناؾ عدد مف الطرائؽ التي يمكف اف تست
تخفيض التكاليؼ او تحقيؽ الفاعمية، وتتضمف ىذه الطرائؽ انجاز ذات الوظيفة، لكف بأساليب مختمفة. وىذا 

مقارنة بتمؾ التي  وبكمؼ اقؿ نسبياً  ما يتطمب مف المنظمة اف تكوف قادرة عمى اداء انشطة سمسمة القيمة
يتحمميا المنافسيف وبشكؿ يوفر خدمة مميزة او قيمة مضافة، وىذا تأكيد عمى اف االسبقيات التنافسية )الكمفة 

 المنخفضة، التمايز( ىما دالة في ىذه السمسمة. 
مف المياـ الفكرية التي يقـو وُتعرؼ سمسمة المعرفة باتجاه ابراز اىمية المورد المعرفي بأنيا سمسمة متعاقبة 
عف عمميات التقدير لمقيمة  بيا ىذا المورد لتحقيؽ الميزة التنافسية. وىي تشير الى المعرفة المتراكمة، فضلً 

اذ تمثؿ كؿ عممية مرحمة مف المعالجة، ليتـ تحويميا الى شكؿ اخر يكوف مدخًل لعممية  مف ىذا التراكـ.
 .اخرى
ر الى اىمية سمسمة المعرفة في كيفية إظيار القيمة المضافة لممعرفة مف خلؿ التوجيات اعله تشي     

، بوصفيا اداة استراتيجية تكمف في الطريقة التي توفرىا لتوضي  ما تمتمكو تتابع العمميات وزيادة القيمة تمقائياً 
وارد االساسية لـ تعد المنظمة مف موجودات معرفية وما تقوـ بو مف اعماؿ، واف تمؾ االىمية تتجمى بأف الم

رأس الماؿ بؿ المعرفة، واف الميزة التنافسية باتت تكمف في قدرة المنظمة عمى تحديد واكتساب المعرفة، ومف 
 ثـ صقؿ ىذه المعرفة ونشرىا وتطبيقيا، والنتيجة ىي القيمة المضافة المتحققة

       
 

 البنى التحتٍت

 تطىٌش الونتح/ الخذهت

 اداسة الوىاسد البششٌت

 التهٍئت

خذهت 

 الضبىى 

تسىٌق 

 وهبٍؼبث

اهذاد 

خبسخً     

) تىصٌغ 

 الونتدبث(

 ػولٍبث

)تصنٍغ 

 الونتىج( 

اهذاد داخلً  

)استالم 

وخضى 

 الوذخالث(

ًت
ع

دا
 ان

طت
ش

الَ
ا

ش 
بي

ه
ان

 

 االَشطت االسبسيت

 الشكل  سمسمة القيمة 
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 : سمسمة قيمة المعرفةثانياً 
اذا ما سممنا بوجود ذات االنشطة االساسية والداعمة لسمسمة قيمة المعرفة، فأف السمسمة جاءت      

 بامتدادات مضافة تقود باتجاه خمؽ القيمة التي يُعوؿ عمييا باألساس لكسب الميزة التنافسية
        

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ادارة المعرفة(: انشطة اضافة القيمة)عمميات ثالثاً 

اف العمميات األساسية في ادارة المعرفة تختمؼ باختلؼ الباحثيف، يمكف تبني العمميات الرئيسة       
 االتية)االكتساب، الخمؽ، الخزف، النشر، التطبيؽ(. 

 ( (Knowledge Acquisitionاكتساب المعرفة .1
ارجية لممنظمة وتحوليا الى استجابات داخمية وىي تشير الى االنشطة التي تحدد المعرفة في البيئة الخ      

ويتـ االكتساب مف خلؿ عمميات الرصد المعرفي الذي يتـ . واستيعاب ىذه المعرفة ضمف عمميات المنظمة
خلؿ مقدرة المورد المعرفي مف عبر المدى الواسع ألدراؾ البيئة الخارجية لممنظمة. اف عممية االكتساب تتـ 

تكنولوجيا  عماؿالمعمومات والمعرفة الجديدة والعمؿ عمى معالجتيا بشكؿ ضمني او باستفي الحصوؿ عمى 
المعمومات لتحويميا الى شكؿ ملئـ داخؿ المنظمة، واالستفادة منيا بوصفيا مدخؿ لعممية خمؽ المعرفة، 

