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 (Nonaka,1991)وٌقول 

ان للمعرفة سمة ممٌزة فً كٌفٌة اظهار بذور التطور فً 
 المستقبل



 التطور التارٌخً للجانب المعرفً-

 مراقبة العمال-

 ادارة االفراد-

 ادارة الموارد البشرٌة-

 ادارة الموارد البشرٌة االستراتٌجٌة-

 ادارة المعرفة-

 



 بداٌات ادارة المعرفة

باتجاه الفلسفة : المعرفة الشخصٌة"هذا التصنٌف ُمٌزت فً كتاب جذور 1.
 Personnel Knowledge: towards post-criticalاالكثر حٌوٌة

philosophy  " للعالم الهنغاري(Polyani,1958  ) 

الى وجود نوع من المعرفة لم ٌتم ادراكه من قبل وهو المعرفة نبه 2.
 (Tacit Knowledge)الضمنٌة 

المعرفة التً ال نستطٌع التعبٌر عنها بشكل كامل حتى من قبل وهً 3.

الخبراء، وٌمكن ان تنتقل من شخص الى اخر فقط من خالل عملٌة 

 .  طوٌلة من التدرٌب واالحتراف

 ".  اننا نعرف اكثر مما نستطٌع ان نخبر االخرٌن به"برر رأٌه بالقول قد 4.



 المعرفة الدارةالبداٌة الرسمٌة 
للمعرفة الى ضمنٌة ( Polyani,1958)الرغم من تصنٌف على 1.

 وصرٌحة، 
وزمالئه الذٌن قدموا ( Nonaka)الفعلً قد نسب الى لكن التمٌٌز 2.

 دراساتهم فً ادارة المعرفة 
.3Nonaka.1990:1991:1992:1993:1994:1995:1996:1998a1

:998b:1999:2000a:2000b:2002: 
2003:2005:2006:2009:2014:2016. 

 التداؤبٌةادراكها او تحسسها اال من خالل  الٌمكنان خلق المعرفة 4.

الحاصلة بٌن المورد البشري فً الخلق واالبداع وادوات تكنولوجٌا 
 (Nonaka,1996:204)تعاونٌة او مساعدة كاداةالمعلومات 

 



 مفهوم المعرفة

 االعتقادات تعدٌل "بأنها الٌها ٌشار (الغربٌة)االغرٌقٌة الفلسفة فً المعرفة•

 ٌتضمن لم انه ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ."الصحٌحة

 .االفراد عقول فً المتجسدة المعرفة او الذاتٌة المهارات

 او/و الصحٌحة االعتقادات تشكل التً للمعلومات المعانً من مجموعة"•

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟للفرد الفنٌة المهارات

 وهً المعتقدات، هذه ٌمتلكون الذٌن االفراد وفهم التزام على تعتمد النها•

 لتصبح والمواقف، والسلوكٌات االحكام وتطوٌر االفراد تفاعل من تنتج

 التً المعتقدات لتعدٌل دٌنامٌكٌة بشرٌة عملٌة بأنها المعرفة خلق عملٌة

 .الممارسة خالل من الفنٌة المهارات تجسٌد او/و االفراد بها ٌؤمن

 خالل من للشًء (المالحظٌن)العارفٌن تمٌٌز هً المعرفة أن ٌعنً هذا•

 الداخلً واالتساق منطقً، بشكل المترابطة التجارب خلفٌة من جلبه
   .االفعال من لمجموعة

     
 



 الحكمة

 الذكاء

 المعرفة

 المعلومات

 البٌانات



 (DIK)هرمٌة

ٌنظر الى المعرفة على انها تسلسل هرمً من التفسٌرات المتعلقة بكٌفٌة 

 :وان مراحل تشكٌلها هًتشكٌلها، 

وهً انتقاله تسمح لألفراد والمنظمات من تطوٌر  الواقع الى البٌاناتمن 1.

 .االدوات لتمثٌل وجمع وتسجٌل وتخزٌن الحقائق حول الواقع
تسمح بمعالجة البٌانات فً  انتقالةوهً  من البٌانات الى المعلومات 2.

 .اشكال لها معنى
وهً (  Know-How)كٌف -مثل معرفة من المعلومات الى المعرفة 3.

