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 أثر تطبيق إدارة املعرفة يف رفع مستوى اإلبداع باملنظمة

 اجلزائر -جامعة اجللفة -نائب عميد كلية اإلقتصاد للدراسات –د.نوي طه حسني 

 اجلزائر –جامعة اجللفة–غربي يسني سي الخضرسنة ثانية دكتوراه علوم اقتصادية 

 اجلزائر–معة املدية جا–أستاذ مؤقت سنة ثالثة دكتوراه علوم اقتصادية -رقاب طارق 

 

 مقدمة  :  

ثر املعرفة وإدارتها يف مستويات اإلبداع يف أول العديد من الكتاب والباحثني إبراز القد ح

املنظمات. ووضعت مسارات متعددة لتشخيص هذا األثر، أو لتسبيب العالقة بني املتغريين. ولكن 

راسات كثرية تناولته بالبحث، ليس ألن الزال هذا املوضوع حباجة إىل إغناء وإثراء، وليس هناك د

 موضوع اإلبداع حديث، ولكن حلداثة موضوع إدارة املعرفة رغم أن جذورها قدمية. 

ويف هذا السياق مت اإلنطالق من اإلشكالية األساسية اآلتية : إىل أي مدى ميكن أن يساهم تطبيق 

 ادارة املعرفة يف الرفع من مستوى اإلبداع للمنظمة ؟ 

اإلجابة على هذا السؤال اجلوهري مت بناء منوذج لدراسة العالقة السببية بني متغريات ولغرض 

 الدراسة املستقلة منها والتابعة. 

املتغري املستقل : املتمثل يف إدارة املعرفة مبختلف أبعادها ومكوناتها، بدءا باكتساب املعرفة، ثم 

 واستخدامها. ختزينها وتوثيقها، وبعد ذلك توزيعها، وأخريا تطبيها

  واملتغري التابع : املتمثل يف مستوى اإلبداع للمنظمة.

 وميكن إظهار ذلك جليا يف الشكل التالي :  
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 منوذج البحث  :  01الشكل 

                                       

                                إدارة املـــعرفـة                                               

                                   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وللتأكد من مدى صحة وعملية هذا النموذج مت التطرق بالتفصيل إىل العناصر التالية :

 أوال : اإلطار العام للدراسة )اقتصاد املعرفة(

 ثانيا : مفاهيم أساسية حول إدارة املعرفة

 يات اإلبداع املنظميأساسثالثا : 

 اإلبداع املنظمي يف: دور إدارة املعرفة مبختلف مكوناتها  رابعا

 : أوال : اإلطار العام للدراسة )اقتصاد املعرفة(

قبل التطرق إىل معاجلة اشكالية الدراسة، واإلجابة على سؤاهلا الرئيس، جيب أوال فهم اإلطار  

تصاد املعرفة، إضافة إىل ما يقتضيه هذا االقتصاد من العام الذي تتم فيه إدارة املعرفة، وهو اق

 مواصفات وشروط ينبغي أن حتققها املنظمة من أجل التكيف مع معطيات هذا الواقع اجلديد.

 

 

 اكتساب المعرفة:

 التنقيب عن المعرفة-

كشف المعرفتين: -

 الضمنية والصريحة

 

تطبيق 

 المعرفة:

الذكاء  -

 اإلصطناعي

 النظم الخبيرة -

 تخزين المعرفة :

اجم مستودعات ومن -

 البيانات

 المعرفة:توزيع 

 الشبكات اإللكترونية-

رفع 

مستوى 

 اإلبداع
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 تعريف اقتصاد املعرفة : -1

لقد أصبحت املعرفة موجودا أساسيا، وموردا هاما من املوارد االقتصادية اليت هلا خصوصيتها، بل 

ورد االسرتاتيجي اجلديد يف احلياة االقتصادية. ومن هنا نشأت احاوالت عدة للتعبري أصبحت امل

عنها، استخدمت مصطلحات كثرية  مثل : اقتصاد املعرفة، االقتصاد اجلديد، االقتصاد ما بعد 

، اقتصاد املعلومات...اخل  الصناعي، االقتصاد الرقمي
1
  

 قتصاد املعرفة، والذي من أهم تعريفاته :  غري أن املصطلح شائع االستعمال هو مصطلح ا

" اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي حيّول مركز الثقل، من املواد األولية واملعدات الرأمسالية إىل  -

املعلومة واملعرفة ومراكز التعليم والتدريب والبحث العلمي. " 
2

  

ملوجه للنمو االقتصادي، فهي من ختلق " اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي تكون فيه املعرفة هي ا -

الثروة، وتعود هلا القدرة على تعظيم القيمة املضافة." "
 3

 

" اقتصاد املعرفة، أو ما أصطلح عليه االقتصاد اجلديد، أو اقتصاد الشبكة، أو االقتصاد الرقمي،  -

ظاهرة هو ختصص فرعي من االقتصاد، يهتم أساسا باملعرفة من جهة، ومن جهة أخرى يعترب 

اقتصادية حديثة، تتميز بتغري سري االقتصاديات، من حيث النمو وتنظيم النشاطات 

االقتصادية. " 

4

  

وعليه   . " اقتصاد املعرفة، هو االقتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة املضافة -

،  ية، كما هو يف التسويقفإن املعرفة يف هذا االقتصاد، تشكل مكونا أساسيا يف العملية اإلنتاج

كما أن هذا النوع من االقتصاد يقوم على أساس تكنولوجيا   . وأن النمو يزداد بزيادة هذا املكون

باعتبارها املنصة األساسية اليت منها ينطلق." ،  املعلومات واالتصال

5

 

ام واسع النطاق و يعرف اقتصاد املعرفـة أيضا بأنـه : منط اقتصادي متطور، قائم على االستخد"  -

للمعلوماتـية وشبـكات اإلنتـرنيت، يف خمتلف أوجه النشاط االقتصـادي، وخاصة يف التجارة 

اإللكرتونـية، مرتكزا بقـوة على املعرفة واإلبداع والتطور التكنولوجـي، خاصة فيما يتعلق 

بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. "

6

 

خلربة املرتاكمة، وتعتمد على الفهم واإلدراك البشري، فإنها ومبا أن املعرفة هي خليط من التعلم وا

بهذه الصفة ميكن أن تتحول إىل سلع وخدمات، يكون مستهلكوها على استعداد لدفع مقابل 

للحصول عليها، من هذا املنطلق، فإن وضع كل بلد يف االقتصاد العاملي اجلديد، حيدد وفقًا 

لك من خالل تطوير التعليم وتكثيف برامج البحث لكمية وجودة املعارف اليت ميتلكها، وذ

 .  والتطوير إضافة إىل التدريب

، قد ارتكز وبشكل متزايد على املاضيإن التطور االقتصادي العاملي خالل النصف الثاني من القرن 

التطور التقين والعلمي، أكثر من اعتماده على التطور الكمي يف اإلنتاج، ويف العقدين األخريين 

االقتصاد العاملي يتوجه حنو املنتجات ذات الكثافة املعرفية، وحسب معطيات تقرير التنمية بدأ 

% من الناتج احمللي اإلمجالي ملعظم دول "منظمة التعاون 50، فإن أكثر من 1999البشرية عام 

-Highوالتنمية االقتصادية"، يقوم على العلم، وازدادت حصة منتجات التكنولوجيا الرفيعة "
Technology من الصادرات العاملية خالل التسعينات24% إىل 12" يف املبادالت الدولية من %

7

.  
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و نظرا الرتباطه الشديد بآخر التطورات العاملية يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وارتكازه على 

 بقتهاليت ساالقتصاد أمناط خيتلف عن اقتصاد املعرفة فإن  عامل املعرفة كعنصر إنتاجي جديد،

 8:  يف بعض األوجه املهمة مثل

بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة، فعلى عكس أغلب املوارد  فةرعيتسم اقتصاد امل -

اليت تنضب من جراء االستهالك، تزداد املعرفة يف الواقع باملمارسة واالستخدام، وتنتشر 

 باملشاركة. 

اق ومنشآت افرتاضية تلغي قيود الزمان واملكان، من يسمح استخدام التقانة املالئمة، خبلق أسو -

اليت توفر كثريًا من املزايا، من حيث ختفيض التكلفة و رفع الكفاءة و  خالل التجارة اإللكرتونية،

السرعة يف إجناز املعامالت على مدار الساعة وعلى نطاق العامل. ونتيجة لذلك، ينصب الرتكيز 

اكة والتحالف اإلسرتاتيجي مع أطراف خارجية، قبل الرتكيز على أواًل على تطوير األسواق، والشر

  .تطوير املنتجات

من الصعوبة مبكان، يف اقتصاد املعرفة، تطبيق القوانني والقيود والضرائب على أساس قومي  -

من املعمورة، وأنها باتت تشكل عنصر اإلنتاج األساسي،  حبت، فطاملا أن املعرفة متاحة يف أي مكان

 لك يعين أن هنالك اقتصادا عامليا يهيمن على االقتصاد الوطين.فإن ذ

إن عمال املعرفـة هم أولئك الذين يسّخرون الرموز أكثر من اآلالت، كاملصممني وعمال البنوك  -

والباحثني واملعلمني، فيما ميكن اعتبار املعرفة منتجا عاما )خالفا للعمل ورأس املـال(، إذ عند 

تصبح مشاركتها مع مزيد من املستخدمني جمانية، كما أن الذي ينتج املعرفة،  وتعميمها، اكتشافها

 جيد أنه من الصعب منع اآلخرين من استخدامها، وتؤّمـن بعض الوسائل، مثل براءات االخرتاع
 وحقوق امللكية والعالمات التجارية، احلماية ملنِتج املعرفـة.

 متطلبات و مقومات اقتصاد املعرفة :  -2

القتصاد املعريف املقرتن بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو اقتصاد السرعة الفائقة، فإذا إن ا

كان االقتصاد التقليدي يف العصر الصناعي هو اقتصاد احلركة البسيطة ووسيلته هي السكك 

احلديدية والسيارات والربيد التقليدي، فإن االقتصاد املعريف هو اقتصاد احلركة السريعة، و 

يلته هي األقمار الصناعية والربيد االلكرتوني، حيث أن التحول من االقتصاد التقليدي إىل وس

االقتصاد املعريف يصنع حتديا أمام إدارة مؤسسات األعمال، ففي ظل االقتصاد التقليدي كان 

عاملة( واليت التحدي الذي يواجه املؤسسات هو كيفية )إدارة الندرة( يف املوارد )األموال، املعدات، اليد ال

تتناقص باالستخدام، أما يف ظل اقتصاد املعرفة فقد انتقل التحدي إىل )إدارة الوفرة( حيث حتول 

االهتمام إىل خلق الوفرة يف املعلومات واملعرفة اليت تزداد قيمتها باالستخدام، فقد أصبحت 

 األكثر أهمية يف املؤسسات.املعرفة ورأس املال الفكري أهم مستلزمات االقتصاد املعريف و املوجودات 
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ومما زاد من مربرات التحول إىل االقتصاد املعريف وزيادة أهميته هو النمو السريع للمعرفة، 

وظهور فروع علمية جديدة واتساع جماالت البحث والتطور، إضافة إىل التطور التكنولوجي 

 ة.الكبري الذي يشهده العامل حاليا يف خمتلف اجملاالت العلمية والتقني

 إن اقتصاد املعرفة يتأسس ويقوم على ضرورة توافر : 

 رأس املال البشري: ويقصد به هنا املهارات واخلربات واملعارف، اليت حتوزها العناصر البشرية. -

 مزيج معني من الثقافة ) ثقافة املعلومة (، ويقصد بها القيم الالزمة للتعامل مع عصر املعلومات. -

: أي أن قيمة هذا املكون تتحدد باستخدامه، وليس مبجرد اقتنائه، أو قيمة للمكون املعريف -

 حيازته، أو اكتنازه ) ألن قيمة املعرفة تساوي صفرا عند اكتنازها (.

