
 ها سبيل تحقيق التنميةإرساء قواعدالمعرفة في إدارة دعائم 
 

 

856 

 ها سبيل تحقيق التنميةإرساء قواعدالمعرفة في إدارة دعائم 

 طمان دينا: دكتوره  ****                             : بلغنامي جناة وسيلةد كتوره

 –حثة دكتوراه كلية االقتصاد والعلوم السياسة با                   **  -ب  –:أستاذ مساعد قسم 
 - القاهرةجامعة  -جلهة املستخدمة : ا                   ****     املركز اجلامعي تندوف

  ملخص البحث :

 والتفوق النجاح من تتمكن اليت فقط هي ذكية، منظمات تكون بأن تطمح اليت املنظمات إنَّ
 الكبري التحول السريع و  البيئة حيث مع استمرار تغري املنافسة العالية ذات األعمال بيئة يف
 املعطيات مع يتماشى إداري أسلوب ظهور من البد كان الكالسيكية تصاديةاالق املفاهيم يف

إدارة  من األمر استدعى  مما ، خاصة األفكار املوارد هلذه األمثل االستغالل ويضمن اجلديدة

ميتلكون معارف و مبدعني  يؤهلونهم  يف البحث عن أفراد   وقتها معظم تكرس أن املنظمات

 الفوائدعلى املعرفة و اإلبداع لتعظيم  احلاضر الوقت يف تعمد واليت التنافسية املعركة وضخل
لول املفاهيم األساسية للمعرفة و من خالل هذه الورقة البحثية حناول اإلملام مبد .التنظيمية

 اإلبداع ثم إبراز مدى مساهمة إدارة املعرفة و اإلبداع يف تكوين منظمات تنافسية و مبدعةو
 بصورة تتجسد املعرفة ، تكنولوجيات االتصال و املعلومات و اإلبداع  إدارة بني العالقة حيث أن

 الريادة لكسب مباشرة تطبيقها و الفكري املال رأس باستثمار معطيات املعرفة إدارة قيام
 االقتصادية. العوملة عصر يف للتنافس التنافسي كسالح التفوق وحتقيق

 :  الكلمات المفتاحية

 ايجيات ، أنظمة تكنولوجيات املعلومات، اإلبداع ، ميزة تنافسية  .مناذج املعرفة ، اسرت

Abstract : 

The organizations, which aspires to be smart organizations are just that you can 

succeed and excel in highly competitive business environment, where with 

continued rapid environmental change and significant shift in the economic classic 

concepts had to be the emergence of management style in line with the new data and 

ensures an optimum exploitation of these resources private thoughts, which it 

summoned the management of organizations to devote most of her time in the 

search for members possess the knowledge and creative Aahlounam to fight the 

competitive battle, which deliberately at the present time on the knowledge and 

creativity to maximize organizational benefits. Through this paper we try knowledge 

of the meaning of basic concepts of knowledge and creativity, and to highlight the 

contribution of knowledge management and creativity in the formation of a 

competitive and innovative organizations . As the relationship between knowledge 
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management, information communication technologies, creativity, and is embodied 

in the knowledge management intellectual capital investment data and applied 

directly to gain leadership and achieve a competitive edge as a weapon to compete 

in the era of economic globalization. 

Key words:  

knowledge models, strategies, information systems technology, creativity, 

competitive advantage. 

 عامة مقدمة 

 :  البحث مشكلة :أوالً

 إىل الزمان من عقدين منذ العامل املنافسة و التكنولوجيا اجلديدة اليت شهدها حدة زيادة تأد
 متخصصة إدارة و اإلدارة مما استدعى إنشاء االقتصاد تشكيل منظومة تفيد مؤثرة قوى بروز

 املعلومات ، و اليت انعكستت على املؤسسات بكافة أشكاهلا لتعميق تكنولوجيا و املعرفة إلدارة
 حتديد املسئولني بضرورة التكيف و االستجابة للتحديات احمليطة بها من خالل  إدراك و وعي
 تقدم ما كل ومن .املعرفة بإدارة عرف ما وهذا العمليات يف القيمة لتوظيفها  ذات ماتاملعلو

 :التالي التساؤل طرح ميكن
 االقتصادية؟ للمؤسسة التنافسية و اإلبداع  القدرة تدعيم يف املعرفة إدارة مساهمة مدى ما

 :التالية لفرعيةا األسئلة طرح ميكن هلا وتفصيال أعاله املطروحة اإلشكالية من انطالقا
 املعرفة و كيف تساهم يف تدعيم امليزة التنافسية؟ بإدارة املقصود ما 
 باإلبداع و ما عالقته بإدارة املعرفة ؟ املقصود ما 
 ما مدى مساهمة تكنولوجيات املعلومات و االتصال يف تدعيم اقتصاد املعرفة؟ 

 : البحث أهمية :ثانياً

 Transformation Of Industrialالصناعة  ادياتاقتص من مما سبق و تزامنا مع التحول

Economies  املعلومات  و املعرفة أساس على القائم االقتصاد إىلKnowledge Information – 

based Economies الثروة  خللق أساس واملعرفة املعلومات أصبحت

1

خصائص  . حيث من أهم 

 املعريف: االقتصاد اىل التحول هذا
 املعرفة أساس على مبين االقتصاد  
 التكنولوجيا و املعرفة على االعتماد 
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 ميارسها اليت النشاطات خمتلف يف  إسرتاتيجي حيوي كمورد املعلومات أهمية زيادة 
 .اإلنسان

 املوظفني حمدوديةو  املنتج حياة قصر 
 باملرونة تتميز األعمال منشآت 
  خدمات جديدة و سلع وجود مع  متقلبة بيئة 

 :اجملاالت هذه ابرز ومن اجملاالت التنظيمية ويف شيء بكل تستخدم  رفةاملع عليه جند أن 
 املعلومات باحلصول على القرارات متخذي تساعد حيث اجملاالت مجيع يف القرارات اختاذ 

 .وانعكاساته املوضوع وأبعاده جوانب مجيع فهم من القرارات متخذ من متكن كما املطلوبة،
 اخلطط  وتطوير ختطيط وضع يف املعرفة تفيد حيث :االسرتاتيجي التخطيط

 .اإلسرتاتيجية
 العمل وإجراءات العمليات تصميم إعادة أي :هندستها وإعادة العمليات ختطيط. 
 املعلومة املستخدمة تقنيات خالل من املعلومات نقل يف تساهم حيث االتصاالت. 
 اخلدمة أو للمنتج قيمة إضافة. 