انتقاله تسمح من تفسٌر وترجمة المعلومات فً شكل ٌحقق التوجه 

 .واالفعال



 انواع المعرفة

 بنسب اال ادراكها ٌمكن ال التً كٌف-ومعرفة مهارة هً الضمنٌة المعرفة .1
  :اساسٌٌن بعدٌن لها الضمنٌة والمعرفة .متفاوتة

 النماذج على ٌرتكز وهو(Cognitive dimension)  االدراكً البعد•

 والقٌم االفكار تتضمن والتً للعمل نماذج بوصفها المستعملة للفرد العقلٌة
 .والمثالٌات والعواطف

 كٌف، -معرفة ٌتضمن الذي ( Technical) dimensionالفنً البعد  •

 والبراعة بالمهارات تتمثل والتً معٌن بشًء القٌام كٌفٌة معرفة اي
 .المعرفة على المستندة والخبرة الٌدوٌة

 ٌتم التً المعرفة فهً (Explicit Knowledge)الصرٌحة المعرفة .2

 والكتٌبات العلمٌة المقاالت مثل نشرها وٌمكن المرء من وتحسسها ادراكها
 Explanatoryالتفسٌرٌة المعرفة تتضمن وهً االلكترونٌة والتسجٌالت

Knowledge) ).   
 



 عملٌة خلق المعرفة

 



 

 نظرٌة االنظمة العمومٌة
 1950عام ( Ludwig Van Bertalanffyبٌرتلنفلًفون  لودوغ)•

النظام هو اي شًء ذو عالقة متبادلة مع اجزاء اخرى ضمن البٌئة، وكل •

جزء من النظام سوف ٌؤثر على االجزاء االخرى واٌضا ٌعتمد كل جزء 

 بالكاملعلى النظام 
 & Maturura)فضال عن ذلك فقد كامل هذه االفكار العالمان التشٌكٌان•

Verale )ما هو الكائن الحً" اللذان حاوال االجابة عن سؤال مفاده  "

وكانت اجابتهم فً ذلك ان الكائن الحً هو من ٌعٌد بناء ذاته وان اعادة 
 (.Autopoisis)البناء اطلق علٌها بـ
 



 فأن المعرفة خلق عملٌة فً وتحدٌدا المعرفة ادارة مٌدان على وبالتطبٌق•

 ٌؤثر المنظمة فً جزء فكل منظمته، فً حرا ٌكون ان ٌستطٌع ال الفرد

   .االخرى باألجزاء وٌتأثر

 : وهما االنظمة من نوعٌن هنالك فأن اعاله للنظرٌة وطبقا  

   المعرفً النظام•

 االجتماعً والنظام•

 تمثل بٌنما االجتماعً للنظام العملٌات والعالقات االتصاالت تمثل اذ •

   .المعرفً للنظام العلمٌات من نوع االدراكٌة العملٌات

 وبمساعدة االفراد خالل من تخلق المعرفة فأن االول النظام وبحسب•

 ،المعلومات تكنولوجٌا ادوات

 هً والتعاون واالتصاالت االجتماعٌة التفاعالت فأن الثانً وبحسب •

 او المجتمعات ألفعال نتٌجة تصبح المعرفة الن المعرفة، خلق مركز

  .ذاته السٌاق او البٌئة ذات فً المختلفة االنظمة

 فهو حً ككائن الفرد اخذنا واذا ، معرفٌة انظمة هً الحٌة االنظمة الن•

   .ادراكٌة او معرفٌة عملٌة عن عبارة



 

 سلسلة قٌمة المعرفة
 



 تحدٌات ادارة المعرفة

 



 
 



 
“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 
اولئك الذٌن ٌفهمون ما ال : التكنولوجٌا مهٌمن علٌها من قبل نوعٌن من االفراد" 

 "ٌدٌرون، واولئك الذٌن ٌدٌرون ما ال ٌفهمون
  

 



 
 



 

 نظرٌة االنظمة العمومٌة
 1950عام ( Ludwig Van Bertalanffyبٌرتلنفلًفون  لودوغ)•

النظام هو اي شًء ذو عالقة متبادلة مع اجزاء اخرى ضمن البٌئة، وكل •

جزء من النظام سوف ٌؤثر على االجزاء االخرى واٌضا ٌعتمد كل جزء 

 بالكاملعلى النظام 
 & Maturura)فضال عن ذلك فقد كامل هذه االفكار العالمان التشٌكٌان•