ات الخارجية عف المسوح اكتساب المعرفة ىو االنترنت والمقابلت الشخصية. فضلً في االدوات  ومف ابرز

 سمسمة قيمة المعرفة
 

 انراكسة انتُظيًيت

 ادازة َظبو انًعسفت

 انتشبزك انًعسفيتشجيع 

تطبيق 

 انًعسفت

َشس 

 انًعسفت

 خزٌ

 انًعسفت

 خهق

 انًعسفت

اكتسبة 

 انًعسفت

ًت
ع

دا
 ان

طت
ش

الَ
ا

 

 االَشطت االسبسيت

ت 
يً

نق
ا

فت
ضب

نً
ا

 

 تبُي ثقبفت انًعسفت

 انًقبزَت انًسجعيت انًعسفيت
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واخضاع الموظفيف لمتدريب الخارجي، وتوظيؼ االفراد الذيف يمثموف المعرفة او مراقبة التكنولوجيات 
 المتقدمة.

 (Knowledge Creation) خمق المعرفة  .2
اف المنظمات الخلقة تقوـ بخمؽ وتوليد المعرفة، فيي تأخذ المعمومات الخارجية وتمزجيا بتجاربيا       

باألبداع المعرفي ويتضمف غرس  واف خمؽ المعرفة يسمى احياناً ، واعد الداخمية وتحوليا الى معرفةوقيميا والق
وتنمية واحتضاف االفكار الجديدة وتوليد معرفة جديدة تقود باتجاه اكتشافات كبيرة. وقد اشار الى اف خمؽ 

تحويؿ المعرفة مف المستوى عف  المعرفة يتـ مف خلؿ تحويؿ المعرفة الضمنية الى معرفة صريحة، فضلً 
الفردي الى المستوى الجماعي عف طريؽ التشارؾ. وىذا ما يشير بدوره الى أف خمؽ المعرفة ىي جيد بشري، 

عف الطبيعة التراكمية لممعرفة. اما االنشطة الفرعية لعمميات  تتأثر باألبعاد الضمنية والظاىرة لممعرفة، فضلً 
الخمؽ فتتضمف: مراقبة الموارد المعرفية لممنظمة والبيئة الخارجية مف خلؿ استحضار المعرفة المكتسبة، 

، وانتاج المعرفة مف عماؿوتقييـ المعرفة المكتسبة في مصطمحات القابمية عمى االستعماؿ او سيولة االست
 رفة الموجودة مف خلؿ الخمؽ والتركيب والتحميؿ والبناء.المع

 ( (Knowledge Storageخزن المعرفة.3

اف عممية اكتساب وخمؽ المعرفة ليست كافية وغير مجدية مالـ يتـ خزف المعرفة لمحفاظ عمييا      
والتخزيف.  سترجاعواال والوصوؿ والبحث واالستفادة منيا وقت الحاجة، وىي تشتمؿ عمى االحتفاظ واالدامة

. اذ يتـ الحفظ مف خلؿ (Organizational Memory)ما يعرؼ خزف المعرفة بالذاكرة التنظيمية  وغالباً 
تسجيؿ المعرفة واالحتفاظ بيا وصيانتيا وفيرستيا)ترميز المعرفة الضمنية واعطاء العلمات لممعرفة 

ويتمثؿ بخزف المعرفة القابمة  الترميزي، وبيذا فأف خزف المعرفة تتمثؿ بمنيجيف، االوؿ:  المكتسبة(
الذي يركز عمى ذات االفراد ممف يمتمكوف المعرفة بشكؿ ضمني، وامكانية  الشخصنة، والثاني: عماؿللست

 .استدعائيـ لمواجية او حؿ المشكلت الجديدة
اف تراكـ المعرفة في اماكف خاصة يجعؿ مف الممكف الحفاظ عمييا واسترجاعيا وقت الحاجة الييا،      

وبالتالي فأف مف االىداؼ الميمة إلدارة المعرفة ىو تحويؿ المعرفة المخزونة وباستخداـ التشجيع عمى 
اـ  أكانت معرفة صريحة ة سواءً التشارؾ المعرفي وتبني الثقافة المعرفية بيف االفراد العامميف في المنظم