 املعرفة مثل : إدارة اتأن تستفيد من تطبيقكما أن هناك بعض اجملاالت اليت ميكن 
   الصناعي الكبري )الشراء، االنتاج، البيع،  اإلنتاجخمتلف مراحل العمل يف املنظمات ذات

 اجلودة، املوارد البشرية ...اخل(.
 والتطويراليت تهتم بالبحث  تسيري املشاريع وخاصة املشاريع االستثمارية الكبرية  
  .تسيري األزمات 

 : البحث أهداف :ثالثاً

ميكن القول أن إدارة املعرفة، هي العمل على رفع كفاءة استخدام رأس املال الفكري يف نشاط 

و ذلك  األعمال،حبسن استغالل الطاقة الكامنة املوجودة سواء داخل املؤسسة أو خارجها ،

من خالل  .و ربط أفضل األدمغة عن طريق املشاركة اجلماعية و التفكري اجلماعي بتشبيك

، و تعظيم القيمة املضافة للمنتوجات و خدمات املؤسسة، اإلسرتاتيجيةاكتساب امليزة التنافسية 

فإن إدارة املعرفة تقوم بوظيفة التخطيط و تنظيم و توجيه و استثمار املعرفة املتاحة، بطريقة 

 املستقبل فعالة تسمح بنجاحها حاضرا، و تضمن هلا استمرار هذا النجاح، و رمبا تفوقها يف

 .بعيدالالقريب و 
يكمن هدف ادارة املعرفة  كون أنها تتوىل عمليات إدارة املوارد و األصول الفكرية و املعرفية يف و

املؤسسة مما، يكشف عن قدرات العمال و ثراء أفكارهم و طاقتهم الكامنة.و تعتمد يف ذلك على 

ثروة معرفية مرتاكمة للمؤسسة. كما أنها  املعلوماتية، اليت تسمح هلا باستثمار املعرفة و حتقيق

تني هما: منظومة إدارة املعرفة املعرفة يف اطار منظومتني فرعيتني و متكامل بإدخالتسمح 

يات احلديثة لالتصال و وهنا يظهر التكامل بني التكنولوج.منظومة تكنولوجيا املعرفةو
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تسمح متثل بنيتها التحتية وعدة تقنية إدارة املعرفة،حيث أن نشاطها يتطلب قااالعالم و

اضافة اىل الدور  الفعال لتكنولوجيات االعالم و االتصال يف تنمية الكفاءات  حبسن استغالل

الكفاءات الفردية و اجلماعية للمنظمة ، فدور ايضا تكنولوجيا أنظمة املعلومات يعد من  أهم 

عداِد، ختزيِن، وتوصيل املعرفة حمددِّات جناح إدارة املعرفة؛ حيث ُتستعمل يف مجِع، تصنيِف، إ

من خالل وسائَل ُتفيد يف تقليص عوائق الزمن واملكان والتدرُّج الوظيفّي، وتوفري مرونٍة يف 

استخدام املعرفة بفضل قواعد املعرفة ووسائل االتصال، واليت تدعم تشغيَل نظام إدارة املعرفة 

 .اء االصطناعّيولعّل من أبرز أنظمة املعلومات احلديثة هي أنظمة الذك

 : منهج الدراسةرابعا 

 ق قسمنا دراستنا إىل ثالثة حماور أساسية:سب مما

 إلدارة املعرفة من خالل إلقاء الضوء حول مفاهيمها ،عملياتها،  الشاملة لرؤيةأوال التعرض ل

 معارف إدارة يف املتبعة واالسرتاتيجياتتطور مناذجها  إلي بالضرورةمراحلها اليت تقودنا 
 .سسةاملؤ
   ثانيا مساهمة أثر الربط بني إدارة املعرفة و حتقيق امليزة التنافسية لتحقيق التنمية

 .والنمو البقاء من و ميكنها للمؤسسة املستدامة مما يعزز التنافسية
 جمال وهذاتكنولوجيات املعلومات و االتصال خللق منظمات مبدعة ثالثاعالقة إدارة املعرفة ب 

 .ة البحثيةهذه الورق يف دراستنا

 عموميات إدارة المعرفة كمفهوم و ممارسة :(1

 و األعمال جماالت جملاالت خاصة يف ا خمتلف يف هائلة تطورات احلالي القرن يشهد
 حيث االقتصاد،

 اقتصاد وحن والتحول العوملة ظاهرة التطورات هذه أبرز ومن حضيت باهتمام منظمات األعمال

 بل األساسية، املوارد املال رأس و العاملة اليد و األرض فيه تعد مل الذي االقتصاد هذا املعرفة،
 نوع باعتبارها املعرفة يف املتمثل و لالقتصاد األهم املورد يعترب رابع أصبح عنصر ظهر

 املفاهيم من جمموعة ظهور العشرين القرن صاحب نهاية، فقد   اإلنتاج عناصر من جديد
  األعمال االتجم خمتلف يفيف  اجلديدة والنظم واملداخل