قدرة حترير االقتصاد: إن هذا املكون املعريف حيرر اقتصاده من مشكلة الندرة، اليت عاش هلا و  -

علومات ندرة، بل تزداد املعارف واملعلومات باالستخدام، بها علم االقتصاد، فليس يف املعارف وامل

 فاستخدام املعلومة تولد معلومات واستخدام املعرفة يولد معارف.

قدرة اإلفالت من القيود: أي أن هذا املكّون املعريف له القدرة على اإلفالت من القيود الزمنية  -

 ة ..اخل.واملكانية والقانونية، مثل القيود الضريبية واجلمركي

وبهذا ينشأ جمتمع املعرفة، الذي يقوم على اكتساب املعرفة وإنتاجها وتوظيفها يف خدمة 

التقدم...  ويتأتى ذلك من خالل أربعة جوانب مهمة، للسياق االجتماعي ملنظومة اكتساب املعرفة 

 بيئة العاملية.وهي: العالقة مع النشاط اجملتمعي خاصة يف اإلنتاج، دور الدولة، البعد القومي، وال

 كما أن القتصاد املعرفة مقومات و مستلزمات أساسية، من أبرزها :

البنية التحتية لتقانات االتصال واملعلومات لبلد ما، و اليت تعترب العامل األهم يف حتديد  -

قدرته على االنتقال إىل االقتصاد العاملي اجلديد )اقتصاد املعرفة(، حيث تشكل كثافة اخلطوط 

، وانتشار احلواسيب الشخصية، ومدى استخدام الشبكات اإللكرتونية، -الثابتة واملنقولة-فيةاهلات

املؤشرات األساسية هلذه البنية التحتية

9

. 

يتطلب اقتصاد املعرفة تعزيز فعالية السياق التنظيمي إلنتاج املعرفة، مبا يضمن قيام نسق  -

واستيعابها، وتنشيط إنتاج املعرفة، املؤدي إىل  لالبتكار، يقوم على اإلدارة الكفأة لنقل التقانة

 توليد تقانات جديدة، مبا حيقق أهداف الكفاءة اإلنتاجية والتنمية البشرية يف آن واحد.

تعتمد قدرة بلد ما على االستفادة من اقتصاد املعرفة، على مدى السرعة اليت ميكن من خالهلا  -

فراد والشركات قادرين على إنتاج الثروة، حبسب أن يتحول إىل اقتصاد تعليمي، حيث يكون األ

 قدرتهم على التعلم واملشاركة يف اإلبداع.

إعادة هيكلة اإلنفاق العام وترشيده، وإجراء زيادة حامسة يف اإلنفاق املخصص لتعزيز املعرفة،  -

العلمي.  ابتداء من املدرسة االبتدائية وصوال إىل التعليم اجلامعي، مع توجيه اهتمام مركز للبحث

وجتدر اإلشارة هنا، إىل أن إنفاق الواليات املتحدة يف ميدان البحث العلمي واالبتكارات يعادل أو 

يزيد على إنفاق الدول املتقدمة األخرى جمتمعة، ما يساهم يف جعل االقتصاد األمريكي األكثر 

، كانت 2000مليار دوالر عام  360تطوًرا ودينامكية يف العامل )بلغ إنفاق الدول الغربية يف هذا اجملال 

 ملياًرا(. 180حصة الواليات املتحدة منها 

العمل على خلق وتطوير رأس مال بشري بنوعية عالية، وعلى الدولة خلق املناخ املناسب  -

للمعرفة

10

. 
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 : ثانيا : مفاهيم أساسية حول إدارة املعرفة

عقود، لكنها على املستوى التطبيقي  إن إدارة املعرفة على املستوى النظري كانت معروفة على مدى

 .، واحلداثة يف موضوع إدارة املعرفة هو اجلانب التطبيقي فيهايف السنوات األخريةعرف إال تمل 

( يف بداية Don Marchand)رة من قبل الباحث :ول مألاستخدم مصطلح إدارة املعرفة حيث 

الثمانينات من القرن املاضي

11

ية من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املرحلة النهائ وأدرجت ضمن ،

إىل أن العمل  (Peter Drucker) دراكر" بيرت"املعلومات، ويف املرحلة ذاتها تنبأ رائد اإلدارة 

اليت تتكون من  املنظماتالناجحة هي  املنظماتوأن  ،النموذجي هو العمل الذي يقوم على املعرفة

 .ذية العكسية لزمالئهم من الزبائنصناع املعرفة الذين يوجهون أداءهم من خالل التغ

شركة  بدأتهابداياتها إىل التطبيقات األوىل اليت الباحثني أرجع  بعض ومن جهة أخرى، جند أن 

وحتديدا يف برناجمها إلدارة املعرفة  ،1985األمريكية عام  (Hewlott Packard)هوليث  باكارد 

"  (HP)شبكة أخبار  اسم" أطلق عليه ذيال

12

 

من القرن العشرين،  كانت يف منتصف التسعينياتأن البدايات احلقيقية إلدارة املعرفة إال      

الساخنة واألكثر ديناميكية يف اإلنتاج الفكري  وعاتحيث أصبح موضوع إدارة املعرفة من املوض

( Nonaka et Takeuchi 1995إلدارة األعمال، خصوصا بعد إصدار الكاتبني نوناكا وتايكوشي )

نوان " الشركة اخلالقة للمعرفة"بع بالكت

13

 األكثر شهرة يف هذا املوضوع .وهو الكتاب  

 إدارة املعرفة وجذورها اإلدارية :  -1

 مفهوم إدارة املعرفة :  -أ

ال ميكن القول بأن هناك تعريفا واحدا شامال وواسعا متفقا عليه إلدارة املعرفة، إذ أن هناك 

د احدد هلذا املصطلح اجلديد. وهناك الكثري من اختالفات كثرية حول حتديد مفهوم واح

الباحثني الذين ينظرون إىل هذا املصطلح على انه يعّبر عن حقل جديد ال يزال يف مرحلة 

التطور واالكتشاف الذاتي. ويؤكد هؤالء الباحثون على أن إدارة املعرفة تتجاوز وتفوق كونها جمرد 

 معلومات أو بيانات. 

الفرتة املمتدة من بداية الثمانينات و إىل بداية التسعينات من القرن غري أنه ميكن اعتبار 

املاضي، مرحلة االهتمام و التوجه حنو إدارة املعرفة، إال أن البدايات احلقيقية إلدارة املعرفة 

مبفهومها احلديث هي منتصف التسعينات، و اليت تسمى مرحلة النضج واالعرتاف، وحتديدا 

السويدية، اليت تعترب من   Skandiaناجحة ملبادرة إدارة املعرفة، يف شركة بعد تنفيذ الربامج ال

األمريكية، و مصرف أمربيال الكندي، وغريها من  هوليث  باكارديف شركة الرواد يف هذا اجملال، و 

التطبيقات الناجحة.

14
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حثني، فإنه من على هذا األساس، ويف ظل مداخل التفكري املختلفة، و وجهات النظر املتباينة للبا

الصعب إعطاء مفهوم موحد جامع و شامل هلذا املصطلح، وبالتالي فإنه مت التطرق إىل أهم 

 التعريفات املقدمة إلدارة املعرفة، وخصوصا تلك اليت ختدم هدف هذا البحث : 

قدمت املدرسة العليا إلدارة األعمال يف جامعة تكساس يف أوسنت تعريفًا إلدارة املعرفة، حيث  -

تعرف إدارة املعرفة على أنها : "العمليات النظامية إلجياد املعلومات، واستحصاهلا، وتنظيمها، و 

تنقيتها، و عرضها بطريقة حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف جمال عمله. و تساعد إدارة 

بعض  املعرفة املنظمة يف احلصول على الفـهم املعمق من خالل خرباتها الذاتية. كما تساعد

فعاليات إدارة املعرفة يف تركيز اهتمام املنظمة على استحصال، وخـزن،واستخدام املـعرفة ألشياء 

مثل حل املشاكل، والتعلم الديناميكي، و التخطيط اإلسرتاتيجي، وصناعة القرارات. كما أنها 

حتـمي املوارد الذهنية من االندثار،وتضيف إىل ذكاء املنظمة، وتتيح مرونة أكرب."

15

 

التنسيق، ومراقبة والتنظيم،وتتضمن التوجيه،إدارية عبارة عن وظيفة  ةإدارة املعرف" إن  -

املنظمة، وعليه ة، ضمن حقل خلق وتكوين املعرفواستعمال و األنشطة، واإلجراءات املوجهة لتوزيع

وحتويل املعارف يف  ،استعمالو،وختزين ،نشر تساعد علىفهي حتتاج إىل وجود تكنولوجيا 

س مال فكري وجتربة أمعرفة جمسدة يف شكل ر نظمة، وسهولة الوصول إليها عند احلاجة،امل

وبالتالي على املنظمة تثمني معارفها، املتمثلة  ،أو اخلرباء يف جمال ما األفراداحصلة من طرف 

 ،اإلبداع واالبتكار بغية تنمية ت الكامنة لدى كفاءاتها ومواردها البشرية،واخلربا يف املعلومات

من  ،والتحفيز الدائم، املتميز واملستمر للتكوين، ووسيلة للتغيري والتجديد ألن املعرفة أصبحت

قق ميزة حي مباأجل تنمية روح املبادرة والتعاون بني أفراد املنظمة، بهدف تنمية كفاءاتهم 

. " مستدامة تنافسية

16

 

ر على دور إدارة املعرفة يف خلق القيمة " إدارة املعرفة وفق منظور القيمة املضافة : يركز هذا املنظو -

من املعرفة ذاتها، حبيث تنتقل املنظمة من فكرة سلسلة قيمة املعلومات املبنية أساسا على األنظمة 

التقنية، و املعتربة لألفراد كمؤدين فقط، إىل فكرة سلسلة قيمة املعرفة، اليت تتعامل مع األنظمة 

ويم الدائم للمعلومات احملفوظة يف األنظمة التقنية، و البشرية كعناصر أساسية، تشتغل بالتق

