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 ةاملعرفومساهمتها يف  بناء اقتصاد املعرفة  إدارة

  اجلزائر  2جامعة حممد ملني دباغني سطيف  الرابعطالبة دكتوراه التسجيل  - ذياب لبنى
 عبد العظيم سيد عبد العظيم عبد اللطيفد/ 

 

 : امللخص

 املعرفة خبلق املنظمة قيام ،وإن للمنظمة التنافسية امليزة خللق األساسي املفتاح املعرفة  أصبحت 

 ،ذلك هلا بالنسبة احلاسم املصدر يشكل اجليد ،واستغالهلا االستغالل املتاحة الطرق باستعمال

 تسعى اليت احلديثة األساسية املفاهيم من املعرفة إدارة تعد للتقليد القابل غري املصدر أنه

 بشكٍل املعرفة تلك إدارة أن وذلك .مببادئها واألخذ إىل تطبيقها أنواعها اختالف على املنظمات

 وضمان املنافسني على التفوق من متكنها مزايا تنافسية على حتقيق املنظمات هذه يساعد جيد

 وعدم واالستمرار بالتنامي يتميز الذي االسرتاتيجياملورد  أصبحت إذن فاملعرفة وتطورها، بقائها

 ." املعرفة اقتصاد " عليه يطلق الذي االقتصاد اجلديد ظل يف األخرى املوارد كباقي النضوب

إدارتها  وسبل باملعرفة املتعلقة املفاهيم إىل التطرق خالل من البحث هذا وهذا  ما سيتناوله يف  

 .و مساهمتها يف بناء اقتصاد املعرفة  املنظمات يف

 الكلمات املفتاحية :  

 .  ، املعلومات ، البيانات  اإلدارة، اقتصاد املعرفة، املعرفة ، املعرفة إدارة

Summary: 

 Knowledge has become the key to creating the competitive advantage of the 
Organization. The Organization's creation of knowledge of the use of available 
methods and the exploitation of good practices constitute the decisive source for it. 
It is the unquestioned source. Knowledge management is one of the basic modern 
concepts that organizations of all kinds seek to implement and follow. . Managing 
knowledge well helps these organizations achieve competitive advantages that 
enable them to outperform competitors and ensure their survival and development. 
Knowledge has become a strategic resource that is characterized by growth, 
continuity and non-depletion like other resources under the new economy called 
the Knowledge Economy 

. This will be discussed in this research by addressing the concepts related to 

knowledge and ways of managing them in organizations and their contribution to 
building the knowledge economy 
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 مقدمة :  

. االقتصادي للنمو الرئيسى احملرك هي املعرفة تكون أن به يقصد األساس يف املعرفة اقتصاد إن

 االبتكار واستخدام واالتصال املعلومات تكنولوجيات توافر على تعتمد املعرفة واقتصادات

 يكون وحيث أقل، دورا املعرفة تلعب حيث اإلنتاج، على املبين االقتصاد من العكس وعلى.والرقمنة

 رأس أو العالية، املهارات وذات املؤهلة البشرية املوارد فإن التقليدية، اإلنتاج بعوامل مدفوعا النمو

 املبين االقتصاد ويف. املعرفة على املبين اجلديد، االقتصاد يف قيمة األصول أكثر هي البشري، املال

 الغالب يف وتتمثل متكينها، أو املعرفة على املبنية للصناعات النسبية املساهمة ترتفع املعرفة على

 .األعمال وخدمات املالية اخلدمات مثل والرفيعة، املتوسطة التكنولوجيا ذات الصناعات يف

متتلك  املنظمات أغلب إن إذ أهمية، األكثر امللموس غري املوجود هي املعرفة أن املنظمات أدركت

 يستطيعون ال فيها العاملني أن أو مناسب، غري بأسلوب استخدمت أو تستخدم مل لكنها معرفة،

 حتتل املعرفة إدارة وبدأت املوجود، هذا إدارة إىل املنظمات هذه سعت لذا إليها، اكتشافها والوصول

 ، نفع ذات ليست اإلدارة فعل دون املعرفة ان املنظمات إلدراك مهمًا، فكريًا تطورًا مكانتها بوصفها

 جديد من توليدها وإىل وتشخيصها، عنها الكشف إىل وحتتاج ضمنية أغلبها يف لكون املعرفة

 املنظمة. يف ونشرها وخزنها وتوزيعها

 حتديد املفاهيم :  -1

 العلم". به فرياد تعريف اللغوي للمعرفة :" -1-1

 أو بإتقان، ألداء أعماهلم األفراد يستحضر ظاهري أو ضمين شيء كل: Knowledgeاملعرفة : 

صائبة قرارات الختاذ

1

 

 إىل تتحول مل ما هذا، األولي بشكلها قيمة ذات وليست ، أولية خام مواد" :DATAالبيانات :  -1-2

مفيدة" و مفهومة معلومات

2

 

متثل  كما ، النظم ملدخل وفقًا للبيانات األساسية املخرجات:  Information املعلومات : -1-3

 تشخيص أو حمددًا ظرفًا أو حمددًا موقفًا تشخص منظمة وبيانات حقائق يف أيضًا املعلومات

 حمددة فرصة أو ما  تهديدًا

3

 

  :Knowledge Management املعرفة إدارة-1-4

 : Hackett ( 2003 تعريف هاكيت)