 مثل : اإلدارة جمال االقتصاد خاصة يف و

 اجلودة إدارة ( الشاملةLe Management De La Qualité Totaleمع ) التسعينيات ،  بداية 
 اهليكلة   إعادةRe- structure       و اعادة اهلندسةRe-ingénierie 
   إضافة إىل إدارة املعارفThe Knowledge Management 
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اليت تعترب من أهم األساليب احلديثة إلحداث التغيري و التطوير ، فمع تطور  ريةهذه األخ

املعامالت االقتصادية و ظهور الشركات التجارية و كرب حجم املؤسسات أدى ذلك إىل زيادة احلاجة 

حيث بدأت احلكومات واملنظمات تعطي اهتماما كبريا للشركات و املنظمات إدارة املعارف إىل  بروز 

 التطورات: هذه أبرز يت متتلك مستوى متميز و متوفق يف جمال املعارف لعدة أسباب ومنال

  االنتقال الواضح إىل اقتصاد املعرفة فضال عن ظهور جمتمعات املعلومات و املعرفة و بالتالي

ارد بناء القوة حتول القيمة من املادة إىل املعرفة و انتقال مزايا املنافسة اىل موارد املعرفة و مو

املعرفة و راس املال الفكري

2

 .   
 على أساسا يعتمدوالتحول من االقتصاد التقليدي حنو اقتصاد املعرفة الذي  العوملة ظاهرة 

 فيها، واالستثمار املعرفية األصول الفكرية وحتديث املوجودات
 تحسني  تزايد املنافسة يف األسواق و هذا ما استلزم مهارات إدارية يف التجديد و االبتكار ل

 سوق يف النمو و واالستمرار البقاء يف التنافس معركة اإلبداع يف يفرز نوعية اإلنتاج مبا
 فيه و سرعة املتغريات االقتصادية و التكنولوجية احمليطة باملؤسسة  املنافسة بشدة يتسم

  و ،العمل الذي يعتمد على ثالثة عناصر وهي األرض عوامل اإلنتاج التقليديةالتحول من 
 األهم املورد يشكل بإضافة عنصر رابع ــــأصبح وسائل اإلنتاج احلديثةاملال  إىل  سرأ

 من رأس املال القائم على اخلربة و املعرفة جديد نوع باعتباره املعرفة يف املتمثل و لالقتصاد
 . باستمرار يتطور و يتجدد الذي الفكري املال رأس يطلق عليه

 تأثري من ذلك ينتج عن وما منافسة مؤسسات إىل اخلربة ألصحاب مفاجئ انتقال حدوث 
خالل  من املعرفة إلدارة جديدة بصيغة بالتفكري تبدأ جعلها الذي األمر املؤسسات أداء على

 .املؤسسة يف معرفية قاعدة بناء
 العصر مواكبة و السابقة املراحل نقائص تغطية يسعى إىل إداري أسلوب املعرفة إدارة وتعترب
 املورد و السالح املعرفة أصبحت لذلك.  سريعة ومستمرة تغريات من ضمنهيت وما اجلديد

 عرف العامل دول من كغريها اجلزائر و.  السريع بالتغري تتسم بيئة يف اإلسرتاتيجي
 . الرأمسالي االقتصادي النظام تبنيها بعد خاصا انفتاحا اقتصادها

 المعرفةو تطور مفهوم إدارة   .( نشأة 1-1

 ها::( نشأت1-1-1

مصطلح إدارة املعرفة من طرف الفالسفة منذ آالف السنني لكن االهتمام بهيكلتها  مت تناوللقد 

 األمريكي املؤمتر بالضبط  يف  فراينيوم جديد نسبيا حيث اول من اشار اىل املعرفة هو ادوارد
 كذل ومنذ knwoledge is powerقوة  املعرفة الشهرية االصطناعي،بعبارته للذكاء األول

 جديدة وظيفة صاحب ذلك بروز املعرفة هندسة عليه أطلق جديد معريف  حقل ولد الوقت
 بداية مارشارند يف دون  بالضبط إىلتعود  املعرفة إدارة ظهور بداية ماأ .املعرفة مهندس هي

نظم  بتطور املتعلقة الفرضيات من النهائية املرحلة باعتبارها املاضي، القرن من الثمانينات
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 إدارة البعض ويرجع واخلربة، الصناعي املعرفة اليت تعتمد على نظم املعلومات، نظم الذكاءإدارة 
 يف ولكن األمريكية بتطبيقها هولت كارد بي شركة قامت عندما م، 1985 عام إىل املعرفة

 وول سرتيت أن حيث األعمال، على وتأثريها املعرفة بإدارة الكثريون يقتنع مل الفرتة هذه
 ثم اهتم بها بعد ظهور مثني او حتديد األمر، بادئ يف يجاهلها  العامل يف مالي سوق أكرب

 نقدية للمعرفة قيمة

3

املتحدة  الواليات يف الشركات من جمموعة بدأت فقد عليه ، 

  .م 1989 عام يف املعرفة أصول إلدارة مبادرة األمريكية
 من املواضيع الساخنة  أصبححيث   املعرفة إدارة مبادرات ازدهرت التسعينات منتصف فيف

اإلدارةالفكري يف  اإلنتاجديناميكية يف  األكثرو 

4

إدارة  شبكة بدأت حيث االنرتنت بفضل. 

 عام شهد فقد ذلك غرار وعلى.  م 1989 عام يف نفس السنة  أنشأت واليت أوربا يف املعرفة
عرفةامل إدارة أنظمة لتطوير امليزانية من % 4 الدولي البنك ختصيص م 1999

5

كما ساهم  . 