بالتالي، هناك تكامل بني هذين النوعني من األنظمة خللق القيمة. " 

17

 

" إدارة املعرفة من منظور املنظمة املعرفية : و ينظر هذا االجتاه إىل إدارة املعرفة على أنها ليست  -

أقسام املنظمة، و يركز على قيمة املعرفة، كنتاج  جمرد مبادرة أو مشروع، بل هي مفهوم شامل لكل

إلدارة املعرفة تدرك يف منوذج العمل. ويؤكد هذا املنظور على أنه يف املنظمة املعرفية، يكون 

توليد املعرفة و رفعها، املصدر الرئيس للقيمة املضافة، ونوعا من امليزة التنافسية، و مسوقا رئيسيا 

لل كل جانب فيها، وأن معظم مستخدميها ذوو مؤهالت عالية و ألعماهلا، و نشاطا مهما يتخ

ثقافة رفيعة، أي أنهم صناع معرفة. " 

18

 

" إدارة املعرفة هي عملية منظمة إلجياد و اختيار و تنظيم و فرز و تقديم املعلومات، بطريقة  -

صاصه، كما يتم فيها حتسني فهم املوظف للنواحي ذات العالقة مبجال عمله، وتقع يف دائرة اخت

تساعد إدارة املعرفة املنظمة على كسب رؤى، و فهم أكثر عمقا للتجارب اليت متر بها، و تساعد 

أنشطتها املنظمة يف تركيز جهودها على : اكتساب، ختزين واستعمال املعرفة يف العديد من 
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اذ القرارات القضايا اليت تهمها مثل : مهارات حل املشكالت، التعلم الديناميكي، التخطيط و اخت

اإلسرتاتيجية، كما أنها حتمي األصول الثقافية للمنظمة من التدهور."

19

 

" إدارة املعرفة هي عملية خلق أو ممارسة، من أجل اكتساب و ختزين ومشاركة واستعمال املعرفة  -

أينما وجدت، و ذلك بغية حتسني التعلم و األداء يف املنظمات."

20

  

، و منهج إداري يعمل على حتويل أصول األعمال الفكرية للعاملني و " إدارة املعرفة مفهوم حديث -

املوظفني يف املنظمة، إىل قوة إنتاجية أعلى، وقوة تنافسية وقيمة مضافة. وتتطلب إدارة املعرفة 

يف املنظمة حلقات )رابطات( من اتصال املعلومات باملعلومات، اتصال املعلومات باألنشطة، اتصال 

خاص، وذلك إلدراك )بلوغ( مشاركة املعرفة )الضمنية أو الصرحية(."املعلومات باألش

21

 

 نه ميكن استخالص النقاط التالية :إبتحليل هذه التعريفات، فو

عبارة عن عملية إدارية تنظيمية، تتعامل يف بيئة املنظمة، مع كل أوجه املعرفة، إدارة املعرفة  -

ذا التعامل خلق املعرفة، معاجلتها و فرزها، سواء كانت ضمنية أو صرحية أو فنية... و يشمل ه

تصنيفها و ختزينها يف قواعد املعرفة، من خالل أنظمة وإجراءات معدة لذلك، مما يسهم يف 

 حتسني قدرات التعلم واإلبداع لدى املنظمة.

 الضمنية الكامنة لدى ةبل تتعدى أيضا إىل املعرف، الظاهرة ةال ختتص فقط باملعرفإدارة املعرفة  -

 األفراد. 

 للمنظمة.  هداف اإلسرتاتيجية لألنظاما هادفا يستجيب  إدارة املعرفة تعترب -

املؤثرة على ماعية، اجل ةعرفانطالقا من املعارف الفردية، تعترب إدارة املعرفة نظاما يوّلد امل -

 اإلبداع والتجديد داخل املنظمة. 

ذي قيمة اقتصادية، ومصدر  فكري كرأس مال، واقع املنظمةيف نفسها  ةلقد فرضت إدارة املعرف -

نظمة يف مناخ يتميز باملنافسة وبقاء امل ستقرارالعامل وك، امليزة التنافسيةاسرتاتيجي لتحسني 

 نشر و إيصال املعلومات، باستعمال التكنولوجيات اجلديدة. ،قليتم ن الشديدة، حيث

اإلبداع ب ذات الصلة إلسرتاتيجية،ا املديرين على حتديد األهدافإن إدارة املعرفة، تشجع  -

الذكاء، إىل املعرفة اجلماعية، الفردية املبنية على املعرفة ن االنتقال م، و والتجديد من أجل البقاء

يف املنظمة  ةة أو تثمني املعرفلرمس، حبيث أنها تسمح بعملية عرفةاملتثمني و من خالل تبادل

بهدف

22

  : 

 .عادة استعماهلاوإ ،تشغيلها(، وذجتهامنو، حتصيلها)ة احلفاظ على املعرف -

شبكة العمل  مع علالتفاباملستوى اجلماعي،  يف ودجمهاة، تكوين الفعال للمعرفة الفرديال -

 واقتسام اخلربة.

 اجلذور اإلدارية إلدارة املعرفة :  -ب

النشاطات ميكن أن نوضح يف الشكل التالي اجلذور اإلدارية إلدارة املعرفة، واليت تبلورت من خالل 

 (  02واملمارسات اإلدارية ) الشكل رقم : 
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: اجلذور اإلدارية إلدارة املعرفة  (02الشكل رقم )

23

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتويل األعمال :  -

إن النجاح يف منظمات القرن الواحد والعشرين يتطلب اإلبداع املستدام والتغيري الفعال      

مكن املنظمة من حتقيق التفوق والتميز، ومن أهم مداخل التغيري جند والتطوير الشامل، لكي تت

التحويل التنظيمي الذي يضم العمليات التالية 

24

  : 

* إعادة هندسة العمليات اإلدارية : وهي تعرف بأنها إعادة تصميم جذري لعمليات األعمال 

ة، لكونها تركز على اإلدارية، لتحقيق حتسينات مثرية يف الكلفة واجلودة واخلدمة والسرع

العمليات أكثر من الوظائف، وأنها تقود إىل الرتكيز على اهلياكل األفقية وعلى فرق العمل 

 ومتكني العاملني.

ويظهر التطابق بني إدارة املعرفة وإعادة هندسة العمليات اإلدارية يف القدرة على أسر املعلومات  

 يار األفضل.عن خمتلف املمارسات واملقارنة فيما بينها الخت

* إدارة اجلودة الشاملة : وهي اسرتاتيجية تنظيمية تقتضي االلتزام بالتحسني املستمر ملقابلة رضا 

الزبائن، من خالل تطوير اإلجراءات للحصول على خمرجات ذات جودة عالية، واهلدف النهائي 

ل ما متلكه من هلا هو حتسني فعالية املنظمة وتطوير إمكانات األفراد العاملني بها من خال

 خصائص وما حتققه من أبعاد اجلودة وخاصة األداء عالي املستوى.

وميكن تلخيص أبعاد اجلودة يف : األداء السريع واملعامل املميزة والثقة والتوافق مع املعايري  

 واملتانة وقابلية اخلدمة واإلصالح السريع واجلمال واجلودة املدركة.

عرفة وإدارة اجلودة الشاملة من خالل : توجه كلتيهما بالنتائج ويظهر التطابق بني إدارة امل 

)إرضاء أصحاب املصاحل من : عاملني وزبائن وموردين وجمتمع ومساهمني(، االعتماد على العاملني 

 وقدراتهم العقلية واإلبداعية، الرتكيز على فرق العمل واتباع األسلوب القيادي املالئم.

 المنظمة التعليمية

 نظم قاعدة المعرفة

رأس المال/الموجودات  إدارة المعلومات

 الفكرية

 االبتكار

تحويل األعمال:إعادة 

هندسة العمليات،الجودة 

 الشاملة، الثقافة

 إدارة 

 المعرفة
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قدات والقيم املشرتكة املتفاعلة بني األفراد واهليكل والنظم إلنتاج * الثقافة : وهي نظام املعت

معايري سلوكية تعرب عن طريقة عمل األشياء، وتتأثر الثقافة بكيفية معاجلة املديرين 

للمشكالت وخدمة الزبائن وردود الفعل اجتاه املنافسني. وميكن توجيه الثقافة وحتى تغيريها 

سبة لذلك تكيفا مع التغريات البيئية، حدة املنافسة، وضع املنظمة، باستخدام اإلسرتاتيجية املنا

 وكذا معدل منوها.

 االبـتـــــــــكار : -

وهو حتويل القدرات واألفكار إىل سلع وخدمات وعمليات جديدة، وهو ينتج عن إدارة اجلهود  

يعد اإلبداع نقطة اهلادفة إىل تطوير منتجات جديدة أو تطوير استخدامات املنتجات املوجودة، و

البداية فيه ) اإلبداع هو القدرة على مجع أو مشاركة املعلومات بطرق تولد أفكارا جديدة( . وقد 

يكون االبتكار : جذريا أو تدرجييا، إداريا أو تقنيا، ابتكار منتج أو ابتكار عملية. ويف كل هذه 

 ة منها عملية اكتساب املعارف.احلاالت هناك تطابق بني االبتكار وعمليات إدارة املعرفة، خاص

 إدارة املعلومات : -

إن إدارة املعلومات وإدارة تكنولوجيا املعلومات ساهمتا يف وضع إطار عام شامل، استفادت منه إدارة  

املعرفة يف عملياتها وعرب وظائفها ومستوياتها إلضافة قيم عديدة منها : حتقيق وتعظيم رضا 

عالقة السبب بالنتيجة وإعادة استخدام وحتويل املعرفة الزبائن، وذلك من خالل توضيح 

يف املصطلحات اإلجنليزية :    Iبدل    Kالضمنية إىل صرحية، ويظهر ذلك يف إحالل حرف الـ  

IM, KM   

 نظم قاعدة املعرفة :  -

لتعزيز قاعد املعرفة التنظيمية، تستخدم املنظمة عدة نظم منها : نظم املكاتب ونظم عمل  

فة ونظم تعاون اجملموعات وتطبيقات الذكاء االصطناعي، وتقوم هذه النظم بدعم املعلومات املعر

واملعرفة من خالل تشجيع التعلم التنظيمي وختزين الذاكرة التنظيمية وتوليد املعرفة واكتسابها 

 وتوزيعها واملشاركة فيها.

 رأس املال الفكري واملوجودات الفكرية :  -

و جمموع األفكار واالخرتاعات والتكنولوجيات واملعرفة العامة وبرامج رأس املال الفكري ه 

الكمبيوتر والتصاميم وقواعد البيانات والعمليات واإلبداع والتطبيقات يف الشركة، وببساطة أكثر 

  هو كل فكر معريف ميكن حتويله إىل ربح.