 قواعد ذلك يف مبا املشروع معلومات كل أصول يف املشاركة وتفعيل إلدارة متكامل نظمي مدخل

 األفراد حيملها سابقة وخربات جتارب إىل باإلضافة  واإلجراءات والسياسات، والوثائق، البيانات،

 العاملون .
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البيئة  خالل من معرفة إىل تتحول واملعلومات معلومات إىل تتحول البيانات أن سبق مما ونستنتج

 العالقة تتوضح وحتى معينة، بسلوكيات القيام أو القرارات اختاذ يتم البيئة هذه ومن احمليطة

 املعرفة. هرم إىل التعرف من البد واملعرفة واملعلومات بني البيانات

 على يركز معرفة اقتصاد إىل إما يشري مصطلح هو: Knowledge economyاقتصاد املعرفة   -1-5

 الثاني، املعنى ويف. املعرفة على مبين اقتصاد إىل أو اقتصادية، قيود إطار يف املعرفة وإدارة إنتاج

( املعرفة إدارة و املعرفة هندسة مثل) املعرفة تقنيات استخدام إىل يشري فإنه شيوعًا، األكثر وهو

 ِقبل من صيغ قد يكن مل إن رواجًا حاز التعبري. وظائف خللق وكذلك اقتصادية فائدة إلنتاج

.دركر بيرت

4

 

 :املعرفة هرم -2

 من اهلرم فيبدأ عامل املعرفة، يصور هرمي شكل ،عن  املعرفة إدارة يعترب هرم املعرفة يف جمال 

 األساسي العنصر اليت تعترب املعلومات يليها ،(والرموز والصور بالبيانات )احلقائق السفلى قاعدته

 اليت املعريف ذروة اهلرم متثل اليت احلكمة تأتي ثم املعرفة يليها املشكالت، وحل القرار اختاذ يف

 .هرم املعرفة يوضح (1)والشكل .املتاحة للموارد األمثل واالستغالل اإلبداع إىل تؤدي

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 5.هرم املعرفة يوضح (1)الشكل

 املعرفة: مصادر -3

 اإلداري ،االفراد و اخلرباء . اجلهاز يف تتمثل واليت بعض مصادر املعرفة 

 البيانات
 المعلومات

 المعرفة

 الحكمة 
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 املنظمة خربات يف تتمثل داخلية مصادر إىل تصنف متنوعة املعرفة و مصادر 

بالزبائن  املتمثلة اخلارجية البيئة ومتثل واجلماعات، األفراد تعلم من االستفادة على وقدراتها

 يصنع املعرفة من فهم املعرفة مصادر هم األفراد أن ويتبني .للمعرفة مصدرًا واملشاركون واملنافسون

 ويستثمرها.

والكتب  العمل بطرق متمثلة صرحية وتكون التنظيمية املعرفة عليه ويطلق : اإلداري اجلهاز-3-1

وتداوهلا  تنسيقها ميكن اليت املدونة العمل وأوراق البيانات وقواعد والدراسات الفنية والتقارير

 والعمل واخلربة التعلم ومن املوروث من املعرفة هذه وتأتي بها، واالشرتاك

 عرب املناقشات خالل من مشاركتهم من فالبد املنظمة، يف يعملون الذين وهم : األفراد-3-2

 التحسني لعملية ضروريةاستشارات  أنها على املناقشات بتلك ويؤخذ مثاًل، الطاوالت املستديرة

 والتطوير.

 فما اخلبري، خربة ونهمل اإلبداع تدوين فنهمل العمل، إجناز مشكلة من نعاني إننا : اخلرباء-3-3

 إنها بل للحقائق ثابت تشفري جمرد من أكثر املعرفة تدوين إن حيث العمل، إجناز يهمنا هو

 .للتفاعل احلقائق تلك على استخدام القدرة

 :املعرفة خصائص -4

 الختالف تبعًا خصائصها تشعبت وقد األخرى، األنشطة عن متيزها ومسات خصائص للمعرفة

 .اجملال هذا يف والباحثون املهتمون حيملها اليت وجهات النظر

 العلمي البحث عمليات خالل من املبتكرون األفراد على باالعتماد وذلك : تولد أن ميكن املعرفة -*

 .والرتكيب والتحليل واالستقراء االستنباط تتضمن اليت
مبحل  اجلديدة املعارف بإحالل متوت أن ميكن فإنها املعرفة تولد وكما :متوت أن ميكن املعرفة -*

 .القدمية املعارف
املعرفة  حتويل يف كبريًا دورًا متارس فاملنظمات فرد، أي قبل من : متتلك أن ميكن ال املعرفة  -*

 .اخرتاع براءات إىل متتلكها اليت
الكثري  هناك إذ متطورة، صرحية هي املنظمة يف معرفة كل ليس :األفراد يف متجذرة املعرفة -*

 للتحول قابلة ذهنية كإمكانات األفراد رؤوس يف خالق بشكل بها حيتفظ التنظيمية املعرفة من

 .صرحية إىل معرفة
ولكن  ، اآلن لغاية زالت وال الورق على ختزن السابق يف كانت فقد : ختزن أن ميكن املعرفة -*

 احلاسوب على تعتمد اليت اإللكرتونية الطرق باستخدام املعرفة ختزين على اآلن ينصب الرتكيز

املعرفة. بقواعد يسمى وهو ما

6

 