Verale )ما هو الكائن الحً" اللذان حاوال االجابة عن سؤال مفاده  "

وكانت اجابتهم فً ذلك ان الكائن الحً هو من ٌعٌد بناء ذاته وان اعادة 
 (.Autopoisis)البناء اطلق علٌها بـ
 



 

 راس المال الفكري
 



 

 
 



 

 البداٌات

رأس المال الصناعً ٌتسم بأنه مادي وملموس مما ٌجعل سهل التحدٌد •

 .والتقٌٌموالقٌاس 

المال الفكري ٌتسم بأنه أثٌري غٌر ملموس مما ٌجعله صعب القٌاس رأس •

 .  والتقٌٌم 

الذي ٌبدو جلٌا فً الوقت الحاضر وخاصة فً الدول المتقدمة هو الواقع •

المتقدمة أصبح واالقتصادٌات إن الثروة والقٌمة والتطور فً المجتمعات 

 .  ٌعتمد على رأس المال الفكري وجوهره األساسً هو المعرفة 

ٌعنً أن مركز الثقل فً تولٌد القٌمة والثروة انتقل من عمل األشٌاء مما •

إلى العمل المعرفً ، من استغالل الموارد الطبٌعٌة إلى استغالل األصول 

(  الذي ٌنطبق على السلع المادٌة ) الفكرٌة ، ومن قانون تناقص العوائد 

 ( .  بالنسبة للمعرفة واألفكار ) إلى قانون تزاٌد العوائد 
المعرفة الفكرٌة ، المعلومات ، الملكٌة  –المادة : راس المال الفكري•

 الثروة نشئ االستخدام لت  الفكرٌة ، الخبرة التً ٌمكن وضعها فً 



 

 راس المال الفكري

 
 

   والفكري المادي المال رأس بٌن الفروق :  الجدول

   المعرفً المال رأس المادي المال رأس  البٌانات

   منظور وغٌر ملموس غٌر – أثٌري -  ومنظور ملموس – مادي -   األساسٌة السمة

   األفراد رؤوس فً - الشركة داخل - الموقع

   الفرد -   اآللة - الممثل النموذج

 متزاٌدة -  متناقصة -   العوائد

   والتركٌز االنتباه فً -   الموارد فً -   الثورة نمط

   المعرفً ومهنٌو عمال -   الٌدوٌون العمال -   األفراد

  اإلستعمال عند تبادل قٌمة -   تبادل وقٌمة استعمال قٌمة -  القٌمة

   ( قوة ) ذاتً وتعزٌز تولٌد دورة -  ( ضعف ) تقادم دورة - والضعف القوة



 

 
 



 

 مكونات راس المال الفكري

بها فً  اإلحتفاظالصرٌحة التً ٌتم  هو المعرفة الهٌكلًرأس المال  •

فهو ٌمثل كل القٌم التً تبقى فً . هٌاكل وأنظمة وإجراءات الشركة 

 .العملالشركة عندما تطفئ األضواء فٌها فً آخر ٌوم 

وٌتمثل فً المعرفة التً ٌمتلكها وٌولدها العاملون :راس المال البشري•

ولقد عرف بأنه مجموع .  اإلبتكاراتبضمنها المهارات ، الخبرات ، 

 الشركةمهارات ، خبرات ، ومعرفة العاملٌن فً 

وٌتمثل بالقٌمة المشتقة من الزبائن الراضٌن ذوي : العالقاتًراس المال •

الوالء ، الموردٌن المعول علٌهم ، والمصادر الخارجٌة األخرى التً تقدم 

إن هذه العالقات ذات . قٌمة مضافة للشركة جراء عالقاتها المتمٌزة بها 

 قٌمة كبٌرة 



 

 والهٌكلً البشري المال رأس بٌن الفرق
 راس قٌمة أي ( Stock ) الرصٌد ببعدٌن، ٌتسم البشري المال رأس إن : أوال