معرفة ضمنية مف خلؿ اثارة المورد المعرفي عمى استخراج ما لدييـ مف مخزوف معرفي وبالتالي محاولة 
تحويؿ ىذه االفكار والمعرفة الى معرفة صريحة قابمة لمخزف مف اجؿ االفادة منيا مف جميع العامميف في 

 مدخلت لعممية اخرى وىي النشر. المنظمة، وىذا يعني اف مخرجات الخزف تعني
 (Knowledge Distributionنشر المعرفة)التوزيع.4

وتعرؼ بأنيا تحويؿ  .وتعني توزيع المعرفة المخزونة وجعميا متوفرة لممستخدميف والباحثيف عف المعرفة     
المعمومات والمعرفة مف مصدر معيف)فرد، مجموعة( الى مصدر اخر وىي تشير الى التوزيع والنشر 
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والمشاركة والتدفؽ والنقؿ والتحريؾ. واكثر الطرائؽ فاعمية لنشر المعرفة وافضؿ ممارسة تتـ مف خلؿ 
معرفي. واف العوامؿ التي تؤثر في سموكيات التحويؿ المنظـ لممعرفة مف اجؿ خمؽ بيئة متكاممة لمتشارؾ ال

االفراد لممشاركة بالمعرفة ىي االدوات والتقنيات المتمثمة بتكنولوجيا المعمومات. اذ ليس مف قبيؿ المصادفة 
اف ادارة المعرفة ازدىرت بعد التقدـ الواسع لتكنولوجيا المعمومات، و يتـ التشارؾ بالمعرفة الصريحة مف 

لمعمومات. اما المعرفة الضمنية فأف افضؿ مشاركة ليا تتـ مف قبؿ المورد المعرفي، خلؿ تكنولوجيا ا
،  ويقتصر دور تكنولوجيا المعمومات بتوفير شبكة اتصاالت بينيـ لتسييؿ الحوار وتبادؿ المعرفة الضمنية

التبادؿ المعرفي في عممية  معدالً  وتحويؿ المعرفة مف عقوليـ الى متخذي القرار، ويمعب نشر المعرفة دوراً 
لنظرية التبادؿ مف خلؿ عمميتيف فرعيتيف،  ويساعد المنظمة عمى انجاز واستدامة ميزتيا التنافسية  طبقاً 

عنيا  اً عبر : التنشئة اذ يسيؿ تفاعؿ االفراد ونقؿ المعرفة الضمنية وتحويميا الى معرفة صريحة مُ االولى
االشخاص لممعرفة التي يممكونيا، لغرض تركيب تمؾ المعرفة يعني تبادؿ و : التبادؿوالثانيةبأشكاؿ مختمفة، 

، واف النشر الفاعؿ لممعرفة بيف وتذويتيا. اذ تزداد القيمة المضافة خطوة بعد خطوة كما تزداد تكاليفيا ايضاً 
جراءاتيا وبالتالي تحقيؽ المُ  دخؿ اللـز االفراد يمكف مف جعؿ ىذه المعرفة مطبقة في عمميات المنظمة وا 

 ممية التطبيؽ.لع
  (Knowledge Implementation)تطبيق المعرفة .5

ادخاؿ المعرفة كمنياج عمؿ في عمميات المنظمة، وىي تشير الى االستعماؿ واعادة االستعماؿ وتعني     
واالفادة والتنفيذ والتطبيؽ. والتطبيؽ الفاعؿ لممعرفة يساعد المنظمات عمى زيادة كفاءتيا وتخفيض تكاليفيا ، 

اف الجيد النيائي يتمثؿ في كيفية ترجمة المعرفة الى افعاؿ معرفية مف خلؿ مجموعة مف الوسائؿ التي ذلؾ 
تمكف مف فيـ البيئة الداخمية لممنظمة، وقياس قيمة المعرفة ، وقد اشير الى عممية التطبيؽ بما اسموىا 

تجات، او تضميف المعرفة بالمخرجات المعرفة الموجودة في انتاج المن عماؿبالتجسيد، والتجسيد يشير الى است
.اف تطبيؽ المعرفة يسم  بعمميات التعمـ الفردي والجماعي الجديدة (المنظمية وتقديميا الى البيئة او السوؽ