 .الصرحية واملعرفة الضمنية كاملعرفة :تصنف أن ميكن املعرفة
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 الوسائل توافرت إذا العامل عرب ونقلها نشرها ميكن حيث :تقامسها يتم أن ميكن املعرفة -*

 .لذلك والسبل الالزمة
 ذلك وعكس باالستخدام وتولد تتطور فهي العكس على بل :باالستخدام تستهلك ال املعرفة -*

 .متوت

 -أساسية مفاهيم – املعرفة إدارة -5

 املعلومات عن للبحث منظمة عملية " : بأنها التنظيمية املعرفة إدارة تكساس جامعة وتعرف

 ختزينها وكذلك هلا، العاملني فهم مستوى من تزيد بطريقة تصنيفها و واختيارها وتنظيمها

 على وحيافظ العمل، يف الالزمة املرونة هلا ويوفر للمنظمة، العام مستوى الذكاء حيسن بشكل

 وزيادة التعلم ويف املشكالت، حل يف منها االستفادة عملية الضياع، ويسهل من الفكرية األصول

 7."فيها متر اليت اخلربات من التعلم وعلى القرارات، االسرتاتيجي واختاذ التخطيط على القدرة

 : منها اإلدارية املبادرات من جلملة حمصلة كان املعرفة إدارة نشوء أن إىل اإلشارة وميكن
 اإلدارية األعمال لعمليات جذري تصميم إعادة " :هي اليت اإلدارية العمليات هندسة إعادة 

 املعرفة إدارة مع تتشابه وهي ."والسرعة واخلدمة واجلودة التكلفة يف مثرية حتسينات لتحقيق

  .العاملني ومتكني العمل فرق على الرتكيز إىل تقود  أنها حيث من

 يرمي شامل تطبيقي منهج" :بأنها الفيدرالي اجلودة معهد يعرفها حيث : الشاملة اجلودة إدارة 

 املستمر التحسني أجل من الكمية األساليب استخدام يتم إذ العميل، وتوقعات حاجات حتقيق إىل

 واخلدمات  العمليات يف

8

 

 التفوق حتقيق إىل املنظمة تسعى إداري كمفهوم املعرفة إدارة بني تكاملية عالقة وجود ونالحظ

 طريق عن للمنظمة التميز حتقيق إىل تهدف اليت الشاملة اجلودة إدارة فلسفة مع تطبيقه يف

 .الزبون رضا حتقيق
 وتوفر املعلومات إىل توصل اليت املداخل بضمان يهتم الذي العلمي الفرع وهي" :املعلومات إدارة 

  املعلومات  وخزن حيتاجها من إىل وإيصاهلا املعلومات ونقل ، للمعلومات والسرية األمان

 يف تساهم ولكنها املعرفة، عن املعلومة اختالف بقدر املعلومات إدارة عن ختتلف املعرفة إدارة إن

 .املعرفة ونقل توليد عملية تسريع
 اهليكلي املال ورأس الزبائن املال ورأس بشري مال رأس من مكونة جمموعة هو" :الفكري املال رأس 

 فرتة خالل املكتسبة املخزنة واملهارات اخلربات وتطبيق املعرفة حيازة إىل املفهوم هذا ويشري ."

لتحقيق  املنظمة إطار داخل واألدوات والعالقات األنظمة من االستفادة مع املنظمة مع الفرد حياة

إسرتاتيجيتها .

9
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 :املعرفة إدارة عناصر-6

 :التالية النقاط املعرفة، إدارة عناصر حتديد يف الباحثون خيتلف
 مستوى زيادة خالل من املعرفة خلق عملية يف تؤثر التعاون ثقافة إشاعة إن :التعاون .-6-1

 .واألقسام بني األفراد تبادهلا
 على البعض بعضنا بقدرات اإلميان من ومتبادل مميز مستوى على احلفاظ هي : الثقة .6-2

 .مستوى السلوك
 الستخدام واملستعدين القادرين األفراد قبل من اجلديدة املعرفة اكتساب عملية هو : التعلم .6-3

 .القرارات اختاذ يف تلك املعرفة
 .للمؤسسة العليا اهليئة بيد والرقابة القرار اختاذ صالحيات تركيز إىل تشري : املركزية .6-4
 القرارات اختاذ بعملية والسياسات، الرمسية القواعد به تتحكم الذي املدى هي :الرمسية .6-5

 .املؤسسة إطار ضمن وعالقات العمل
 .وعميقة ومتنوعة أفقيًا واسعة تكون األفراد خربة أن أي :العميقة الواسعة اخلربة .-6-6
 .املعرفة خلق عملية يف حاسم عنصر تعد اليت :املعلومات تكنولوجيا نظام ودعم تسهيالت .-6-7
 عن املفيدة اإلجراءات أو األفكار اخلدمات، القيمة، خلق على القدرة هو :التنظيمي اإلبداع .-6-8

 .معقد اجتماعي نظام يف معًا يعملون الذين األفراد يبتكره طريق ما

 : املعرفة إدارة مراحل-7

 املراحل من عدد انتقاء مت املراحل تلك أهم إىل التعرف ولغرض مراحل، بعدة املعرفة إدارة متر

 .املعرفة إدارة مراحل من مرحلة كل تتضمنها اليت األنشطة ذكر مع للموضوع أقرب اليت وجدناها
 إدارة تعترب إذ التنظيمية، إدارة املعرفة أهمية إدراك يتم املرحلة هذه يف :املبادرة مرحلة .-7-1