  ، معٌن وقت فً أو السنة نهاٌة فً المقدرة أو المحسوبة البشري المال
 صٌرورته من المتولدة البشري المال لرأس الجدٌدة القٌمة أي(Flow)والتدفق

   . فقط بالرصٌد عنه ٌعبر الهٌكلً المال رأس أن حٌن فً . أفراده عمل فً
 حٌث ) الذاتً للتولٌد وٌمٌل باإلستخدام ٌتزاٌد البشري المال رأس إن : ثانٌا

 أكثر ، أعمق ، أوسع ، أفضل لمعرفة مصدر اإلستعمال عند تكون المعرفة

 الصرٌحة معرفته تتقادم الذي الهٌكلً المال رأس خالف وهذا ، ( كفاءة
   . وإجراءاته وقواعده أنظمته فً المتمثلة

 اإلنتاجً العمر عن النظر بغض ) البشري المال رأس حٌاة دورة إن : ثالثا

 التكنولوجٌا أو العملٌة أو المنتج حٌاة دورة من أطول هً ( المعرفة لصاحب
   . الشركة فً ( والمعدات اآلالت )



 مقاومة فً عٌوبه ٌحمل أن ٌمكن البشري المال رأس : رابعا•
 المال راس حٌال اإلدارة فً ٌظهر ٌمكن ما وهذا . التغٌٌر
 ومشروعات وطرق أسالٌب فً البارعون فاألفراد . الهٌكلً
 والمشروعات المبادرات عن المسؤولون هم أنهم ورغم معٌنة

 تعارض الطرٌقة بنفس ، ذلك وٌقاومون ٌعارضون قد ، الجدٌدة
 اإلنتاجً خطها تغٌٌر ومقاومة الجدٌد بالتكنولوجٌا األخذ اإلدارة

 تسترد ولم عالٌة دفترٌة قٌمة ذات الزالت الحالٌة تكنولوجٌتها أو
 هو ٌظل البشري المال رأس فإن ذلك كل ومع . اآلن حتى قٌمتها
 األكثر وهو المعرفة على القائمة الشركة لرأسمال األرقى الشكل
 . المتجددة قٌمته وتولٌد نفسه تجدٌد على وقدرة حٌوٌة

 

 



 اهمية راس المال البشري

إن األهمٌة المتزاٌدة لرأس المال البشري وخاصة فً  •

  مأماالشركات القائمة على المعرفة تجعل هذه الشركات 

مسؤولٌات وقضاٌا األساسٌة التً ٌنبغً أن تهتم بها الشركات 

 : بالعالقة مع رأس المال البشري ، وهً 

 :استقطاب أفضل المواهب البشرٌة  -أ•

 : إغناء رأس المال البشري من خالل التطوٌر  -ب•

 : المحافظة على أفضل العاملٌن  -ج•

 :إٌجاد بٌئة التعلم  -د•



 العالقاتياهمية رأس المال 

 النقدٌة فالقٌمة ، الشركة فاتورة ٌدفعون الذٌن هم باألخٌر الزبائن أن1.
 هً للشركة األولى المهمة ألن كبٌر بشكل حقٌقٌة الزبونً المال لرأس
 Total Customer ) الشاملة الزبون قٌمة تورٌد عبر الزبائن إنشاء

Value ) ًالزبون مع المتمٌزة العالقات هذه توجد الت . 
 أو مادٌا والء كان سواء المتمٌزة الشركة عالقات تصنعه الذي الوالء أن .2

 بنسبة األرباح ٌزٌد  ٪ 5 بنسبة الزبون معاودة زٌادة حٌث ) إلكترونٌا
 التجزئة تجارة فً أنه إلى التقدٌرات وتشٌر .( ٪ 95-25 بٌن تتراوح

 من أكثر ٌنفق الوالء ذو المعاود الزبون فإن ( E-Retailing ) اإللكترونٌة
 باألشهر مقارنة بالشركة عالقته من ( 30-24 ) األشهر خالل الضعف
 والء زٌادة أن ترى فورد شركة أن كما .العالقة هذه من األولى الستة

 الطلبات تكرار مقٌاس تمثل التً المئوٌة النسبة من واحدة بنقطة الزبون
 .دوالر ملٌون مئة بمقدار األرباح فً زٌادة إلى تترجم
 