  اخلصوص : وجه على بينهم ومن املعرفة، إدارة وتطوير نشأة يف اإلدارة منظري من العديد

 وبأن املعرفة على قائما سيكون النموذجي العمل بأنالذي تنبأ  DRUCKER دراكر، بيرت
 األهمية على STRASSMANاسرتامسان  بول، ثم اكد  معرفة صناع من ستتكون املؤسسات

تنظيمية كموارد الصرحية واملعرفة للمعلومة تزايدةامل

6

 املنظمة على SENGEسينج  .و أضاف . 
 خالل مايلي.أما  اليوم ازدهر اقتصاد املعرفة من  املعرفة إدارة ثقايف يف التعليمية كبعد

7

 : 
  مثل سلون  دوريات علمية : يف عدة جمالت و املعرفة إدارة عن دور املقاالتSLOAN   و

 ORGANISATIONالتنظيم  وعلوم   HARVARD BUSINESS  لألعمالهارفارد دورية 

SCIENCE وغريها. 
  الياهو :مثل نادي املعرفة منتديات تكاثر مؤمترات و" (YAHOO CLUB!)  الدولي واملنتدى 

 املعرفة  إدارة وأساليب وخاصة ممارسات مفاهيم تبادل أجل من إلدارة
 املعرفة تكنولوجيا املعرفة املفتوحة و مركز إدارة جامعات ثلم املعرفة إدارة يف إصدار شهادات 

 التسعينات منتصف إىل الثمانينات بداية من املمتدة الفرتة أن سبق مما وجليا واضحا ويبدو
 االنطالقة أن إال املعرفة، إدارة مبوضوع االهتمام و النشأة مرحلة هي القرن املاضي من

 التسعينات. منتصف هي احلديث مبفهومها املعرفة إلدارة احلقيقية

 :  ( مدلول مصطلحات الدراسة1-1-2

وإلدراك مفهوم إدارة املعرفة بشكل أكثر وضوحا، البد من تعريف املعرفة ومستوياتها األساسية 

 حيث حتى نصل اىل املعرفة ال بد ان منر قبلها مبرحلتني هما : 

 :اهم مبرحلتني قبلها منر أن البد املعرفة إىل نصل وحتى
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 : dataالبيانات  :والأ

 من العديد إليها تطرق فقد اإلنساني الفكر يف والطارئ اجلديد باملفهوم ليست البيانات
 أو اآلراء أو اإلشارات أو الوسائل أو احلقائق من جمموعة بأنها: جند تعاريفها من و الكتاب،

 . االيجاهات

 : informationsالمعلومات:ثانيا:

 متت بيانات ،ويقصد بها أنها"املعرفة إدارة" تعريف يف هاما وراحم املعلومات حيث تشكل
 )القرارات اختاذ إىل يقود معني، هدف حتقيق بغرض معاجلتها

 مناسبة، توليفية بطريقة واملنسقة املنظمة البيانات من جمموعة تعرف بأنها: أنها كما 
 االستفادة من اإلنسان متكن واملفاهيم األفكار من متجانسة وتركيبة خاص معنى تعطي حبيث
 واكتشافها املعرفة إىل الوصول يف منها
 عليها تعتمد اليت اخلام املواد هي البيانات أن القول ميكننا التعريفات هذه أساس وعلى

 معاجلتها مت إذا إال هلا معنى ال مجل أو عبارات أو رموز أو أرقام شكل تأخذ املعلومات واليت
 ويكون معلومات، أو معلومة إىل لتتحول مفهوم منطقي بشكل بعضها البعض مع وارتبطت

 .احلواسيب يف عادة املستخدمة الفنية الربجميات واألساليب طريق عن عادة ذلك
 مدى متثل األخرية وهذه والبيانات املعلومات بني أساسي فرق هناك أن فيه شك ال مما

 اختاذ يف األهمية غاية يف تعترب فهي املعلومات أما القرار، اختاذ يف عليها إمكانية االعتماد
 لعمليات حتتاج آخر لقسم عادية بيانات تعترب قد معني، املشكالت لقسم وحل القرارات

 .قرار أية اختاذ قبل وتعديالت

 (Knowledge):المعرفة :ثالثا

وهي تعرب على ذلك الرصيد الذي مت تكويه من حصيلة البحث العلمي و التفكري و الدراسات 

غريها من أشكال اإلنتاج الفكري لإلنسان عرب بتكارية، وتطوير املشروعات اإلو ةامليداني

الزمان

8

 .   

عليه ميكن اعتبار املعرفة بشكل عام على أنها مزيج من املفاهيم و األفكار و القواعد و 

اإلجراءات اليت تغذي األفعال و القرارات . و الشكل املوالي يوضح العالقة بني كل مصطلحات 

 اسة :الدر
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 القنديلجي، إبراهيم، عامر :: العالقة بني البيانات و املعلومات و املعرفة . املصدر1الشكل رقم  
 . 37ص  ، 2005 .عمان،  والتوزيع، للنشر املسرية دار األوىل، الطبعة اإلدارية، املعلومات نظم

ات و مصادرها تكون من داخل املؤسسة و خارجها و من خالل هذا الشكل أدنها يتضح أن البيان

وسائل و تكنولوجيات  يشرتط معاجلتها من طرف احلاسوب حتى تصبح معلومة تنقل بواسطة

االتصاالت فترتاكم هذه املعلومات لدى املؤسسات فتصبح معروفة ميكن االعتماد املعلومات و

 ليت تقدمها املؤسسة .عليها يف اختاذ القرارات و كذلك املنتجات و اخلدمات ا

 اإلدارة ظهور منذ بدأت التارخيية اجلذور أن القول ميكنأما بالنسبة ملصطلح إدارة املعرفة ، 
 وضعوا ممن وآخرون، وم آلفايوهل وهنري تايلور فريدريك رجاهلا أشهر من واليت العلمية

أبرزها ومن العلمية لإلدارة األساسية املرتكزات

9

 : 
 واألصول والقواعد العلمي والبحث اإلنتاجية الكفاية حتقيق وجوب.  
 واضحة، معرفية مضامني على حتتوي املبادئ هذه مجيع تكون وأن والتخصص العمل تقسيم 