 من البد وبالتالي األفراد، كل مشاركة يتطلب اجتماعيًا نشاطًا املعرفة

املفتوحة االتصال قنوات عرب وبثها املعرفة إلدارة املشرتكة والرؤى األهداف حتديد

10. 
 : يلي ما على املرحلة هذه وتركز

 إدارة املكافآت، نظم اإلنسانية، العالقات بناء االتصاالت، لتكنولوجيا التحتية البنية بناء -

 .الثقافة التنظيمية
 .املقرتحة اآلراء و األفكار على واحلصول البيانات قواعد بناء -
 للمعرفة األساسية البنية وضع استثمار يف البدء يتم املرحلة هذه ويف : النشر مرحلة .-7-2

 ويركز .املعرفة واستخدام وختزين واكتساب إجياد مثل املعرفة أنشطة تسهيل وحتفيز بهدف

 املرتبطة األنشطة زيادة وكيفية بكفاءة، املعرفية القاعدة هذه بناء على كيفية فيها املديرون
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 على الرتكيز يكون بها، خاصة وتنظيمية فنية قاعدة بناء اليت حتاول املنظومة داخل باملعرفة

 :التالية النقاط

 .التربير وسياسات إجراءات وضع األفكار، تربير
 .لتربيرها األفكار حتليل و معاجلة يف املعلومات تكنولوجيا استخدام -
 .التحكيم وأدوات املعرفة مراقبة -

 11.وحتكيمها تربيرها مت اليت املعرفة على احلصول -

 أنشطة أنها على املعرفة أنشطة إىل ينظر املرحلة هذه ويف : الداخلي التكامل مرحلة .-7-3

 التكامل من نوع إحداث كيفية على املرحلة هذه يف املديرين اهتمام وينصب لدى املنظمة، يومية

 وتلعب باملعرفة، خاصة عمليات وخدمات معرفية منتجات يف وجتميعها املعرفة املوزعة بني

 : على الرتكيز يكون و املعرفة، تدفق يف مراقبة هامًا دورًا التقنية
 .السوق متطلبات ملستوى طبقًا املعريف التمويل و التكامل -
 .خريطتها ورسم املعرفة هيكلة -
 .وإسرتاتيجياتها البحث حمركات استخدام -
 .األداء قياس نظم يف التكنولوجيا اعتماد -
 .واملتكاملة املمولة املعرفة على احلصول -

 املنظمات بعض مع تتكامل أن املنظمة حتاول إذ التداخل، مرحلة أو :اخلارجي التكامل مرحلة .7-4

 والوقت، املوارد املنظمة توفر احلالة هذه ويف البحثية، املؤسسات مثل اخلارجيني واألفراد

 التنظيمات بني املنافسة مع يتناسب مبا العاملي املستوى إىل للوصول األداء لتحسني واألنشطة

 : على الرتكيز ويكون املختلفة،
 .التعاون إدارة اخلارجي، التمويل املتداخلة، الشبكات املعرفة، إدارة كفاءة -
باملعرفة املشاركة نظم اإللكرتوني، الربيد بعد، عن املؤمترات -

12

. 

 :املعرفة إدارة عمليات -8

 إدارة تتضمنه فيما والكتاب الباحثون اختلف حيث املعرفة، إدارة عمليات أهم الباحثة وتتناول

 أكثر لتضم اآلخرون توسع بينما عمليات ثالث إىل صنفها بعضهم أن فنجد عمليات املعرفة من

 بإمجاع وذلك التصنيفات من عدد انتقاء مت العمليات تلك أهم إىل التعرف ، ولغرض ذلك من

 خالصة 2 رقم ويوضح الشكل 2006 ة، باسرد ، 2005 العمري،  2002 الكبيسي،)من الباحثني عدد

 املعرفة إلدارة اجلوهرية العمليات
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املعرفة إلدارة اجلوهرية العمليات خالصة 2 رقم الشكل
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 :Knowledge (Generation املعرفة)  توليد-8-1

 العمل ومجاعات العمل فرق كةرمشا خالل من ذلك ويتم املعرفة إبداع يعين املعرفة توليد إن

 املشكالت تعريف يف تساهم جديدة وممارسات قضايا يف جديد معريف مال رأس الداعمة لتوليد

 ذات مزدوجة عملية واالبتكار املعرفة أن حيث ومستمرة، ابتكارية بصورة احللول هلا وإجياد

  اجتاهني

 .جديدة ملعرفة مصدرًا ليصبح يعود واالبتكار لالبتكار مصدر فاملعرفة :

أن  جيب بل والتطوير البحث إدارات على تقتصر أال جيب املعرفة توليد عملية أن إىل اإلشارة وجتب

 ، املعرفة يولدون الذين هم فقط األفراد إن أي باملنظمة، واخلربة العمل جماالت كل إىل متتد

(2005احلجازي  ) حيث يرى

عليها  جيب ولذلك األفراد بدون املعرفة توليد تستطيع ال املنظمة أن 14

 .األفراد بها يقوم اليت املعرفة توليد نشاطات وتدعم حتفز اليت املناسبة البيئة توفري
 على  أو الفردي املستوى على سواء املعرفة لتوليد املالئمة البيئة توفري املنظمة تستطيع ولكي