 املنظمة التعليمية :  -

فيها اجلميع بشكل مستقل أو متعاون على  وهي منظمة تشجع التعلم وتسعى إليه، ويعمل 

تطوير قدراتهم باستمرار من أجل حتقيق النتائج اليت يرغبونها

25

، كما أنها تسعى إىل تطوير 

أمناط جديدة للتفكري وتضع هلا جمموعة من األهداف والطموحات اجلماعية، حيث يتعلم 

 أفرادها باستمرار كيف يتعلمون بشكل مجاعي.
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 :األخرى إدارة املوارد  عناملعرفة  إختالف إدارة -2

هناك الكثري من املنظمات، خاصة على املستوى العملي، ال تفرق بني إدارة املعلومات و إدارة املعرفة، 

أو تستعمل املصطلحني يف نفس السياق، غري أنه جدير بالذكر توضيح أهم الفروق بني هذين 

 املفهومني، و اليت نذكر منها :

ات عبارة عن جمموعة الربامج و التطبيقات، اليت ميكن من خالهلا تطبيق العمليات إدارة املعلوم -

اإلدارية التقليدية على املعلومات، بهدف تعظيم إسهامها يف حتقيق األهداف التنظيمية، بينما 

 إدارة املعرفة مفهوم أوسع، يذهب أبعد من تلك الطرق واألدوات.

نظمة، بينما تهتم إدارة املعلومات باملعلومات، واملعرفة و إدارة املعرفة تهتم باملعرفة يف امل -

 املعلومات شيئان خمتلفان متاما.

تهتم إدارة املعلومات بإجياد املعلومات و نقلها ضمن التنظيم، بينما تهتم إدارة املعرفة بالكيفية  -

 اليت خيلق من خالهلا األفراد معرفة جديدة، ثم إعادة استخدام تلك املعرفة.

تهتم إدارة املعلومات باإلدارة اإللكرتونية، و املعلومات املوجودة ضمن مستندات ورقية، بينما  -

تتعامل إدارة املعرفة مبدى و رؤية أوسع، إلجياد الطرائق اليت ميكن من خالهلا التعبري عن 

 املعلومات و املعرفة ضمن التنظيم.   

 تعد إدارة املعلومات جزء من إدارة املعرفة. -

 إدارة املوارد املادية غري املادي عن كونهما إدارةاملعرفة معا،  بدورها، ختتلف إدارة املعلومات و إدارةو 

اجلوانب األساسية التاليةيف 

26

  : 

كمعلومة عادة ما تكون أقل مما يستطيع أن يقدمه صاحب املعرفة حبد ذاته املقدمة املعرفة  -

م هو املعلومات أو املعرفة الصرحية، يف حني ما يتبقى عند يقدفما  ،(املنظمةأو  اجملموعة)الفرد أو 

 .صاحبها هو املعرفة الضمنية والكامنة

، فهي ال تستهلك عند االستخدامة، ال تشبه األصول املادي املعرفة بوصفها من األصول الفكرية -

ق قانون ، وفالعملياتد من يعدالالقيمة من استخدامها يف  تتحصل على أن املنظمات تستطيعإذ 

يف مقابل قانون تناقص العوائد  ،تزايد العوائد الذي يطبق على األصول الرقمية واملعرفية

على استدامة حتصيل تلك املعرفة  إدارة حيد من قدرة ، إال أن األمر الذييف األصول املاديةالسائد 

 .ةألول مر املنظمةوتقليد املعرفة اليت تقدمها  ،ستنساخ، وانقل سهولة هوالقيمة 

 ملموسة تبقى داخلثابتة و، عادة ما يتحول إىل أصول مادية ملوارد املاديةا إدارة ستثمار يفإن اال -

رأس جمسدة يف  معنوية املعرفة، يتحول يف العادة إىل أصول إدارةستثمار يف اال بينما ،املنظمة

 أو معريف.  فكري مال

فإذا كانت املعرفة الصرحية  ية فصلهم عنها،مما يصّعب من إمكان عادة ما ترتبط املعرفة باألفراد -

فإن املتبقي من املعرفة الضمنية  املنظمة،هي ما يتم حتويله إىل قاعدة املعرفة القياسية يف 

عقول األفراد، واليت تظل تعمل خمزنة يف وقيم  وسلوكيات والكامنة، هو ما يبقى يف عالقات

 . ما دام األفراد يعملون فيها املنظمةلصاحل 

عاملت يف السابق مع املعرفة كأصل ملموس وفق معيار املردود اإلقتصادي ت إدارة املوارد املاديةإن  -

 ،يقدم قيمة مادية قابلة للقياس كما هو احلال يف الرباءاتاملنظمة، الذي غري املادي الذي متلكه 
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مع إال أنه واسبيا. مكن تقدير قيمته احامل ،.. األمر الذي جيعل منوالسمعة أو الشهرة ،متيازاتواال

فهي تضم أيضا  ،كثري من ذلكباملعرفة كأصل غري ملموس أصبح أوسع مفهوم املعرفة فإن  إدارة

 التنظيمية والبيئة التنافسية.البيئة  ضمنعالقاتهم واخلربات والقدرات الفكرية للعاملني، 

يف حني أن  ،املوارد والزال لندرةخضع  السلع ويف ختام هذه املقارنة ميكن أن نؤكد بأن إنتاج

إىل  يدتؤوفرة قد ال هذه املعلومات واملعرفة، ولكن باملقابل فإنيف فرة بالو تسمقطاع املعرفة ي

كما أن القطاع السلعي يتسم  ،والرتكيز من قبل املتلقني االنتباهمشكل الندرة يف شيء آخر وهو 

  األسي.بالنمو اخلطي يف حني أن قطاع املعرفة يتسم بالنمو 

 أهمية إدارة املعرفة :  -3

 أهمها :  منهناك عدة أسباب تدعو إىل اهتمام املنظمة بإدارة املعرفة، 

حتول املنظمات من منظمات مركزة على رأس املال إىل منظمات مركزة على املعرفة، ألنها  -

تساعدها على حتمل التغريات اجلذرية، و جتعلها تطرح األسئلة الصحيحة اليت يتوجب البحث 

ن إجابات واضحة هلا، و بدون هذه املعرفة رمبا لن تدرك املنظمة الكيفية اليت تتغري بها ع

البيئة التنافسية يف القطاع الذي تعمل فيه

27

. 

، والذي يتمثل يف إعادة  P.Druckerالقدرة على حتقيق اإلنسحاب املنظم كما مساه الباحث  -

وجات ذات املردودية األقل إىل تلك ذات املردودية تشكيل املنتوجات، أو التحول من املشاريع و املنت

 األعلى، و ذلك من أجل حتقيق أقصى منو ممكن.

قيادة التغيري، إذ أن إدارة املعرفة متكن من توجيه التغريات اليت حتيط باملنظمة، كظهور توّجه  -

ية ناشئة ... إجتماعي جديد مثال، يؤثر على تفضيالت العمالء، أو ممارسات إدارية جديدة أو تقن

 أن املنظمة ال تستطيع إدارة التغيري ولكنها تقوده فقط. P.Druckerويؤكد 

البقاء على املدى الطويل، الذي يعزى إىل قدرة املنظمة على خلق معرفة جديدة واكتسابها  -

 ومعاجلتها واحملافظة عليها و صيانتها.

القرار، من خالل توفري املعرفة عن قيادة عملية صنع القرار، فالدعم الفعال لعملية اختاذ  -

املشاريع املاضية، و حاالت الفشل و النجاح، و خمتلف اجلهود املتوفرة، وتسهيل الوصول إىل املعرفة، 

 يساهم يف جناح تلك العملية.

حتقيق املشاركة، حيث تتطلب إدارة املعرفة ثقافة غنية، قائمة على املشاركة، اليت ال تشرتطها  -

مات التقليدية، فاملعرفة ال تتعلق باآلالت و األماكن و أجهزة احلاسب اليت متلكها أنظمة املعلو

 املنظمة فقط، و إمنا تتعلق بثقافة املنظمة و تارخيها الطويل وتراكم معارفها مبرور الزمن.

تتميز املعرفة الضمنية بأنها متنقلة، ففي أغلب األحيان عندما يرتك شخص ما املنظمة، فإن  -

و خرباته تغادر معه أيضا، فهذه املعارف و املهارات والقدرات، رمبا تذهب إىل املنافسني و  جتاربه

هذا هو األسوء، فإدارة املعرفة ميكن أن حتمي املنظمة من فقدان تلك القدرات املهمة، عندما يرتك 

 املوظفون أعماهلم، من خالل جتميع تلك املعارف يف قواعد معرفة.

 دارة املعرفة يف النقاط التالية : و تظهر أيضا أهمية إ
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تنشأ يف إطارها وتتزود من  ،تعيش على املعرفة ،ائن حيإال كهي ما حقيقتها املنظمة يف  -

تنتهي حياة وتطور وتنمو باستخدام اجلديد واملتطور منها، تو ،مناهلها ومصادرها املختلفة

.زمة الستمرارهامتنع عليها احلصول على املوارد املعرفية الالُي حني املنظمة

28 

تعد إدارة املعرفة فرصة كبرية للمنظمات، لتخفيض التكاليف و رفع موجوداتها الداخلية،  -

 لتوليد اإليرادات اجلديدة.

 إدارة املعرفة عملية نظامية، تكاملية لتنسيق أنشطة املنظمة املختلفة، يف اجتاه حتقيق أهدافها. -

 داء املنظمي، املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه.تعزز قدرة املنظمة على اإلحتفاظ باأل -

تتيح إدارة املعرفة للمنظمة حتديد املعرفة املطلوبة، و توثيق املتوافر منها وتطويرها واملشاركة  -

 بها و تطبيقها و تقييمها.

إىل  تعد إدارة املعرفة أداة املنظمات الفاعلة الستثمار رأمساهلا الفكري، من خالل جعل الوصول -

 املعرفة املتولدة عنها بالنسبة لألشخاص اآلخرين احملتاجني إليها، عملية سهلة و ممكمنة.

تعد أداة حتفيز للمنظمات، لتشجيع القدرات اإلبداعية ملواردها البشرية، خللق معرفة جيدة،  -

 والكشف املسبق عن العالقات غري املعروفة و الفجوات يف توقعاتهم.

ول على امليزة التنافسية الدائمة للمنظمات، عرب مساهمتها يف متكني توفر الفرصة للحص -

 املنظمة، من تبين املزيد من اإلبداعات املتمثلة يف طرح سلع و خدمات جديدة.

 تسهم يف حتفيز املنظمات لتجديد ذاتها، و مواجهة التغريات البيئية غري املستقرة. -

امللموسة و غري امللموسة، بتوفري إطار عمل  تدعم اجلهود لإلستفادة من مجيع املوجودات -

 لتعزيز املعرفة التنظيمية.

 تسهم يف تعظيم قيمة املعرفة ذاتها عرب الرتكيز على احملتوى. -

 عناصر إدارة املعرفة : -4

يشري الكـثري من الباحـثني إىل أن العـناصر األساسـية إلدارة املـعرفة هي : )اإلسرتاتيجية، 

لوجيا، العملية(، فاملنظمة حتصل على املعلومات و النشاط و الطاقة من البيئة األشخاص، التكنو

اخلارجية، و باشرتاك العناصر األربعة تتحول تلك املعلومات و الطاقة إىل معرفة و عمليات و 

 هياكل تنتج سلعا و خدمات. 