والتي تؤدي الى ابتكار معرفة جديدة لتبدأ عممية جديدة في إدارة المعرفة، ومف ىنا جاءت تسمية عمميات 
 .(Closed-Cycleغمقة ادارة المعرفة بػ)الحمقة الم

 
 ( Drivers: االنشطة الداعمة إلضافة القيمة)الموجيات رابعاً 

في ادارة المعرفة  مرة اخرى او المساعدات مرة مجموعة مف الدراسات التي ُصنفت بالممكناتتعرض        
(KM Enablers ) االنشطة والتي تشتمؿ عمى تييئة البنى التحتية إلدارة المعرفة، وتتضمف مجموعة مف

 . المعرفة التي تدعـ االنشطة االساسية لسمسمة قيمة
 (Managing of Knowledge system) ادارة نظام المعرفة .1
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اف المنظمات يجب اف تمتمؾ القدرة عمى استغلؿ تكنولوجيا المعمومات لتسييؿ عمميات ادارة المعرفة،       
ارؾ بالمعرفة ت معرفية لزيادة التواصؿ والتشعف تشجيع الحوار والتشارؾ بالمعرفة، وخمؽ شبكا فضلً 

. ومف جانب اخر فأف عممية خمؽ المعرفة تفترض اف مقدرات المورد المعرفي تقـو (المشخصنة ) الضمنية
بخمؽ معرفة جديدة مف المخزوف المعرفي الموجود، وعمى ىذا النحو فأف ادارة نظاـ المعرفة يجب اف تركز 

يعرؼ نظاـ ادارة المعرفة بأنو نظاـ و . لجعؿ عممية التوليد تحدث بشكؿ انسيابيعمى تييئة الظروؼ المناسبة 
 .مستند عمى تكنولوجيا المعمومات لدعـ وتعزيز العمميات التنظيمية التي تخمؽ وتخزف وتنشر وتطبؽ المعرفة

  (Fostering of Knowledge Culture)بني ثقافة المعرفةت .2
عرفة ىو تبني ثقافة المعرفة التي بدورىا تقود الى القيمة المضافة. اف احد اىداؼ تصميـ سمسمة قيمة الم

، فيي تساعد عمى تحديد المعرفة  ف(سَ حَ  وعمى المنظمات اف تركز عمى تأسيس مبدأ)ثقافة المعرفة امرٌ 
المطموبة، وبناء العلقات بيف المورد المعرفي مف جانب، ومف الجانب االخر ىي محدد قوي إلدارة المعرفة. 
فعمى الرغـ مف اف تكنولوجيا المعمومات تساعد عمى االدارة الفاعمة لممعرفة لكف ىذا لف يتـ بدوف اقترانو 

وىذا ما اكده  نات البناء إلدارة المعرفة.بثقافة عامة بيف العامميف تسيؿ مف ذلؾ وتدعـ االداء، والثقافة ىي لبِ 
(Chen et al,2009 ) وجود ثقافة تدعـ العممية برمتيا، وىذا ما يتعمؽ بأف نجاح ادارة المعرفة يعتمد عمى

بالجوانب السموكية إلدارة المعرفة، مف خلؿ التحفيز والدوافع والمكافأة، وعبر مدخمييف: تغيير ثقافة المنظمة 
ككؿ لتبني ادارة المعرفة، او تنظيـ فرؽ العمؿ بيف االفراد التي تسيؿ مف انشطة ادارة المعرفة. واذا حدث 

مف رؤية مفادىا" اف  ميس مف المستغرب اف يميؿ االفراد الى مقاومة التغيير لمتشارؾ المعرفي خوفاً العكس ف
فقداف المعرفة مف قبؿ الفرد يعني سيولة التخمي عنو مف المنظمة"، وبالتالي فالمنظمة بحاجة الى تبني ثقافة 

رفتو، واعطاءه قيمة بأنو مساىـ فعاؿ المعرفة التي تقمؿ مف خوؼ الفرد بأنو عالة عمى العمؿ بعد فقداف مع
 .في تحقيؽ الميزة التنافسية