 التالية العناصر توافر جيب اجلماعي املستوى

 .األفراد بني والتفاعل االتصال  -1
 .احلواجز وتقليل الشفافية -2
 .اخلربات بني التكامل -3

 f of Storage The(Knowledge) املعرفة خزن-8-2

 والوصول والبحث واإلدامة االحتفاظ تشمل اليت العمليات إىل املعرفة خزن عمليات تشري

 ، التنظيمية الذاكرة أهمية إىل املعرفة خزن عملية وتشري واالسرتجاع واملكان

 الذين األفراد محلها اليت املعرفة من للكثري لفقدانها نتيجًة كبريًا خطرًا تواجه فاملنظمات

 العملية هذه إهمال ألن مهمًا أمرًا بها واالحتفاظ املعرفة خزن بات هنا ومن .ما يغادرونها لسبب

 توليد المعرفة 

 خزن المعرفة  تطبيق المعرفة 

 توزيع المعرفة 
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 ذاكرتها  يسمى ا م ضياع أو مواقف من له تتعرض ما إزاء وحتليالتها املنظمة ضياع خربات يعين
  .التنظيمية

 وخرباته املاضي معرفة تؤثر خالهلا من اليت الطرق" أنها على التنظيمية الذاكرة وتعرف

 اللفظية الذاكرة : هما نوعني يف تصنيفها وميكن ،"احلالية التنظيمية يف األنشطة وأحداثه

 يف معني مبوقف املرتبطة احملددة العالقة بها ويقصد املصنفة، املعرفة الصرحية إىل وتشري

 حفظ أن إىل أيضًا يشري كما .حمددين ومكان زمان يف ونتائجه قرار معني كاختاذ حمدد سياق

يف  للمعرفة املؤكد االنتقاء بعد يأتي املعرفة حفظ وإن .انتقائي أساس على يكون أن جيب املعرفة

 : منها عديدة أشكال
 على احلفاظ تكفل اليت اإلدارية اإلجراءات توفري وجيب اخلربات حفظة هم األفراد :األفراد 1-

 السلم يف للخربات املنظم االنتقال وإجراءات والتشجيع حوافز نظام خالل من خرباتهم

 .الوظيفي
 ودقتها لكفاءتها املعرفة حفظ يف اآلن الشائعة الوسائل من احلواسيب تعترب :احلاسبات 2-

 املستندات ختزين مع للتعامل تتحملها اليت العالية والقدرة بها التخزين ملساحات واالتساع اهلائل

 اإلجابات لتقديم وسيلة أنسب ضمان وكيفية متنوعة بطرق للمعاجلة القابل شكلها الرقمي يف

استفساراتهم.  على والرد باملنظمة  للعاملني

15

 

 وخزنها ترميزها بعد الظاهرة املعرفة على احملافظة يف مالئمة طريقة التوثيق أن الباحثة وترى

 عمليات تنتهي ال أنه إىل نشري وهنا الضمنية، باملعرفة لالحتفاظ مالئمان واحلوار وأن التدريب

 للتدهور عرضة سيكون باملنظمة العمل نظام فإن ذلك حدث وإذا احلفظ، مبرحلة حفظ املعرفة

 انتقاء حتسني إىل تهدف مستمرة حتديث عملية احلفظ عملية تلي أن جيب ، لذلك والتآكل

 .املعرفة

 Knowledge Distribution) املعرفة)  توزيع-8-3

 .وتشاركها ونقلها ونشرها املعرفة تقاسم من كاًل املعرفة توزيع عملية وتشمل
كافة  على بتوزيعها تسمح وإجراءات نظام إطار يف وضعها أو املعرفة يف املشاركة إتاحة إن

 استفادة إىل ذلك يؤدي حيث املعرفة هذه متتلك اليت للمنظمة حيويًا أمرًا يعترب بها املهتمني

 العامة املصلحة تتحقق ثم ومن منها جزء بأي أو بها له عالقة من كل

 األدوات خالل استخدام من الواضحة املعرفة توزيع السهل من كان إذا أنه إىل ( 2006 العلي، ويشري)

 عقول العاملني يف املوجودة الضمنية املعرفة توزيع الصعب من زال ما فإنه االلكرتونية،

وإعادة  املعرفة تقاسم حيدث ال وأنه ، املعرفة إلدارة األكرب التحدي يشكل ما وهو وخرباتهم

 بكاملها املنظمة يف املعرفة تقاسم مبدأ املعرفة مدير يتبنى عندما إال ما، منظمة يف استخدامها

 ومكافأة بتقييم بدأت قد املنظمات بعض تكون أن الصدد هذا يف املشجعة األمور وأنه من

 .املعرفة ويستعملون الذين يتقامسون عامليها
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املنظمة  ثقافة إذكاء  التواصل :هما أساسيني عاملني توفر جيب صحيحًا نشرًا املعرفة نشر ولتأمني

 عمليات تنفيذ طريق عن املعرفة عمليات عن املسؤولية خالل من ذلك ويكون الصحيحة،

 يف املوجودين األفراد متكن بفعالية املعرفة تنشر وعندما العاملني، وحتفيز تكنولوجية وتشغيلية

 ذات قرارات اختاذ على القدرة يكسبها الذي األمر إسرتاتيجية أفكار إىل من الوصول املنظمة