 املعرفة، على قائمة إدارية وحدات إنشاء على العمل تتطلب

  المعرفة( مفهوم إدارة 1-3--1

 معلومات تقدم اليت االستثمارات إدارة من أتى املعرفة إدارة تفسري مصطلح نأ القول ميكن
 فهل املعرفة أصحاب يستشرون واألشخاص فالشركات موضوع معني حول استشارية بصفة
 والتنوع بالتعدد تتميز رؤى األمر الذي أفرز ملاذا؟ ميكن إداراتها؟ وهل إدارة إىل املعرفة حتتاج

 :وفق مايلى
 حتويل  تتطلب وهي وإنشائها رفةللمع اخلالق لالستقدام املنظمة املنهجية العملية هي 

املنظمة  خالل من جلي بشكل تقامسها ميكن تعاونية معرفة إىل الشخصية املعرفة

10

من 
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 حتصيل  التالية، والوظائف اخلطوات واستكمال إمتام أجل من تبذل اليت اجلهود خالل 
املعرفة  وتوظيف تفسري وتوزيع

11

 . كرياملال الف رأستعظيم كفاءة استخدام  آخرمبعنى 
 ذلك يف مبا املشروع معلومات أصول كل يف املشاركة إلدارة متكامل نظامي مدخل هي 

 حيملها سابقة وخربات يجارب إىل باإلضافة واإلجراءات السياسات الوثائق، البيانات، قواعد
العاملني  األفراد

12

أعمال قيمة إىل الفكرية املوجودات حتويل مبعنى أخر

13 
  وتفسريها وحتليلها وخارجها، املؤسسة داخل مصادر من علوماتللم املنظم التجميع" هي 

 األداء تحسنيل املؤسسة يف العمليات وإثراء توجيه يف تستخدم ودالالت مؤشرات واستنتاج
 فرتات يف ذاتها املؤسسة جنازاتإل بالنسبة سواء اإلجناز من أعلى مستويات إىل واالرتفاع

املنافسني. جنازاتبإ قياسا أو سابقة

 14 
 لإلبداع للحصول على املعرفة و االستفادة منها و مشاركتها و نقلها اىل  الطرق إجياد بأنها

احلديثة و تقنية  اإلمكانياتاالفراد العاملني بكفاءة و فعالية عالية جدا عن طريق استخدام 

 قدر ممكن. بأقصىاملعلومات 
 تتميز للتسيري رفيةمع منهجية عبارة عن املعرفة كتعريف شامل ميكن القول أن إدارة

 واملعلوماتية الفكريةموجداتها  بتحويل وتقوم املؤسسة أجزاء كافة تشتمل فهي بالشمولية
 .للتطبيق قابلة إسرتاتيجية خططا لتصبح

  :إدارة المعرفة، عملياتها و مراحلها خصائص( 2-1

ختالف ملعرفة وهذا نظرا ال،عمليات و مراحل امسات و اختلف الباحثون حول وضع خصائص 

 وجهات نظر هؤالء، 

 :  خصائصها( 1-1-2

 يف اجململ ميكن إجياز خصائص املعرفة فيما يلي : 
  ،الرتاكمية: املعرفة تكون صحيحة وتنافسية يف الوقت الراهن، وال ينطبق هذا على املستقبل

 أي أن املعرفة متغرية ولكن بإضافة معرفة جديدة للمعرفة القدمية.
 تولدة واملرتبة بطريقة صحيحة تتيح للمستفيد الوصول إليها وانتقاء التنظيم: املعرفة امل

 اجلزء املقصود منها.
  البحث عن األسباب: التسبيب والتعليل يهدفان إلشباع رغبة اإلنسان إىل البحث والتعليل لكل

 شيء وإىل معرفة أسباب الظواهر حيث ميكن التحكم فيها بنحو أفضل.
 عرفة ال تسري على الظواهر اليت تبحثها فحسب بل على العقول الشمولية واليقني: مشولية امل

اليت تتلقاها، فاحلقيقة تفرض نفسها على اجلميع مبجرد ظهورها، وهي قابلة لالنتقال إىل 

 اجلميع. واليقينية ال تعين الثابتة وإمنا االعتماد على األدلة املقنعة.
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 اضيًا، و بالتالي هي عملية عقلية أي الثقة والتجريد: الدقة تعين التعبري عن احلقائق ري

جمردة يف املرحلة النهائية االكثر تعقيدا يف امناء التفكري املعريف بالشكل اليت تتسم فيه 

 املعارف بالتكيف و املرونة يف أي جمال : من حيث املعيارين الزمين و املكاني .

  عملياتها :(1-2-2

 تركز اريفالتع غالبية، فاملعرفة إدارة ملفهوم عليه متفق تعريف يوجد ال أنه يالحظ سبق امم
 ذلك على وبناءا والتعلم، والتشارك التوليد حيث من املعرفة إلدارة األساسية العمليات على

 التغريات وتنفيذ وتقييم وتركيب حتليل بأنها عبارة عن عملية املعرفة ميكن تعريف إدارة
 لألعمال قيمة إجياد أجل من اءة و فعالية املوضوعيةبكف األهداف لتحقيق باملعرفة املتعلقة
عليه ميكن إمجال عملياتها على اختالف أراء املساهمني املوضحة يف  .التنافسية للميزة وتوليد

 اجلدول أدناه يف ثالثة عمليات متالزمة:

 املؤسسة داخل املتاحة املعرفية املوارد أفضل عن  طريق حتديد :تطويرها و املعرفة اكتساب 
  وخارجها