 ( (Developing of Organizational Memoryتطوير الذاكرة التنظيمية .1

فأف المعرفة  ( Davenport & Prusik,1998)لػ اً المعرفة ىي جوىر الذاكرة التنظيمية، وطبق     
تشمؿ النمط المنظمي  التنظيمية ىي ليست تمؾ المترسخة في الوثائؽ او القابمة لمخزف فقط، ولكف ايضاً 

والعمميات والممارسات والمعايير، واف الجزء الميـ في الذاكرة التنظيمية ىو بقدرتيا عمى الخزف واتاحة 
وال يجب اف تقتصر ىذه العممية عمى المعرفة الفرص للسترجاع مف قبؿ المستخدميف عند الحاجة الييا. 

المعرفة الضمنية مثؿ التجارب  المرمزة والمخزونة في نظـ المعرفة مثؿ الروتينيات، ولكف تشمؿ ايضاً 
وىذا ما َيَضمف توفير المعرفة المناسبة واتاحتيا في شكؿ مناسب في  .والخبرات التي يمتمكيا المورد المعرفي 

لتحسيف نجاح  (Just in enough) ، اي االيفاء بالمعرفة في ذات المحظة فة المناسبةالوقت المناسب وبالكم
 (.Time to decision)االعماؿ مف خلؿ تحسيف القرارات بالوقت المحدد

  (Promoting of Knowledge Sharing)تشجيع التشارك المعرفي .2
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اليدؼ الجوىري في ادارة المعرفة ىو نقؿ المعرفة بيف اعضاء المنظمة، واف التركيز في البيئة      
التنظيمية ينصب حوؿ كيفية تحقيؽ المشاركة المعرفية وكيفية التحسيف لتدفؽ المعمومات. اذ تتطمع 

 ,Boland &Tankos)ـ المنظمات الى تحقيؽ ذلؾ وبما يسيـ في اغناء القدرة االبداعية لممنظمة، وقد قد

في التشارؾ المعرفي وىو التشارؾ بالرؤى او الكيفية التي ينظر مف خلليا االفراد الى  ميماً  جانباً  (1995
ويكوف التشارؾ اكثر سيولة عندما ينظر االفراد او مجتمع المعرفة لشأشياء مف ذات ، االشياء ضمف بيئتيـ

ادارة المعرفة تتطمب التدفؽ المستمر لممعرفة وعدـ التركيز عمى وينبغي التركيز عمى حقيقة اف .  المنظور
تراكـ المخزوف فقط، ذلؾ اف تدفؽ المعرفة يسيؿ االتصاالت بيف المورد المعرفي ويقدـ ليـ المعرفة 

عف مجتمعات  المطموبة، كما اف ىنالؾ مفاىيـ اخرى تتطمب بالتشارؾ المعرفي وىي مجتمع المعرفة. فضلً 
، اذ  مف خلؿ العوامؿ البشرية اـ تكنولوجيا المعمومات . سواءً (Community of Practice) الممارسة

يقوـ المورد المعرفي بالتشارؾ مف خلؿ جمسات العمؿ والعصؼ الذىني لمذيف يمتمكوف المعرفة الضمنية، 
رفة مف المستوى عف تحويؿ المع ومحاولة ترميز ىذه المعرفة باستخداـ وسائؿ تكنولوجيا المعمومات، فضلً 

بينما اف االعتقاد السائد  (Cong& Pandya,2003)وفي ىذا الصدد يقوؿ .الفردي الى المستوى المنظمي
 بأف المعرفة ىي القوة، فيجب اف يفيـ اف التشارؾ بالمعرفة ىو القوة.

  (Knowledge benchmarking)المقارنة المرجعية المعرفية .3

المقارنة المرجعية ومف منظور المنظمة بشكؿ عاـ وادارة المعرفة بشكؿ  اف متابعة االدبيات تظير اف       
لممعمومات. والمقارنة المرجعية ىي عممية تحسيف االداء مف خلؿ التحديد المستمر  متميزاً  خاص ىي مصدراً 

 عماؿاست والفيـ وتعديؿ الممارسات والعمميات الداخمية مع المنظمات الخارجية. وفي ادارة المعرفة فأنو يمكف
المعايير واالجراءات الخارجية والتعمـ مف االخريف مف خلؿ المقارنة المرجعية المعرفية لقياس ومقارنة 