16.فاعلية
 

 .تتيح ذلك فعالة آليات وجود على يعتمد وتقامسها املعرفة نقل أن على ، 2006 العلواني، ويؤكد
طابعًا  تتخذ ال اليت النقاشية واحللقات والندوات التقارير مثل رمسية تكون أن ميكن اآلليات هذه

يف  فعالة تكون أن ميكن الرمسية غري اآلليات أما .العمل أوقات غري يف عادًة وتتم مقننًا رمسيًا

هناك  يكون ال إذ املعرفة من جزء فقدان إىل تؤدي أن شأنها من أن إال احلجم، صغرية اجلماعات

 لآلليات ميكن اآلخر اجلانب وعلى آلخر، شخص من صحيح بشكٍل املعرفة تنتقل ألن ضمان

 .االبتكار عملية تعوق قد أنها إال للمعرفة أكرب نقال تضمن وأن فعالية أكثر تكون الرمسية أن
 Knowledge Application املعرفة  تطبيق-8-4

املعرفة  تطبيق جيب .وتطبيقها املعرفة استخدام تفرتض املعرفة إدارة عمليات من عملية آخر إن

 ذلك ولتحقيق السابقة، املعرفة عمليات مجيع إجراء من بد ال ولذلك األنشطة على بكاملها

 فعال تطبيق إىل تدعو منظمة ثقافة لنشر جبارًة جهودًا يبذلوا أن على املديرين ينبغي

 .للمعرفة
 مما التطبيق و التجريب طريق عن يأتي أنه أي التعلم، عملية إىل يؤدي املعرفة تطبيق أن كما

 االستعمال وإعادة االستعمال إىل املعرفة تطبيق عملية ويعمقها وتشري املعرفة حيسن مستوى

 الوقت يف املتوافرة املعرفة تستخدم اليت هي الناجحة للمعرفة فاإلدارة والتطبيق، واالستفادة

 الداخلية، اخلربات املتعددة الفرق :املعرفة استخدمت لتطبيق اليت األساليب أهم ومن املناسب،

  متمرسني خرباء قبل من املعريف التدريب  الداخلي، اخلبري مقرتحات العمل، مبادرات

 على يرتكز املعرفة إدارة جوهر هو الذي املعرفة من االستفادة مدى أن ىلا   2008 الزيادات،ويشري

 التنقيح خالل من املعرفة إدامة أهمية يؤكد ما وهذا تعلمه، جرى وما املعرفة اسرتجاع على القدرة

والرسم  والفهرسة والتصنيف

17

  

 وحل ارات القر دعم يف املمارسات أحسن يضمن واستعماهلا املعرفة اسرتجاع أن

 ، املعرفة استثمار تعين وهي املعرفة إدارة غاية هو املعرفة تطبيق أن كما العمل، وأمتتة املشكالت

 إىل املعرفة هذه حتويل هو واملهم ً، كافيا يعد ال فيها واملشاركة وخزنها عليها فاحلصول

 إدارة برامج يف منظمة أي كلفة،وجناح جمرد تعد التنفيذ يف تنعكس ال اليت التنفيذ،فاملعرفة

 تعرفه ما بني فالفجوة لديها، متوفر هو ملا قياسًا املنفذة املعرفة حجم على يتوقف لديها املعرفة

.اجملال هذا يف التقييم معايري أهم أحد يعد نفذته  وما املنظمة

18
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 اقتصاد املعرفة :  -9

ومن ثم بني املفاهيم اليت استخدمت   ، نشأ تداخل كبري بني جمموعة من الظواهر والعمليات

  ، االقتصاد اجلديد  ، املعرفة ىاالقتصاد املبين عل  ، اقتصاد املعرفة  : ومن هذه املفاهيم  . للتعبري عنها

الثقافة   ، رأس املال البشري  ، اقتصاد املعلومات  ، االقتصاد الرمزي  ، االقتصاد ما بعد الصناعي

التجارة   ، الفجوة الرقمية  ، الفجوة املعرفية  ، التكنولوجيا الرقمية  ، املعلوماتية أو ثقافة املعلومات

  .. ةااللكرتوني

األقل فيه  ىأو عل  ، شتباكيف تقديري أن حتديد املقصود باقتصاد املعرفة كفيل بفض هذا اإل

قتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من واقتصاد املعرفة هو اإل  . كثري من التوضيح

العملية  تشكل مكونا أساسيا يف  -يف هذا االقتصاد  -ذلك أن املعرفة  ىومعن  . القيمة املضافة

ذلك مرة  ىومعن  . ذلك أيضا أن النمو يزداد بزيادة هذا املكونى ومعن  ، اإلنتاجية كما يف التسويق

  ، تصالأكتاف تكنولوجيا املعلومات واإل ىإمنا ينهض عل االقتصادثالثة أن هذا النوع من 

  . ينطلق اقتصاد املعرفة صة األساسية اليت منها نباعتبارها امل

  ، قتصادف يسمح بالتمييز بني نوعني من هذا اإلهذا التعري

 ىقتصاد الذي يقوم علوهو اإل  KNOWLEDGEECONOMY) )  و اقتصاد املعرفةه : النوع األول 

واملعلومات   ، أي أن املعلومات هي العنصر الوحيد يف العملية اإلنتاجية  ، املعلومات من األلف إلي الياء

واملعلومات وتكنولوجياتها هي اليت تشكل أو حتدد أساليب   ، هي املنتج الوحيد يف هذا االقتصاد