 املعرفة على احلصول خالهلا من املعرفة .ونعين بذلك اكتسابةاملخطط األهداف لتحقيق 
 معرفة على احلصول فقط وخارجها أما تطويرها فيعين ال يكفي اإلدارة داخل املوجودة
 .األفكار تطوير و اإلبداع على قدرتهم إمنا  جديدة

 البيانات توصيف و تفسري ييمهاوتق املعرفة و نعين بتنظيم :تقييمها و املعرفة تنظيم 
 .املعريف للتكامل حتقيقا آلًيا، اسرتجاعها و يجميعها ثم املتوافرة واملعلومات

 آلييت : حيث تضمن:استخدامها و املعرفة نقل 

 الواقع ارض على للتنفيذ قابلة عمليات إىل ترمجتها و عملية استيعاب املعرفة .1
 اخلارجية األوساط و داخل اإلدارة األفراد بني اتبادهلأي  استخدامها و املعرفة عملية نقل .2

 . لالستخدام مالئمة أكثر جلعلها
 او املنهج الباحث

عدد 

 العمليات

 العمليات الفرعية الدارة املعرفة

يفد سكايروماد

15

انشاء،يجديد،مجع،تنظيم، تقاسم ، تعلم،تطبيق، استغالل ،  10 

 محاية،تقويم

و زمالؤه  توربان

16

 ،تنقيح ، خزن ،ادارة ا)تقويم(،نشرانشاء،احلصول 6 

بالنظر اليها كوظيفة 

 تسريية

تشخيص ، ختطيط، نشر، ختزين ،تنظيم ، توزيع،تنفيذ،  12

 اسرتجاع،تقاسم و تشارك،حتديث و ادامة،متابعة و رقابة

،توليد،تنظيم،ختزين،اسرتجاع أهدافهاتشخيص،حتديد  08

 ،مشاركة،تطبيق

 تقاسم ، استخدام املعرفة و تطبيقها تنظيم،و  تكوين 03اللجنة االقتصاديةو 
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ية لدول غربي االجتماع

 آسيااالسكو

17

 

 كإدارةاملعرفة  إدارةرواد اعتبار 

 معلومات كإدارةو ليس  أفراد

18

 

،توليد،ختزين،تطوير املعرفة و توزيعها ، اكتسابتشخيص 06

 ،تطبيقها

خصائصها إىلبالنظر 

19

م و ختزينها، نقلها و اكتساب املعرفة و تطويرها،تنظي 04 

 استخدامها ، قياس املعرفة و حتسينها

، املصدر: من إعداد الباحثني املعرفة حسب كل باحث و ايجاه  إدارةعمليات : يلخص 01جدول رقم 

 باعتماد معطيات الدراسة

  مراحلها:(1-3-2

 مع للموضوع أقرب وجدناها اليت من املراحل عدد انتقاء مت املعرفة إدارةملراحل أما بالنسبة 

 :) املعرفة مراحل )إدارة من مرحلة كل تتضمنها اليت األنشطة ذكر
 املرحلة هذه تركز و .نياملقرتح وآراء أفكار على احلصول نتيجة هذه املرحلة :املبادرة مرحلة .1

 : بناء على
 االتصاالت، جيالتكنولو التحتية البنية 
 املكافآت، نظم اإلنسانية، العالقات 
  التنظيمية، إدارة الثقافة 
 البيانات قواعد بناء  
 الرتكيز يكون ربرة واحملكمة حيثامل املعرفة على احلصولاملرحلة:نتيجة هذه  :النشر مرحلة .2

 :على
 التربير وسياسات إجراءات وضع األفكار، تربير. 
 لتربيرها األفكار وحتليل معاجلة يف املعلومات تكنولوجيا استخدام. 
 التحكيم وأدوات املعرفة مراقبة. 
حيث  ومتكاملة ممولة معرفة على احلصولاملرحلة:نتيجة هذه  :الداخلي التكامل حلةمر .3

  ز على:ترك
 السوق متطلبات ملستوى طبًقا املعريف والتمويل التكامل. 
 خريطتها ورسم املعرفة هيكلة. 
 وإسرتاتيجياتها البحث حمركات استخدام. 
 األداء قياس نظم يف التكنولوجيا اعتماد. 
  على الرتكيز هنا يكون و  :اخلارجي التكامل مرحلة .4
 التعاون إدارة اخلارجي، التمويل املتداخلة، الشبكات املعرفة، إدارة كفاءة. 
 اإللكرتوني الربيد الفيديوية، واملؤمترات بعد عن املؤمترات. 
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ت المعلومات في بناء اقتصاد معرفي وتعزيز استدامة مساهمة أنظمة تكنولوجيا( 1
 تنافسية المؤسسات:

 :  نماذجها من خالل  1-2)

 يفواملنافسة  اإلبداع مرحلة إىل املؤسسات تصل حتى املعرفة إلدارة عديدة مناذج قدمت لقد
 اسرتاتيجياتها لبناء املنظمات يف املعرفة وأنشطة إدارة جهود وتوجيه فهم حماولة

 يف املعرفة إدارة تطوير يف إال أننا سنقتصر على منوذجني ساهما  السياسية، اضاتهاوافرت
 هذه بني لتكتسب ميزة تنافسية ومن أعماهلا يف املعرفة إىل بدأت تستند اليت الشركات

 النماذج: منوذج و يج و منوذج جنم عبود جنم و منوذج نونكا و بومارد :

  :WIIG 20نموذج  1-1-2) 

 يف دورتني على مستوى املؤسسة و االفراد كما هو مشار اليه أدناه .الذي خلصه 

و يالحظ من هذا النموذج انه مت دمج و توحيد الوظائف األساسية و النشاطات التفصيلية يف 

 خمتلف جماالت بناء و استخدام املعرفة لدى املنظمات و االفراد 

 

 
. املصدر على السلمي ية من خالل إدارة املعرفة: منوذج ويج لتحقيق امليزة التنافس02الشكل رقم  