يتم التفصيل يف إن تفاعل العناصر األربعة حيدد شكل و طبيعة املعرفة و حجم اإلحتياج هلا، و

هذه العناصر كما يلي

29

   : 

 اإلسرتاتيجية :  -أ

تعرف اإلسرتاتيجية على انها أسلوب التحرك ملواجهة تهديدات أو فرص بيئية، والذي يأخذ يف 

 احلسبان نقاط القوة و نقاط الضعف الداخلية للمشروع، سعيا  لتحقيق رسالة وأهداف املشروع.

 على مستويني : و ينظر إىل اإلسرتاتيجية هنا 
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األول : يبحث يف األدوار و األساليب التنفيذية، و اليت تقع مسؤوليتها على عاتق مسؤول إدارة 

املعرفة، و تهدف إىل تطوير إسرتاتيجية معرفة املنظمة، ومنحها الصفة الرمسية عرب املستويات 

 التنظيمية.

مع اسرتاتيجية املنظمة األمشل.  الثاني : يتمثل يف ضمان تطوير تلك اإلسرتاتيجية، وتكاملها

واإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة ختتلف يف معاجلتها تبعا لنوعي املعرفة، فاإلسرتاتيجية يف 

جمال املعرفة الضمنية، تتمثل يف تنمية شبكات العمل، لربط األفراد لكي يتقامسوا املعرفة، و 

بين على املشكالت اإلسرتاتيجية. أما يف اليت تعرب عن اخلربة الفردية اليت تقود إىل اإلبداع امل

جمال املعرفة الظاهرة فإن اإلسرتاتيجية تتمثل يف تطوير نظام الوثائق الورقي أو اإللكرتوني، 

وخزن وتنسيق ونشر وإدامة املعرفة، بقصد تسهيل إعادة استخدامها واالستفادة منها، من خالل 

 تها.تركيزها على تعظيم نوعية الوثائق ودرجة موثوقي

 وميكن أن نلخص دور اإلسرتاتيجية يف إدارة املعرفة يف النقاط التالية : 

صنع املعرفة باإلعتماد على اخليارات الصحيحة واملالئمة، ويف إدارة املعرفة يتم تبين اخليارات  -

قصرية األمد لطبيعة املعرفة املتغرية، إذ أن اخليارات طويلة األمد ال تكون مالئمة يف حالة 

 غيري السريع.الت

توجه املنظمة إىل كيفية مسك و معاجلة موجوداتها الفكرية، مثل اإلبتكار واحلدس والقدرة  -

 على االتصال.

تسهم اإلسرتاتيجية، و خاصة يف جمال املعرفة الضمنية، يف تنمية شبكات العمل لربط  -

 األفراد، لكي يتقامسوا املعرفة.

األهمية اإلسرتاتيجية للمنظمة، فيتم الرتكيز عليها تسهم اإلسرتاتيجية يف حتديد مناطق  -

 جلمع املعرفة حوهلا.

تقوم بوضع األسبقيات، وضمان إجياد برامج املعرفة، فضال عن حتديد السياسة الستدامة رأس  -

 املال الفكري، واحملافظة عليه يف املنظمة، والعمل على بث برامج إدارة املعرفة داخل املنظمة.

 اتيجية معينة يدفع إىل توليد معرفة جديدة.إختيار اسرت -

 تسهم اإلسرتاتيجية يف حتديد املعرفة اجلوهرية واحملافظة عليها. -

حتدد اإلسرتاتيجية كإطار عمل إلدارة املعرفة،  طبيعة روابط املنظمة، وصالتها لتطوير  -

 املنظمات املماثلة. معرفتها، مثل التحالفات مع مراكز البحث والتطوير القطاعية، واجلامعات أو

 األشخاص :  -ب

يعد اجلانب البشري اجلزء األساس يف إدارة املعرفة، لكونه يتضمن األساس الذي تنتقل عربه  

املنظمة من املعرفة الفردية إىل املعرفة التنظيمية، اليت تنشط فيها ذاتها يف اجتاه املشاركة بتلك 

اد هنا هم: مدير أنظمة املعلومات، و مدير إدارة املعرفة، املعرفة و إعادة استخدامها، و املقصود باألفر

وكذا مدير البحث و التطوير، ومديرو املوارد البشرية، ومديرو األقسام األقسام األخرى، وقادة فرق 

املشروعات، وكل األفراد املساهمني يف عمليات إدارة املعرفة، و ال تستطيع العمل من دونهم، وتلعب 
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م دورا كبريا يف إدارة املعرفة، وهذا خيلق نوعا من التنافس يف جانب املدخالت العوامل النفسية هل

 و اهتماما يف جانب املخرجات.

إن صناع املعرفة، هم األفراد الذين يقومون خبلق املعرفة كجزء من عملهم، ويتكون هؤالء من 

 املادية، اليت تصبح مهندسني واحللني يف جماالت خمتلفة، وهم يوفرون املوجودات أو املوارد غري

 حيوية للنجاح والنمو التنافسي.

 التكنولوجيا :  -جـ

تعترب التكنولوجيا الدعامة األساسية إلدارة املعرفة واكتسابها، فالتكنولوجيا هلا دور كبري      

يف إدارة املعرفة من خالل استعمال جمموعة املفاهيم والتقنيات اليت تستمدها منها

30

، سواء يف 

توليد املعرفة واكتسابها أو نشرها أو االحتفاظ بها، وهذا باستعمال خمتلف التطبيقات 

التكنولوجية يف جمال احلاسوب والرباجميات، واليت تربز أهميتها يف أربعة تطبيقات مهمة 

ائق، ففي معاجلة الوثهي: ) معاجلة الوثائق، أنظمة دعم القرار، األنظمة اخلبرية، االنرتنيت(، 

فإن التطبيقات التكنولوجية تساعد يف : إجناز الوظائف الكتابية، تنميط عمليات اإلدخال، 

، أما بالنسبة إعداد الوثائق، زيادة سرعة ودقة معاجلة هذه الوثائق وبالتالي سهولة تداوهلا.

ألنظمة دعم القرار فان تطبيقاتها تعمل على

 31

  : 

 متخذ القرار يف وقت مناسب و قياسي.حل املشكالت وإجياد البدائل أمام   -

 معاجلة املواقف احلرجة والتغلب على األزمات بسهولة ويسر. -

توليد مزيد من املعلومات واملعارف واخلربات، واستخدام نظم مهمتها خلق املعرفة، قائمة على  -

 االبتكارات املعرفية اجلديدة.

 بداع      تقليص مدة عملية اإل -تدعيم عمليات اإلبداع       -

 تقديم اإلختيارات السريعة و التقارير و الوثائق لإلبداعات اجلديدة. -

 و بالنسبة لألنظمة اخلبرية فإنها توفر لإلدارة  ثالثة عناصر مهمة و هي:

 قاعدة معرفية حتتوي على معرفة حول موضوع معني     -

 القدرة على اختاذ القرار   -

 املعرفة، و سهولة الوصول إليها. القدرة على التمييز بني أنواع -

أما االنرتنيت فالعديد من املؤسسات تستخدمها ألغراض االتصاالت االلكرتونية، ونقل  

البيانات وحبوث التسويق وهناك مئات من املؤسسات اليت تستخدم االنرتنت يف تسويق سلعها 

وخدماتها 

32

ت االلكرتونية وهذا بأقل ، كما يتيح االنرتنت للمؤسسة إنشاء العديد من املعامال 

التكاليف املمكنة، وبهذا تعد اإلنرتنت أداة تؤدي إىل توليد احلاجة إلدارة املعرفة لغرض حتسني 

 وسائل الوصول إىل البيانات واملعلومات الداخلية واخلارجية معا.

و ومن ثم فإن للتكنولوجيا دورا كبريا يف إدارة املعرفة، فهي تساهم بشكل كبري يف تسهيل 

تسريع وتبسيط كل عمليات إدارة املعرفة من توليد و حتليل و خزن ونقل وتطبيق واسرتجاع، مما 

يساعد على السيطرة على املعرفة املوجودة داخل وخارج املؤسسة، واليت جعلت منها عملية سهلة 

 و بتكلفة أقل.
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  العملية : -د

 و يتجلى دورها يف األنشطة التالية : 

 عمل اجلديدة، اليت تزيد من الرتابط املتبادل بني أفراد فريق العمل الواحد.تطوير ممارسات ال -

تطوير الربامج الرمسية، اليت تبين املشاركة باملعرفة و اإلبداع من خالهلا، وحتديد األدوار و  -

 املهام للمشاركة الفردية و اجلماعية يف برامج إدارة املعرفة.

 ة التقدم يف تنفيذ الربامج.توفري قياس النتائج و مراقبة عملي -

 إعطاء مؤشرات لتقليل التكلفة و حتقيق سرعة اإلستجابة. -

 :عمليات إدارة املعرفة  -5

هناك عدة دراسات حاولت إحصاء و حتديد عمليات إدارة املعرفة، وميكن إمجال ما توصلت إليه 

ملعرفة، هذه العمليات عمليات مهمة وأساسية يقوم عليها نظام إدارة ا أربعةهذه الدراسات يف 

 :  عملية توزيع املعرفة وعملية استخدام املعرفة ،املعرفة ختزينهي:عملية اكتساب املعرفة، عملية 

 :  اكتساب املعرفةتكوين و -أ

ويقصد به حصول املنظمة على املعرفة اليت ميتلكها موظفوها، وجتميعها، وحتليلها، و خلق 

ك من أجل استخدامها يف برامج إدارة املعرفة، و برامج هندسة مناذج هلا، و التأكد من صحتها، وذل

 املعرفة.

ويتم احلصول على املعلومات من خمتلف املصادر اليت ختص املنظمة، سواء كانت داخلية أم 

يات املستخدمة يف جمال اخلدمة، خارجية، مثل : العمالء و املوظفني و معلومات عن التقن

 املنظمة، ومعلومات مالية و غريها.معلومات عن البيئة احمليطة بو

وقد قدم الباحث علي السلمي اعتمادا على مدخل النظم، منوذجا مبسطا لتكوين املعرفة 

 التنظيمية، نوضحه يف الشكل التالي : 

: منوذج تكوين املعرفة التنظيمية  (08الشكل رقم )

33
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 املعرفة :ختزين  -ب

يانات الب مجع أو حجز أساس على تتّم تأتي بعد عمليات التنقية والفرز، و الّتخزين مليةع

 ممكن، وقت أّي يف باستعماهلا تسمح مالئمة، أماكن و مراكز يف منّظمة طريقةب املعلومات،و

أقراص مغناطيسية، أسطوانات وثائق، ملّفات،) تقنية وسائل طريق عن يتّم فاالستعمال

 ...(األرشيف، الّتصنيف، طرق)تنظيمية وأخرى مضغوطة....(

خزين جند ما يسمى اليوم : مستودع البيانات )وهو ومن أهم التطورات اليت مست عملية الت 

قاعدة بيانات تؤمن التقارير وأدوات اإلستعالم وختزن البيانات اجلارية والتارخيية واإلحصائية( 

ومنجم البيانات

34

 )الذي يعرب عن خزين حتليالت لكمية كبرية من البيانات واملعلومات (. 