  .DATA فكار والبياناتورمبا يقصد باملعلومات هنا جمرد األ  . اإلنتاج وفرص التسويق وجماالته

املهم أن هذا الشكل من االقتصاد   . وكالهما صحيح  ، ورمبا تشمل البحوث العلمية واخلربات واملهارات

  ، هو نفسه اقتصاد املعلومات أو االقتصاد الرمزي وهو نفسه االقتصاد ما بعد الصناعي

وهو  (  (KNOWLEDGEBASEDECONOMY  املعرفة ىهو االقتصاد املبين عل : النوع الثاني 

فقد ظل للمعرفة دورا قدميا  ، لكن ذلك ليس جبديد  . الذي تلعب فيه املعرفة دورا يف خلق الثروة

قتصاد أكرب لكن اجلديد هو أن حجم املساحة اليت حتتلها املعرفة يف هذا اإل  ، قتصادإلومهما يف ا

قدميا كانت املعرفة تستخدم يف حتويل املوارد  ىبعبارة أخر  . مما سبق وأكثر عمقا مما كان معروفا

اآلن يف هذا النوع من االقتصاد مل يعد هناك حدود   . املتاحة إلي سلع وخدمات ويف حدود ضيقة

وأصبحت ختلق موارد جديدة   ، بل وتعدت يف دورها كل حدود  ، لدور املعرفة يف حتويل هذه املوارد

  . طوال تكتفي بتحويل املوارد املتاحة فق

 خصائص اقتصاد املعرفة :  -10

 : اخلصائص من معني عدد لديه املعرفة على القائم واالقتصاد املعرفة على املبين االقتصاد

 املنظمات من وغريها األكادميية املؤسسات مع التجارية الروابط من فعال نظام :االبتكار -10-1

 احمللية االحتياجات مع وتكييفها واستيعابها املتنامية املعرفة ثورة مواكبة تستطيع اليت
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 اليد توفر ان احلكومات على يتعني .االقتصادية والتنافسية لإلنتاجية أساسي التعليم -10-2

. العمل يف احلديثة التكنولوجيات إدماج على القادر البشري املال رأس أو ةاإلبداعي و املاهرة العاملة

 املناهج يف ةاإلبداعي املهارات عن فضال واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا دمج إىل احلاجة وتنامي

 .احلياة مدى التعلم وبرامج التعليمية

 املعلومات وجتهيز نشر تسهل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على املبنية التحتية البنية -10-3

 .احمللية االحتياجات مع وتكييفه واملعارف

 اليت والسياسية القانونية األطر كل توفري تستطيع قوية اقتصادية أسس على تقوم حوافز -10-4

 تكنولوجيا جعل إىل تهدف اليت السياسات هذه وتشمل. والنمو اإلنتاجية زيادة إىل تهدف

 تكنولوجيا منتجات على اجلمركية التعريفات وختفيض ويسر، إتاحة أكثر واالتصاالت املعلومات

 .واملتوسطة الصغرية اتللمؤسس التنافسية القدرة وزيادة

 واقتصاد العوملة:  هما أساسيني مصطلحني استخدام يتكرر احلالي العاملي االقتصاد وصف وعند

 أهمها من عوامل عدة بسبب وذلك االقتصادية الشؤون عوملة تزايد يشهد العامل ظل لقد. املعرفة

 املستويني على التجارية القيود من التخفيف وكذلك واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا ثورة

 املعرفية الكثافة يف حادًا ارتفاعاً  ذلك مع بالتوازي يشهد العامل ظل كما. والدولي الوطين

 التقدم خطى وتسارع واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بثورة مدفوعًا االقتصادية باألنشطة

 .التكنولوجي

 :املعرفة اقتصاد ظل يف الرئيسية الدافعة القوى -11

 التنافسية والقدرة التجارة قواعد تغيري إىل تؤدى اليت الرئيسية الدافعة القوى من عدد وتوجد

 :وهى املعرفة اقتصاد ظل يف الوطنية

 .عاملية أكثر واملنتجات االسواق أصبحت Globalization العوملة -

 يف عالية كثافه تشكل أصبحت املعرفه/  املعلومات Information Knowledge املعلومات ثورة -

 من املائة يف 70 من أكثر فنحو ؛ واملعارف املعلومات على واضحة بصورة عتماده زاد حبيث اإلنتاج

 عمال من فالعديد ؛information workers معلومات عمال هم املتقدمه االقتصادات يف العمال

 .ايديهم من أكثر رؤوسهم يستخدمون صاروا املصانع

 مثل التطورات بني والربط احلاسوب شبكات Computer networking الشبكات انتشار -

 .مضى وقت اي من أكثر واحدة قرية مبثابة العلم جعل االنرتنت

 احلاالت من كثري ويف مستمرة، بصفة واخلدمات السلع تطوير إىل احلاجة ازدادت لذلك وكنتيجة

 بتطبيقات اإلملام ضرورة يعظم ما وهو. االلكرتونية الشبكات خالل من وتشرتى تباع أصبحت

 يف القوى هذه ساهمت وقد.االقتصادي الطلب تلبية عليها يتوقف حيث اجلديدة التكنولوجيا

 :األمد طويلة التالية العوامل من بتحفيز الدولي اإلنتاج توسع

 االستثمار أنواع كل أمام اجملال أفسح الذي األمر البلدان، بني احلدود وتالشى السياسات حترير -