وينبغي اف (. Jager,1998:2)عمميات المنظمة بعمميات المعرفة لممنظمات االخرى بتبني افضؿ الممارسات
المنظمات االخرى لغرض تعييف مستوى اداء تكوف المنظمات قادرة عمى قياس موجوداتيا المعرفية ازاء 

  .المعرفة القابؿ لممقارنة وما متوافر مف معرفة لدى المنظمة وتحديد الفجوة المعرفية
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 المحاضرة الحادية عشر
 االقتصاد المعرفي

 مفيوم االقتصاد المعرفياوال: 
العقؿ البشري وما يمتمكو مف معرفة عممت المعرفة عمى تعديؿ مؤشرات القوة باتجاه التحوؿ الى قدرة 

وميارة وخبرة عمى خلؼ القوى العضمية والجسمانية بؿ كانت ىذه القوى تتمثؿ القوى الذىنية والفكرية 
ومف اجؿ تعريؼ االقتصاد ، كيؼ، محققة نوع جديد مف االقتصاد المتمثؿ باالقتصاد المعرفي-ومعرفة

 ع المعرفي.المعرفي ينبغي اوال التعريؼ بماىية المجتم
يمكف تصوره عمى انو ظاىرة اجتماعية باإلضافة الى التطورات االقتصادية، وىذا  المجتمع المعرفي

، وطبقا ليذه يعني اف مفيوـ المجتمع المعرفي يستخدـ بالتبادؿ )وليس في تحديد(االقتصاد المعرفي
 .يحدث االقتصاد المعرفي مف يشكؿ او تمع المعرفي ىوجمالنتيجة فأف ال

عرؼ مجتمع المعرفة عمى انو المجتمع الذي يخمؽ المشاركة ويستعمؿ المعرفة الزدىار ورفاىية افراده،  و
 ،بو دراكر بالقوؿ اف المجتمع القادـ سيكوف مجتمع المعرفة واف المعرفة ستكوف عنصرا حرجا ما تنبأوىذا 

 واف عماؿ المعرفة سيشكموف قوة العمؿ ىذه.
( فتعرفو بأنو االقتصاد القائـ عمى انتاج وتوزيع واستعماؿ المعرفة OECDفطبقا)اما االقتصاد المعرفي 

 والمعمومات. 
"عمى أنو نمط اقتصادي متطور قائـ عمى االستخداـ واسع النطاؽ لممعموماتية  يعرف اقتصاد المعرفة

تكزا بقوة عمى وشبكات االنترنت في مختمؼ أوجو النشاط االقتصادي وخاصة في التجارة اإللكترونية، مر 
المعرفة واإلبداع والتطور التكنولوجي )خاصة ما يتعمؽ بالتكنولوجيات الجديدة في المعمومات واالتصاالت(،  

 كما يعرؼ اقتصاد المعرفة ذلؾ االقتصاد الحديث المعتمد عمى المعرفة". 
القتصادية، وتمعب إذف اقتصاد المعرفة ىو عبارة عف ظاىرة جديدة طبعت وميزت المعاملت والعلقات ا

نجازىا وتساعد في ذلؾ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ التي تعتبر البنية  المعرفة دورا أساسيا في إتماميا وا 
 التحتية ليذا االقتصاد.

 في االقتصاد المعرفي بالقوؿ:المعرفة  الذي لخص دور( Thomes Stewartوطبقا لفكرة )
 وعمميات االنتاج والبيع.اف المعرفة سوؼ تصب  محتوى االعماؿ  .1
او  الية  اكثر اىمية مف الموجودات المبالفكري ستصالماؿ اف الموجودات المعرفية وكفاءات رأس  .2

 الموجودات االولية التكنولوجية.
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اف المعرفة ونتائج راس الماؿ الفكري ستحافظ عمى رفاىية وازدىار اقتصاد السوؽ الذي يتطمب اعماؿ   .3
 يدة.جديدة وتقنيات وطرؽ جد

 فيي: اما خصائص االقتصاد المعرفي
الروابط التجارية مع المؤسسات األكاديمية وغيرىا مف المنظمات التي  مفاالبتكار : نظاـ فعاؿ  .1

 تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابيا وتكييفيا مع االحتياجات المحمية

التعميـ أساسي لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية. يتعيف عمى الحكومات أف توفر اليد العاممة الماىرة  .2
الحاجة  وتناميإدماج التكنولوجيات الحديثة في العمؿ.  القادر عمىواإلبداعية أو رأس الماؿ البشري 

المناىج التعميمية وبرامج  إلى دمج تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فضل عف الميارات اإلبداعية في
 التعمـ مدى الحياة. 