 توزيع املعرفة :  -جـ

مليات اليت تقوم بها املنظمة، واليت من شأنها جعل املعرفة متاحة، و ميكن ويقصد به خمتلف الع

 الوصول إليها بسهولة من قبل من حيتاجها.

ولقد أعطت اجلمعية األمريكية لعلم املعلومات تعريفا واسعا لعملية توزيع املعرفة، مفاده بأنها  

تخدميها، وأن عملية اإلتصال تشمل العمليات الضرورية إليصال املعلومات من صناعها إىل مس

األساسية تتكون من مكونني أساسيني هما

35

  : 

 البيئة التنظيمية)ثقافة المنظمة(

تحويل المعرفة  -

 الكامنة إلى معلنة

 المعرفة تبادل -

 تراكم المعرفة -

 نشر وتوزيع المعرفة -

تجريب واستخدام  -

 المعرفة

 

 معرفة

تنظيمية 
 ديدةج

المعرفة الكامنة  -

 ألفراد المنظمة

المعرفة المعلنة من  -

 ثقافة المنظمة

معارف واردة من  -

 مصادر خارجية
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احتوى املعلومات وشكلها : احملتوى املتعلق باملعاني املختلفة للرسائل وأشكاهلا، واليت تشمل  -

السياق والنماذج الرياضية واألرقام والرموز وما يتعلق بها من معان بنائيةوتشمل اللغة والنماذج 

 .والرسوم

الوسائط : وهي وسائل اإلعالم املستخدمة يف تغطية املعلومات ونقلها، الوسائط املتعددة وقنوات  -

التوزيع اليت تشتمل على األقراص بأنواعها وأجهزة التخزين احلاسوبية واملكتبات الرقمية واليت 

الوصول إىل هلا صفات: التسجيل وإعادة التسجيل وإعادة اإلنتاج والتحويل والتخزين واحلفظ و

 املعلومات.

ولقد حدد بعض الباحثني عدة شروط لنجاح توزيع املعرفة منها 

36

  : 

 ضرورة وجود وسيلة لنقل املعرفة، وهي قد تكون شخصا وقد تكون شيئا آخر. -

 جيب أن تكون هذه الوسيلة مدركة ومتفهمة متاما هلذه املعرفة وفحواها وقادرة أيضا على نقلها. -

 لدى الوسيلة احلافز على القيام بذلك.جيب أن تكون  -

 جيب أال تكون هناك معوقات حتول دون هذا النقل املعريف. -

وبفضل التطور احلاصل يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، زودت عملية توزيع املعرفة  

 بفرص جديدة طورت عملية توزيع املعرفة ونشرها من خالل مداخل حديثة تشمل :   

 ائط املتعددة : تقنيات الصوت والصورة.الوس -

 قلة األعطال الناجتة عن قنوات اإلتصال. -

 حتديث وتعديل املعلومات واقتفاء أثرها. -

 استخدام املعرفة :  -د

أو اإلستجابة للمعرفة، و يقصد بها مدى تأثري حصول األفراد على تلك املعارف يف أدائهم، 

 مون بها.وقراراتهم و جودة العمليات اليت يقو

 و ميكن ذكر أوجه اإلستجابة للمعرفة فيما يلي : 

اإلستجابة للتكنولوجيا : أي، أن يكون القسم أو الوحدة قادرة على التطبيق السريع للتغريات  - 

التكنولوجية ذات التأثري على عمله، وكذلك أن يكون قادرا على حتديد الطريقة اليت سوف 

 غري املنظمة بشكل مستمر اسرتاتيجيتها التكنولوجية.يستجيب بها لتلك التغريات، وأن ت

اإلستجابة للموظفني : أن يكون هناك اهتمام باألمور اليت تهم املوظفني، وأن يكون هناك  -

 احرتام لألفكار اليت تقدم من قبلهم.

اإلستجابة للتنفيذ : كأن تكون هناك تغيريات يف طريقة العمل، و أن يكون هناك تنسيق بني  -

 لف األنشطة ألقسام التنظيم.خمت

اإلستجابة للمعلومات املالية : أن تكون املنظمة قادرة على حذف املنتجات غري اجملدية بشكل  -

سريع، و أن يكون هناك حبث مستمر من أجل ختفيض تكلفة املنتوج املقدم، وأن تكون هناك 

 استجابة سريعة للتغريات اليت تصيب الوضع املالي للمنظمة. 



 أثر تطبيق إدارة املعرفة يف رفع مستوى اإلبداع باملنظمة       

 

 

50 

 أساسيات اإلبداع املنظمي ::  ثالثا

إن اإلبداع نوع من أنواع التفكري املتقدم، الذي ميكن أن يتبعه الفرد، ولكن اإلبداع كنتيجة قد 

يتأتى ألي فرد، وقد ختتلف النتائج اإلبداعية بني شخصني اتبعا نفس اخلطوات، وملا لإلبداع من 

حلديثة، بات يشكل ركيزة هامة يف التنمية أهمية يف الوصول إىل املعارف اجلديدة واالبتكارات ا

الشاملة اليت تسعى إىل حتقيقها الدول واملنظمات على حد سواء

37

. 

هلذا الغرض مت اللجوء إىل إنشاء املراكز البحثية والتدريبية، وإرساء قواعد منظمات التعلم، من 

ة، لدخول عامل اإلبداع أجل تنمية الكفاءات البشرية وإكسابها املعارف النظرية والقدرات العملي

 واالبتكار.

املفهوم واخلصائص عرب عدد من احاوره كول موضوع اإلبداع اتن أهميةتقدم تتضح  ما إطاريف  

 . ياملنظم لإلبداعواملدخل االسرتاتيجي  ي،ومراحل عملية اإلبداع املنظم ،نظرياتالو واألنواع

 :نظمي اإلبداع املماهية  -1

 أعماهلادي املنظمات ؤت أنمل يعد كافيا  إذ ،املعاصرة اإلدارةت الرئيسة يف هم املتطلباأحد أاإلبداع 

لذا فاملنظمات اليت تبغي  األحيان،فذلك يؤدي بها إىل الفشل يف كثري من  ،بالطرق التقليدية

يكون اإلبداع واالبتكار والتغيري مسات مميزة  وإمنا ،النجاح ال تقف عند حدود الكفاءة والفاعلية

 هلا. 

 األفكارأو تبين  "اإلنتاج" يعين  VandeVenتباين الكتاب يف تعريف اإلبداع .. فهو على وفق "و

"املفيدة وتطبيقها

38

حلول مناسبة  وإجياد ،املشكالتعرفته بـ "تشخيص ( فAmabil)  أما الباحثة   

"املتاحة يف صيغة جديدة األفكارعرب ترتيب  ،جديد بأسلوب لتجاوزها

39

. 

ول خللق مصادر جديدة االطريقة اليت يعتمدها املق"اإلبداع هو  أن Peter Drucker الباحث  ويرى

ولة ايؤكد العالقة بني املقمبا و، أو دعم املصادر ذات القدرات العالية خللق الثروة مستقباًل ،للثروة

رية املنظمات الكبيف و ،افسي الديناميكيناق التبواإلبداع وامليزة التنافسية يف بيئة متتاز بالس

."على حد سواء واإلنتاجيةاخلدمية  ،والصغرية

40

  

، فهي أو تطويرها لتقبل اقتصاديًا ،" عملية صنع سلعة أو خدمة جديدة ـباإلبداع  كما عرف

عن القدرة على التفكري الذي يعرب مييز بني اإلبداع واالبتكار، مبا و، التطبيق العلمي لالبتكار

صيلة(، أو حلول ألوفة )أاخليال لتوليد طرق جديدة غري م أو اعتماد الرباعة أو ،غري التقليدي

."تي اإلبداع لينفذهاأي قف عند حدود الفكرة، ويو ،استثنائية

41

  

املستمر للجديد بدل القديم بتقديم  "اإلحاللاإلبداع هو  أن ىفهو ير ،" Drucker" أكده وهذا ما

أفضل."جديد، أو تقدميه بطريقة  يءش

42

  

منيز  أنال بد ، ورفعا للتداخل فيما بينها، ل التمييز بني املصطلحاتمدخوباالعتماد على 

 :عن املفاهيم التالية اإلبداع 

ة يف ريجديدة تعتمدها املنظمة وختتلف عن تلك السا أفكارسلوك أو هو الذي  :التغيري -

من األخري مع اإلبداع، ولكن خيتلف عن متفقًا  ،يتسم بالشمولية واالستمراريةو ،االستخدام
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الن اإلبداع  ،فهما مكمالن لبعضهمالذا  ،الكلفة( اليت ترتفع يف اإلبداعو، املخاطرة، احلدةحيث )

يف هياكل أو وظائف  إبداعاتقد يولد التغيري ان و ،حيدث من خالهلا التغيري  أساسيةعملية 

هو إبداعولكن ليس كل تغيري  ،تغيريهو  إبداعكل من ثم و املنظمة،

43

 . 

ئاملفاج اإلشراقعكس اإلبداع الذي ينطوي على حملة  ،بتكار مقصود هادفوهو ا : االخرتاع -

44

 .

خمرتع وتنتج  إليهافكرة يتوصل اإلخرتاع بأنه قانون املنظمة العاملية للملكية الفكرية  وعرف

سلع أو تقديم خدمات أو اعتماد  بإنتاجبينما اإلبداع يعين قيام املنظمة ، ملشكلة معينة حاًل

االخرتاع البعد املتفرد يف عتربون ن املديرين ي. ويرى باحثون آخرون أيسبق اعتمادهاطرائق مل 

ل االخرتاع إىل ّوحيبينما اإلبداع  ا،قصري اخذ وقتأي و األشياء،يف ظالشكل والصياغة وتو

.طويال اوقت يأخذوقد  ،منتج

45

 

يف السابق، بينما  االستدالل : وهو يهدف إىل الكشف عن عالقات كانت موجودة بني األشياء -

يهدف اإلبداع إىل إجياد عالقات جديدة بني هذه األشياء، وبالتالي فهو قدرة عقلية خالقة، 

وكلما قويت هذه القدرة كلما كانت أقدر على إجياد واكتشاف عالقات جديدة

46

  . 

الذكـاء : حيث أظهرت العديد من الدراسات أن اإلبداع يلزمه حد أدنى من الذكاء خيتلف  -

باختالف األنشطة اإلنسانية، فمثال اإلبداع الفين يتطلب درجة ذكاء أقل من تلك اليت يتطلبها 

اإلبداع العلمي

47

. 