 .املختلفة الرأمسالية والرتتيبات املباشر األجنيب
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 اقتصاديا األوفر من جعل واالتصاالت النقل تكاليف واخنفاض السريع التكنولوجي التغري -

 عن حبثا العامل أرجاء عرب واملكونات املنتجات ونقل جغرافيًا املتباعدة العمليات بني تكامل إجراء

 .الكفاءة

 ذلك يف مبا كفاءتها، لزيادة جديدة طرق اكتشاف على الشركات أجربت املتزايدة املنافسة -

.التكاليف لتقليل معينة إنتاجية أنشطة أماكن وتغيري جديدة أسواق استخدام

19

 

 األفراد قدرة على يعتمد الذي املعريف االقتصاد لبناء املهمة املتطلبات من املعرفة إدارة تعدو   

 واملنتجات األفكار وتوليد واإلبداع لالبتكار وفعالية بكفاءة واستخدامها ونشرها املعرفة إنتاج على

 يف Ikujiro Nonaka نوناكا آيكوجريو يقول. للمجتمع والرفاهية التنمية لتحقيق اجلديدة

 ''ريفيو بزنس هارفارد'' دورية يف م1991 عام املنشورة للمعرفة املبتكرة الشركات عن مقالته

Harvard Business Review معرفة ابتكار على قدرتها هو اليابانية الشركات جناح مصدر أن 

 اليت االبتكار على بالقدرة يعرف ما وهو ناجحة، وتقنيات منتجات إلنتاج واستخدامها جديدة

 بناء متطلبات إحدى كونها جانب وإىل. املعريف االقتصاد لبناء الرئيسة الركائز إحدى هي

 يف املعرفة إدارة مبادرات تبين من حتقيقها ميكن كربى فوائد هناك فإن املعريف، االقتصاد

 : يلي ما أهمها من لعل احلكومية مؤسساتنا

 .اخلربات أصحاب املوظفني لدى املرتاكمة املعرفة من االستفادة -

 .للمؤسسة ذاكرة وتطوير وحفظ معريف رأمسال إنشاء -

 أكثر عمل وإجراءات ممارسات ابتكار يف السابقة واملعرفة واخلربات الدروس من االستفادة -

 .فاعلية

 .اجملدية غري اإلجراءات من والتخلص والتكاليف األخطاء وتقليل التكرار جتنب -

 .اجلدد املوظفني وتأهيل لتدريب الالزم الوقت تقليص - 

 .العمل ومتطلبات بيئة يف التغريات مع للتأقلم وتوظيفها املعرفية املؤسسة قدرة تطوير -

 أشارت أن سبق حيث احلكومية، مؤسساتنا يف املعرفة إدارة يف كبريا قصورا هناك أن شك ال 

 الدولة يف املعرفة إدارة تواجه اليت والتحديات القضايا من عدد وجود إىل التاسعة التنمية خطة

 يتطلب ذلك إىل الطريق فإن الدولي، البنك توصيات ووفق لتجاوزها، العاجلة املعاجلة تتطلب

 وتنفيذ احلكومية، املؤسسات يف املعرفة إدارة وممارسات وأدوات وأهداف ومبادئ فكر عن الوعي نشر

 املعرفة، إدارة ممارسات وتطبيق أدوات الستخدام احلكومية املؤسسات وقدرات مهارات لبناء برامج

 احتياجاتها وفق املعرفة إلدارة مبادرات وتنفيذ تطوير من احلكومية املؤسسات متكني ثم ومن

 يف بسهولة تضمينها أو تطبيقها ميكن اليت اإلجراءات من سلسلة ليست املعرفة إدارة. احملددة

 سلوكيات يف عميقا تغيريا وتتطلب العمل، بيئة يف جذري حتول هي بل املؤسسة، نشاطات

.ذلك من بأقل إليها ينظر أال وجيب احلكومية، املؤسسات يف السائدة احمللية والثقافة العمل

20
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 اخلامتة :

 من اليت التعاريف تقديم خالل من وذلك العصر، هذا يف إسرتاتيجي مورد املعرفة باعتبارها

 عليها تتواجد اليت واألشكال األنواع وخمتلف املصطلح هلذا الفهم توضيح وتعميق شأنها

 املنظمة، ووثائق وإجراءات سياسات خالل من واضح نوع نوعني، تتواجد يف فاملعرفة باملنظمة،

 و املعرفة تلك استخراج إال املنظمة على وما بها، العاملني وأذهان األفراد عقول يف راسخ ونوع

 استغالهلا للمنظمة ميكن اليت املصادر خمتلف توضيح كما مت منها، االستفادة أجل من توثيقها

 املعرفة يف التحكم ميكن خالهلا من اليت العمليات خمتلفيف   املعرفة على احلصول أجل من

  بتطبيقها، القيام و وتوزيعها وختزينها املعرفة توليد يف العمليات هذه وتتمثل
 املنظمات على فإن لذا املنظمات، حياة يف بالغة أهمية حتتل أصبحت املعرفة إدارة فإن وبهذا

 التميز حتقيق أجل من بفعالية إدارته على والعمل املعريف باملورد االهتمام من إعطاء املزيد

 .له اجليد التطبيق دون حتول اليت الصعوبات جتاوز والتفوق وحماولة
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