(2004) 

  دورة تطور المعرفة المؤسساتية

اعداد و تطوير 
 المعرفة

اكتساب المعرفة بالسيطرة عليها و تخزينها من 
 اجل استخدامها في عمليات المعالجة

مرحلة غربلة و تهذيب المعرفة بتحويلها الى 
 اشكال مفيدة للمنظمة 

لتصلك الى كل نقاط   مرحلة توزيع و نشر المعرفة
 العمل

محصلة : مرحلة الرفع المعرفي  
 المراحل السابقة  لتحقيق ميزة تنافسية

 دورة تطور المعرفة الشخصي 

مرحلة المعرفة الكامنة الغير المدركة و هي الغير 
 واضحة و المفهومة

 تكون بصورة واضحة:مرحلة المعرفة المثالية 

تتعلق بالنظم االساسية و : مرحلة المعرفة النظامية 
 استراتيجيات حل المشكالت 

تتعلق بصناعة القرارات و : مرحلة المعرفة الوافية
 االعمال اليومية تختص اكثر بعمليات التدريب

هي معارف واضحة :مرحلة المعرفة العاملة الروتينية 
 .بصورة كافية حيث يمكن ان يتم اتمتة المعارف



 ها سبيل تحقيق التنميةإرساء قواعدالمعرفة في إدارة دعائم 
 

 

868 

  21 نجم عبود نجم نموذج 2-1-2)

 : مراحلمخسة  على ملتأنه يش، حيث الرصيد ، التدفق و امليزة  الذي مسي أيضا بنموذج
الداخلية مرحلة االهتمام باملعرفة : أي االهتمام بالرصيد املعريف من خالل مصادرها  .1

 واخلارجية
 معرفة املؤسسة :الصرحية ،الضمنية ، الكامنة بأمناطرفة : تعين القدرة على التمييز وعي املع .2
املعرفة: يتم فيه حتويل وعي املعرفة من خالل البحث و التطوير الذي يوجه  أصوليجديد  .3

 عادة حنو تطوير املنتجات و اخلدمات
اجلديدة للتحول  حتقيق ميزة تنافسية: بتطوير عالقتها بالزبائن كمصدر متجدد للمعرفة .4

 من مرحلة التعلم اىل مرحلة االبتكار
مبرحلة النضوج حبيث حتقق استدامة يجديد املعرفة  تبدأتعظيم رافعة و استدامة املعرفة:

 .للمنظمات التنافسية امليزة على إجيابيا ينعكس أي أنه كميزة املعرفة إىل االبتكار وصوالو
 :أنه  هذا النموذج و من مميزات

 و عملياتها و جماالته أنواعهاادر املعرفة و شامل ملص. 
 منطقي حيث يرتكز على التعلم و االبتكار باعتبارهما القوة احملركة و اجملددة للمعرفة. 
  حتفيزي يتصاعد يف الرصيد املعريف. 

 Nonaka-Baumard: نموذج 3-1-2)

م الفردي خيتلف عن يبني هذا النموذج كيفية انتقال التعارف من األفراد إىل اجلماعة فالتعل

التعلم اجلماعي من حيث طرقه و منهجيته ، كما أن املعارف الفردية خيتلف التعامل معها عن 

املعارف اجلماعية، فجاء هذا النموذج الذي يدمج البعدين الفردي و اجلماعي و الذي ساهم يف 

22 و ميكن توضيحها من الشكل املوالي    Baumardوضعه 

  : 

 

 .(juin,2002,  Philippe Baumardمنوذج نونكا و طاكيشي . املصدر: ) :03الشكل رقم  

مزج طبيعة املعارف بالبعدين الفردي و اجلماعي يؤدي إىل بروز من خالل الشكل يظهر جليا أن  

 كيفيات لنقل املعارف : ( 08) مثاني
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 أوال حتديد جمال احلصر : نوع املعارف 

 : عند انتقال املعارف الظاهرة 

 يف املعارف. توسعرد إىل اجلماعة حيدث من الف .1
 املعرفة من طرف الفرد. امتالكمن اجلماعة إىل الفرد حيدث  .2
 :عند انتقال املعارف الباطنة 

 لدى اجلميع. عامةمن الفرد إىل اجلماعة تصبح املعارف  .3
 أي على مستوى الفرد.خاصة اجلماعة إىل الفرد تصبح املعارف من  .4

 البعدين الفردي و اجلماعي ثانيا حتويل جمال احلصر بني

عند انتقال املعارف الباطنة الفردية لتصبح ظاهرة لدى نفس الفرد ، يصبح هذا األخري - .5

 .واعيا بها

 استوعب معارف.عند حتول املعارف الظاهرة الفردية إىل نفس الفرد ، فيكون قد - .6

 .متفصل أو ارتباط الةيدل حتول املعارف اجلماعية الباطنة إىل الظاهرة ، تكون املعارف يف ح- .7

 يدل حتول املعارف اجلماعية الظاهرة إىل الباطنة ، هي حالة إدخال معارف- .8

 ا: إستراتيجيتهمن خالل  2-2) 

 :كما يليميكن استخالصها 

والعائد، تستخدمها  قليلة املخاطر ة:املعرف استخدام يف التدرجيي النموإسرتاتيجية  .1

 .أفرادها يتمتعون مبستوى عال من االهتماماملنظمات احملدودة املوارد حيث يكون 
مناسبة  املنظمة أوضاع تكون حينما البداية يف تطبق إذ :واحلذر الرتوي إسرتاتيجية .2

 نطاق على الحق يف وقت تطبيقها يتم ثم وحذر، برتو ولكن املعرفة( إدارة مبادرة )مرحلة
 حتقيق للمنظمة ويتيح طر،من املخا يقلل اإلسرتاتيجية هذه استخدام إن احلاجة، وفق أوسع