البنية التحتية المبنية عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تسيؿ نشر وتجييز المعمومات والمعارؼ  .3
 وتكييفو مع االحتياجات المحمية. 

إلى حوافز تقـو عمى أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كؿ األطر القانونية والسياسية التي تيدؼ  .4
زيادة اإلنتاجية والنمو. وتشمؿ ىذه السياسات التي تيدؼ إلى جعؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

تاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركية عمى منتجات تكنولوجيا و زيادة القدرة التنافسية إأكثر 
 لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

 .(كؿ وعاء يضيؽ  بما وضع فيو اال وعاء العمـ فيو يتسع")" عميو السالمعمي "وبيذا الصدد يقوؿ األماـ 
في اشارة الى القيمة المضافة مف خلؿ التراكمات المعرفية، وبيذا الصدد ايضا يمكف االشارة الى المثؿ 
االيرلندي الذي يقوؿ) اذا كاف كؿ واحد منا يمتمؾ تفاحة وتـ المبادلة بينيما فسوؼ يمتؾ كؿ واحد منا تفاحة، 

اذا كاف كؿ واحد منا يمتمؾ فكرة فسوؼ يمتمؾ كؿ منا فكرتيف( ليتحقؽ التراكـ واالساس الفمسفي الىمية اما 
 االقتصاد المعرفي. 

 ثانيا: مبادى التعامل مع االقتصاد المعرفي
 يختمؼ االقتصاد المعرفي عف انواع االقتصاد االخرى في اف مبادئو تتضمف:

الفردية لمعامميف والتعامؿ السميـ مع االفكار والمعرفة التي  المبدأ االوؿ: التركيز عمى المعرفة .1
 يمتمكونيا وتوفير الظروؼ الملئمة ليتـ تحويميا الى منتجات وخدمات.

المبدأ الثاني: عمى المدراء اف ال يقوموا بإدارة عماؿ المعرفة بؿ ىـ مف يديروف انفسيـ  المبدأ الثاني: .2
 األفكار المخزونة داخؿ عقوليـ.وميمة المدراء ىي خمؽ ميارة إلدارة 
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المبدأ الثالث: اتاحة الفرصة لتحقيؽ اليوية والشعور بازدياد القيـ الشخصية، أي اف العمؿ في ظؿ   .3
االقتصاد الجديد يجب اف يكوف قائـ عمى صنع اإلحساس او الشعور باالعتماد الواض  مف قبؿ 

تاحة الفرصة ليـ لشأبداع مف خلؿ اثبات المنظمات عمى الميارات الفكرية واالىتماـ بالعامميف و  ا 
 الذات.

 

 ثالثا: مالمح االقتصاد المعرفي
 اف مف اىـ ملم  االقتصاد المعرفي:

  اعتماده عمى تبادؿ البيانات والمعمومات كونو نظاما موغل بالرمزية، حيث اذا لـ تكف ىنالؾ كعرفة
 يتـ تبادليا ال تكوف ىنالؾ ثروة جديدة تخمؽ

  الجديد يمتاز بأنو نظاـ انتاج الكمي وانو قادر بفضؿ تقنيات المعمومات الجديدة عمى اف النظاـ
 انتاج منتجات حسب الطمب وبكمفة تقارب تكاليؼ االنتاج الكمي

  التقميدية تعتبر اقؿ اىمية مف المعرفة التي تعد االىـ اإلنتاجاف عناصر 
 لمتبادؿ الحقيقي كأداةلمعدنية او الورقية االعتماد عمى المعمومات االلكترونية بدال مف النقود ا 
 اف المنتج والمستيمؾ تـ اعادة توحيدىما في دورة خمؽ الثروة بعد اف تـ فصميما في الثورة الصناعية 

 