عرب عن اإلبداع مركزا على كونه عملية من فهناك التعريف، اجتاهات تباين تقدم يتضح  مما

النتاج  أما ،يقهاجديدة وتطب أفكاراإلبداع توليد أو تبين وهناك من يرى  ،متر مبراحل متعددة

أو مساتهم يف التفكري اإلبداعي،  األفرادمدخل قدرات  ي يعتمداإلبداعي فهو املنهج الذ

أو  إنتاجهاعلى  اويكون جديد ،اإلبداع سلوك تعرب عنه املنظمة، وواحلصول على نتيجة اصيلة

 أما، (مبدعة) تكون اجديد اجوسوقها أو بيئتها العامة، وحينها فاملنظمة األوىل اليت تقدم منت

 . أخرى اتمنظم إليهسبقتها  املنظمات اليت تقوم بالتغيري نفسه فمقلدة تتبنى تغيريًا

 خصائص اإلبداع املنظمي : -2

فالفرد الذي ال يتفق  ،الفرد وتفكريه وعملهشخصية خصائص اإلبداع  يف اعتماده على تتجسد 

حلوله اإلبداعيةمن يد تأمله وجتربته تز أنكما  إبداعا، أكثريكون  اآلخرينمع 

48

كما أنها  .

ويعزز  البحث و التطوير،حصيلة نشاط اإلبداع  ونوك ،املخاطرةويف التعقيد حدد ميكن أن تت

وحيقق هلا حصة سوقية يف املنافسة العاملية ،املنظمة وجناحها التنافسي إبداعية

49

أي أن ، 

وقرارات  اوقت)وكل طور يتطلب  ،، تبين ، تنفيذ(مبادأة) األطوارمتعدد  ،اإلبداع نشاط معقد

 أخرى.تباين من مرحلة إىل ت (بيئية وهيكال اواسرتاتيجيات وظروف

سمات، ميكن تلخيصها يفمن ال وتتسم املنظمات املبدعة مبجموعة

50

: 

غرس وتنمية رسالة احددة للمنظمة، واالهتمام باملكونات اجلوهرية للعمل، واعتبار  -

العاملني على التجريب ، وإعطاء أسبقية لتنمية قدراتهم البريوقراطية كعدو رئيسي، وحفز 

 اإلبداعية.
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تنمية صالت وثيقة مع املستفيدين، وتوظيف جهود التطوير والتجديد واإلبداع لتلبية  -

 حاجاتهم ..

 شيوع ثقافة تنظيمية تشجع التعاون وروح العمل كفريق. -

لعاملني بطرق كثرية، لدعم فكرة اعتماد تركيبات تنظيمية متعددة تسمح باالتصال بني ا -

 اإلبداع والتجديد..

مما تقدم ميكن القول أن هناك بعض اخلصائص املشرتكة  لإلبداع كـ )التعقيد، القبول، 

االستحسان االجتماعي(، بينما تباينت بقية اخلصائص وفقًا لتباين وجهات نظر الكتاب، 

 تصادي ..(.واملنظور املعتمد يف حتديدها )اجتماعي ، سياسي ، اق

 نظريات اإلبداع املنظمي :  -ـ3

( اليت اعتمدت March & Simon, 1958بدأت نظريات ومداخل دراسة اإلبداع املنظمي، بنظرية )

أمنوذج حل املشكالت يف تفسري إبداع املنظمات )اإلبداع أسلوب حلل املشكالت املنظمية، وعدم 

 Burnsأساليب جديدة للحل،  تلتها نظرية ) جدوى املناهج القائمة يف احلل، فتبدأ بالتقصي عن

& Stallker , 1961 اليت اعتمدت اهلياكل التنظيمية نواة لتفسري اإلبداع، فقدما منطني من )

اإلبداع هما: امليكانيكي )يالئم بيئة العمل املستقرة(، والعضوي )أكثر انسجامًا مع البيئات ذات 

 ، ويسهم يف توليد اإلبداعات(. التغري السريع ، ويالئم اإلبداعات اجلذرية

( أمنوذجا مطورا من النظريتني السابقتني، فهما يريان Harvey & Mills, 1970واعتربت نظرية )

أن املنظمة تعتمد حلول روتينية للمشكالت الروتينية، وإبداعية ملعاجلة املشكالت احلرجة، مع 

 & Hageاالتصاالت...(. بعدها قدم)االعتبار لعوامل )عمر املنظمة، حجمها، املنافسة، رمسية 

Aiken نظريتهما وكانت أكثرها مشولية، مفسرين اإلبداع عرب التغري احلاصل يف برامج )

 املنظمة ، واملقاس من خالل املضاف من اخلدمات أو املنتجات اجلديدة.

أما مداخل اإلبداع املنظمي فتنوعت هي األخرى.. وحددها بعض الباحثني  مبدخلي تطوير 

ملنتوج التتابعي و املدخل اآلني : يف املدخل التتابعي، كل قسم يف املنظمة ينجز مرحلة من ا

عملية التطوير قبل متريرها للقسم اآلخر، بينما يف املدخل اآلني تعمل كل األقسام معا، 

وخبطوات متداخلة، موفرة الوقت واحققة الفاعلية، وباالعتماد على فريق عمل متكامل من 

الية والتسويق والتصميم والقانونية، وأحيانا من املوردين والزبائنأقسام امل

51

 . 

مدرستني فلسفيتني لدراسة اإلبداع، تركز األوىل على إبداع منتجات  باحثون آخرون إىلوأشار 

متفوقة وحتسينها باستمرار، وتركز الثانية على توجهات الزبون، وحاجات السوق فتتجه إلبداع 

السوق. منتوجات حيتاج إليها

52

 

 : مدخل اسرتاتيجي نظمي:اإلبداع امل -4

زايا املتحرك م كل ينفاملنظمات اليت تبدع جت ..يومنا هذا يتطلب اإلبداعيف  باألعمالالفوز إن 

ئة يللنجاح يف الب أساسيا امصدر فيكون اإلبداع الستهاللي،ااألول القائم بالفعل التنافسي 

املنظمة على محاية  ةقدركما أن  الي اجليد للمنظمة،احل لألداء امؤشرو التنافسية احلالية،
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، وشعار املنظمات اليوم إما اإلبداع وإما ثل مصدر آخر للميزة التنافسيةميمن التقليد  إبداعها

 املوت.

الن املنظمة  ي،اإلبداع املنظم إدارةبعاد جديدة يف أوجود  توصلت إحدى الدراسات اهلامة، إىلو

يف  ةريات متطرفيحداث تغإواإلبداع اجلذري الذي يشري إىل  لتأكد،يف ظروف عدم ا اآلنتعمل 

يشري إىل عدم القدرة على حتديد و ،مرتبط بعدم التأكد التكنولوجي ،املنظمةثقافة 

فضاًل عن عدم التأكد اخلاص بالسوق الذي  من املنظمة، هاالواجب اعتماد األفضل االتكنولوجي

من  أكثر فنمع انه  ،ال الطريق حنو اإلبداع اجلذري صعبوهذا جيع املنظمة، إبداع إليهسيقدم 

يبقي الشركة  أنميكن ، الذي اإلبداع املضاف همما يتطلب أكثرليات آوحيتاج إىل  كونه علم،

 .جلذريامنافسة، ولكن تغري قواعد لعبة املنافسة يقوم بها اإلبداع 

مشريًا  ،Business Concept Innovationمفهوم العمل  إبداعإىل  (Kotelnikov)كما يشري الباحث 

يعرب عن قدرة  ألنه التنافسية للمنظمات يف ظل حتديات ثورة املعلومات، ةإىل انه يدعم امليز

تطور بالتالي بطرق ختلق قيم جديدة للزبائن"، وهو  ةمناذج العمل احلالي إدراكمة على ظاملن

مفهوم  إبداع أساسالقيمة الذي هو  كما انه جيسد املنهج املنطقي لنظام اإلبداع، إلدارةطبيعي 

فهي األعمالمفهوم  إبداعخطوات عملية  األعمال، أما

53

: 

 .املستخدم النهائي للمنتوج أو اخلدمة، والرسالة الرئيسية قيمتعريف -1

 .املنتوج، و تطوير احلل جديدة أعمالتطوير مفهوم -2

 .اجلديدة ةوالتقني األفكارتقديم -3

اإلبداع   إدارةوهو بطبيعة احلال سيوسع مدى  ،لإلبداعخل االسرتاتيجي املدمتثل وهذه اخلطوات 

 .جديدة أبعاد بإضافة

وحينها  ،لإلبداععلى احلدس كأساس و ،لإلبداععلى التحليل كمحفز  اإلسرتاتيجيونول ويع

 رافكأ لتوليد واعتماد اإلبداع، يعتمد النجاح االسرتاتيجي على احلدس والشعور بالرسالة

 .فعالة يةإسرتاتيج

عرب قاعدة بيانات على  فريق تصميم املنتوج، أعضاءحد أو يكون الزبون مبدعًا، أنوميكن 

ربز الزبون يي ذالزبون ال أدواتصندوق )رغباته ل ًاتصميم املنتجات وفق هت تتيح لينرتناإل

 .(كمبدع

 ة اخلارجية،ئلبيلاستكشاف الفرص اجلديدة  أهميةتربز  ويف وقت تزداد فيه حتركات املنافسني،

لتطوير املنتجات بشكل خيتلف عن  إسرتاتيجيةوهذا يتطلب معلومات  املنافسني، أعمالومراقبة 

وحينها فاإلبداع يكون يف سرعة االستجابة للفرص  يف القطاع الذي تعمل فيه املنظمة، بعاملت

 .وألسس امليزة التنافسية ،اتوالتهديد

وخيلق  وحيدد فرص النمو، يركز على املستقبل، ألعمال،اتطوير ل إطاراالسرتاتيجي هو  واإلبداع

عندما يتحول  إاليكون اسرتاتيجيًا  وهو ال ،مهايللمزايا التنافسية الواجب تدع األجلرؤيا طويلة 

عرب االعتماد على  ملموس إىل مقدرات جوهرية تولد قيمة تنافسية للمنظمة، من مورد غري

 .ةجديد أفكارلتوليد  ،التفكري اإلبداعي
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 أساسيني هما:  اإلبداع االسرتاتيجي يف بعدين طاقة )قوة(وتكمن 

 عرب تفهم الزبون، األعمال،رتاتيجيات السالربط بني املناهج التقليدية وغري التقليدية -1

 .واعتماد املسار االسرتاتيجي

 .والواقع واالكتشاف ةالربط بني الرؤي-2

 اإلدارةيجي الذي جيعل فريق القيادة مع جملس حتديد املسار االسرتات هذه اإلدارةتتضمن كما 

 وحتفيزهم على جناحها. والسعي لتطويرها، ة مشرتكة،يمنظم ةرؤي انددحي

وتتعزز قدرة املنظمة اإلبداعية عندما تتكيف مع التغريات البيئية بأسلوب مبدع تقدم من 

 خالله منتجات جديدة، أو تقتحم أسواقا جديدة.

 يف املنظمة : فة يف رفع مستوى اإلبداعرابعا : دور إدارة املعر

ول العديد من الكتاب والباحثني إبراز اثر املعرفة وإدارتها يف مستويات اإلبداع التنظيمي. القد ح

ووضعت مسارات متعددة لتشخيص هذا األثر، أو لتسبيب العالقة بني املتغريين. ولكن الزال هذا 

كثرية تناولته بالبحث، ليس ألن موضوع اإلبداع  املوضوع حباجة إىل إغناء، وليس هناك دراسات

حديث، ولكن حلداثة موضوع إدارة املعرفة رغم أن جذورها قدمية. ويف هذا اجملال ميكن تشخيص 

 اإلسهامات اليت قدمها الباحثون على النحو املبني أدناه : 

 هي:( القوى األساسية اليت حترك االقتصاد اآلن وKotelinikov)الباحث  فلقد حدد

املعرفة كعنصر اسرتاتيجي يعتمد الختاذ القرار واجناز أعمال املنظمة الضرورية، وإضافة قيمة -1

هلا، وإىل جانب التعلم املستمر حتقق عناصر جناح حامسة يف توليد قيمة للمستفيد، وهذا 

 ية.يوجب على املنظمات خلقها أو إجيادها أو احلصول عليها قبل غريها من اجل امليزة التنافس

 التغيري الناتج عن تأثري التكنولوجيا املعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت.-2

العوملة اليت صارت اكرب بانفتاح األسواق وعامليتها، وبشكل انعكس على )البحث والتطوير، -3

 التكنولوجيا، اإلنتاج، التمويل، األعمال(.

فة اجلديدة، وبشكل ولد احلاجة إىل وهذه القوى حولت املنظمات إىل االقتصاد املبين على املعر

اإلبداع لرتمجة املعرفة إىل )سلع، خدمات، عمليات( جديدة أو مطورة حتققها املنظمة قبل 

 منافسيها لتحقيق ميزة تنافسية.

وعلى أساس ذلك فإنه يتعني على املنظمة أن تتمتع مبعرفة يف إدارة اإلبداع، وبدون ذلك تدمر 

تها هلا كفاءاتها املميزة، وهنا ينبغي الرتكيز على نشاط البحث قدراتها احلقيقية اليت هيأ

والتطوير لتحقق املنظمة النجاح، فهو أساس الوصول إىل اإلبداع املنظمي، كما انه الطريق الذي 

توظف من خالله املنظمة خزينها املعريف يف تقديم منتجات أو خدمات جديدة للمستفيدين، 

ي، ومصدر مهم للمعرفة التقنية يف املنظمة، ويبتكر القدرات إىل جانب كونه استثمار مستقبل

 على استيعاب واستثمار املعرفة اجلديدة.

و بالتالي فإن املعرفة املدونة يف السجالت والتقارير االرشيفية، واليت تدخل يف احلاسوب متثل 

مصدرًا لالبداع الذي تتاجر به املنظمات

54
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ادة انتاجية عملها املعريف، فهذا حتدي كبري يف القرن على املنظمات اليوم أن تسعى إىل زي

(، فهي قد 21احلالي، كونه مصدر للميزة التنافسية، وجمسد لقدرة املوارد البشرية يف القرن الـ )

اصبحت قوى عاملة تبدع وتبتكر اآلالت اجلديدة، واالساليب املتميزة، كما جتدد كل ما هو قديم. 

الي اصبحت ختلق املعرفة اجلديدة وتنشرها باستمرار، وسرعان ما كما ان املنظمات يف القرن احل

جتسدها يف تقنية أو منتج جديد

55

. 

( العالقة بني إدارة املعرفة واإلبداع املنظمي يف ان القدرات املعرفية Alleeوحيدد الباحث )

اجلوهرية للمنظمات حتولت إىل عمليات اتاحت للمنظمات ابداع منتجات جديدة بسرعة 

ة، أو تعديل )تطوير( املنتجات احلالية بسرعة ايضًا، إىل جانب سرعتها يف تقدميها إىل كبري

السوق قبل منافسيها

56

. 

ن اإلبداع ينشأ يف أغلب االحوال من وميض العبقرية، اال ان هناك مصادر اخرى لالبداعات أورغم 

، وُتّعرض املنظمة إىل الناجحة تعرب عنها الفرص اإلبداعية الناجتة عن البحث الواعي واهلادف

 مواقف تتطلب منها اإلبداع كـ:

 التناقضات بني واقعها الفعلي، وبني ما تظهره املنظمة.-1

 احلوادث غري املتوقعة.-2

 احتياجات العمليات اليت تقوم بها املنظمة. -3

 التغريات يف الصناعة والسوق، والتغريات الدميوغرافية، والتغريات يف القيم واالجتاهات-4

 واالدراك.

املعرفة اجلديدة اليت تكتسبها املنظمة، أو قيامها بتطوير املعرفة احلالية علمية أو تقنية أو -5

 اجتماعية. 

( يف دراسته املعنونة "انتاجية صناع املعرفة: التحدي الكبري" أن احدى Druckerكما يرى الباحث )

ل املنظمات املتطورة تستمر باإلبداع مسؤوليات ّصناع املعرفة هي اإلبداع املستمر، وهذا ما جع

 مستفيدة من اسناد صناع املعرفة.

وباعتماد االسلوب الفرقي يف العمل ميكن للمنظمة أن تزيد اإلبداع، شريطة ان تضم الفرق 

افرادا مبهارات متنوعة، وخلفيات ومعرفة متباينة، بغية التوصل إىل طرق جديدة غري مبتكرة 

مبا جيعل كحل عضو مدركًا للمعرفة اليت يتمتع بها العضو االخر، سابقًا يف حل املشكالت، و

وتبادهلا ونشرها بني اعضاء الفريق، لتمكني االخري من اإلبداع مبستوى اعلى

57

. 

ان اإلبداع مرتبط بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة، ويرتكز على قاعدة معرفية عريضة وتعرب 

يتمتع به الفرد، والذي ينمى بالتدريب والتعلم، واهم عن نزعة التفوق، واالستعداد الفطري الذي 

ما يؤدي إىل جناحه توافر املعلومات واستخدامها، فاجملتمع واملنظمة املبدعني يعشقان املعرفة، 

ويوظفان احلواس للتعلم، ومبا جيعلهما احفزين لتوظيف املعرفة من اجل اإلبداع، كما يسعى إىل 

ر لتعزيز اإلبداع املنظمياكتساب املعرفة اجلديدة باستمرا

58

. 

إن التوصل إىل طرق العتماد تكنولوجيا املعلومات يف نشر املعرفة واخلربة بني صفوف العاملني 

يؤمن حتويل رأس املال اهليكلي للمنظمة إىل رأس مال ابداعي، فاملعرفة اليت تولدت وترسخت يف 
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فظ من خالهلا املنظمة على هياكل وعمليات وثقافة املنظمة تتحول إىل منتجات جديدة حتا

 قدراتها اإلبداعية وموقعها التنافسي.

واملنظمة الناجحة هي اليت تستثمر ما تعرفه، وتنقل معرفتها عرب قنوات املنظمة، وتستخدمها 

يف جتديد املنظمة، ومبا جيعلها قادرة على الوثوب يف الساحة التنافسية، والتكيف مع التغريات 

ياكل التقليدية اليت مل تعد تصلح جملابهة حتديات ومتطلبات منظمات البيئية، وختليها عن اهل

املعرفة، وتبين هياكل تصلح ملنظمات عصر املعلومات واملعرفة. واملعرب عنها بشبكة خاليا مرنة 

ومتصلة مع بعضها، ومبا يتناسب مع حركة املعرفة الدائرة واملتداخلة واملتقاطعة، واليت ال تعرف 

الثبات على حال

59

. 

إن املنظمة تعتمد البحوث والتكنولوجيا لتوليد املعرفة اليت تدعم قوتها التنافسية، كما تهيئ 

هلا هيكال حيفز اإلبداع، فتولد معارف جديدة تقوم بتطبيقها لتقدم سلعا أو خدمات جديدة، 

القاعدة ومبا يوصلها إىل مرتبة تكنى فيها باملنظمة املتعلمة اليت تستند يف بقائها ومنوها على 

 املعرفية املوظفة يف اإلبداع.

 خامتة :  

من خالل كل ما مت تقدميه من آراء ونظريات، حول إدارة املعرفة يف ظل اإلقتصاد املعريف، 

 وإمكانية تأثري ذلك على اإلبداع املنظمي، مت التوصل إىل النتائج التالية :

من ، متقّدمةمن أدوات وتكنولوجيات من عمليات، وما تستعمله مبا حتتويه إدارة املعرفة تعترب  -

يف كافة اجملاالت،  وتطويرها،املنظمة أهّم الوسائل الـيت تساهم بصفة فّعالة يف تـحسني أداء 

 جمال اإلبداع املنظمي. وباخلصوص يف : 

إن قابلية املنظمات يف تطوير اإلبداعات )جذرية كانت أو مضافة( تتباين إىل حٍد كبري تبعًا  -

اتها يف توليد وتطبيق املعرفة، وان التنوع والتطور يف توليد وتطبيق املعرفة لتباين قابلي

 سيسهم يف التطور االجيابي إلبداعات املنظمة.

إن اإلبداع والتعلم يتعزز يف املنظمة عندما تركز على جانب الطلب على املعرفة اجلديدة لسد  -

نظمة تركز على توزيع ونشر املعرفة حاجتها، يف حني ان جانب العرض يف إدارة املعرفة جيعل امل

املتوافرة، فيعكس سياقًا ضعيفًا لتحسني التعلم واإلبداع املنظميني، وان املعرفة اجلديدة املتولدة 

 على وفق اسرتاتيجية الطلب حتققها جمموعات العمل اليت تضم افرادا مبدعني ومتعاونني.

املنظمية، حيث أصبح واضحًا ان القدرة هناك عالقة وثيقة بني اإلبداع واملوجودات املعرفية  -

على ادارة الفكر االنساني هي مهارة حامسة، عززت من اهمية املعرفة بالنسبة للمنظمات، وأوجبت 

عليها صقل وتهذيب هذه املعرفة، وحتديثها باستمرار، مبا يؤمن توظيفها لتعزيز مستويات 

 اإلبداع املنظمي.

وبفعالية يف رفع مستوى اإلبداع املنظمي من خالل  إن إدارة املعرفة مبقدورها أن تساهم -

تركيزها على جانب الطلب على املعرفة اجلديدة لسد حاجاتها، يف حني أن جانب العرض يف 

إدارة املعرفة جيعل املنظمة تركز على توزيع ونشر املعرفة املتوافرة، فيعكس سياقًا ضعيفًا لتحسني 



 
 
 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

الفرص والتحديات: مية الشاملة للمجتمعاتاقتصاد املعرفة والتن  

م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من   

 

 

 

57 

اجلديدة املتولدة على وفق اسرتاتيجية الطلب حتققها التعلم واإلبداع املنظميني، واملعرفة 

 جمموعات العمل اليت تضم أفرادا مبدعني ومتعاونني.
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