 .تنافسية مكتسبات
 املنظمة يجديد تستخدم بهدف :والفاعلة املتقدمة النظر وجهات دعم إسرتاتيجية .3

 ذات باملخاطرة و يتعلق فيما املدى متوسطة كما أنها إدارة إبداعية، وجود خالل من وتقويتها
 وبسرعة. ائمةد تنافسية ميزة لتحقيق تسعى اليت الطموحة للشركات عال مردود

نوعني من اسرتاتيجيات إدارة املعرفة   ZACKكما اقرتح 

23

 و هما :  

 تستخدمها املؤسسات اليت توظف املعرفة الداخلية . إسرتاتيجية إدارة املعرفة حمافظة: .1
تستخدمها املنظمات األكثر إقداما على املخاطرة ،مبادرة و  إسرتايجية إدارة املعرفة مبادرة : .2

 كشاف املعرفة اخلارجية .إبداعا يف است
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 و زمالؤه فقسمها حسب نوعها من خالل :  hausenأما 

تعتمد على املعرفة الصرحية اليت حتول بسهولة إىل قواعد  اإلسرتاتيجية الرتميزية : .1

شبكة املؤسسة و تعميمها على مجيع العاملني من اجل استيعابها و  عربمعرفة قياسية 

توظيفها يف خمتلف أعماهلا

24

 

تركز على مشاركة املعرفة عرب االتصاالت املباشرة بني األفراد  اإلسرتاتيجية الشخصية: .2

 لتسهيل التفاعل يف عالقات األفراد و نقلها و تعليمها باملالحظة املباشرة و املعايشة.

الشكل 

ت ، املصدر : باعتماد معطيااملنظمة  إسرتاتيجيةاملعرفة مع  إدارة تكامل اسرتاتيجية: 04رقم  

 الدراسة.

 
، املصدر : باعتماد املنظمة  إسرتاتيجيةاملعرفة مع  إدارة إسرتاتيجية: عالقة 05الشكل رقم  

 معطيات الدراسة .

 كيف توضح خطة إال هي ما املعرفة إدارة إسرتاتيجية فان ، الشكل هذا عن قوله ميكن ما
 على املنظمة إسرتاتيجية تعمل ، لديها اليت واخلربة املعرفة وتطبيق تبادل للمنظمة ميكن

 به تقوم أن ماتستطيع وبني به املنظمة تقوم أن ماجيب بني ، اإلسرتاتيجية الفجوة حتديد
 املعرفة فتهتم إدارة إسرتاتيجية بينما التنافسية، امليزة وحتقيق الفجوة لسد وذلك ، املنظمة

 معرفة من املنظمة مامتلكه وبني املنظمة تعرف أن جيب ما بني املعرفية الفجوة بتحديد
 .متاحة
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 :  من خالل تطبيقات أنظمة تكلوجياتها 2-2)

 مت استخدامه يف جماالت متعددة:

  :  أنظمة الذكاء االصطناعي 1-2-2)

 باختصار اهميته تكمن فيما يلي :

  يف اجملال اهلندسي من حيث القدرة على وضع و فحص خطوات التصميم و أسلوب تنفيذه -
  مي من حيث القيام مبهام املعلم و إبداء االستشارات يف جمال التعليميف اجملال التعلي -
 يف املصانع مراقبة عمليات اإلنتاج ، و اإلحالل حمل العمال يف الظروف البيئية الصعبة ، -
 يف التجارة و األعمال كتحليل حالة السوق والتنبؤ و دراسة األسعار ، -
 املؤسسة من التسّرب والضياع بسبٍب أو بآَخَر.اخلاصة ب ختزيِن و محاية املعلومات واملعرفة -
)إنشاِء آلّيٍة ال تكون خاضعًة للمشاعر البشرّية كالقلق أو الّتعب  تقليل مساحة االخطار -

واإلرهاق وخاّصة عندما يتعّلق األمُر باألعمال املرِهقة اليت متّثل خطورًة جسمّيًة أو بدنّيَة أو 

 ذهنّيًة(.
الذي  األمداحللول للمشكالت املعقَّدة يف الوقت املناسب والقصري معاجلة املشاكل و وإجياد  -

 يتطلب وقت اكثر بالنسبة لإلنسان الطبيعّي.
املعرفَة اإلنسانّيَة اليت ُتخّزن على شكل حقائَق تستخدم ُنظُم الذكاء االصطناعية  و لإلشارة فان 

 (،Knowledge Baseعرفة )ونظرياٍت يف وعاٍء إلكرتونيٍّ افرتاضيٍّ ُيطلق عليه قاعدُة امل

وباإلضافة إىل حقائق املعرفة املخزونة فيها حتتوي أيضًا على القواعد اليت سوف يستخدمها 

تقوم بتحديث املعرفة املرتاكمة واحملافظِة عليها واستثماِرها يف فهي  النظام الختاذ القرارات.

 حلِّ املشكالت.

 النظم الخبيرة : 2-2-2)

بلورت تطبيقات الذكاء االصطناعّي يف جمال إدارة املعرفة من خالل وضوح لقد ت أكثربشكل 

يقصد بالنظام اخلبري تلك النظُم اليت تعتمد على اخِلربة البشرّية النادرة،  و النظم اخلبرية

 فهي ببساطٍة برنامج حاسوٍب ُمصمٍَّم حياكي قدرَة اخلبري اإلنسانّي على حّل املشكالت

 ة أحَد فروع الذكاء االصطناعّي، وهي نظٌم تعتمد على احلاسوب عليه تعتَبر الُنظم اخلبري

وحيوي معرفة خبرٍي ما أو جمموعٍة من اخلرباء يف جماٍل معنٍي، وميكن توظيف هذه املعرفة يف 

 تقديم اإلرشادات أو اختاذ القرارات فيما خيّص املشاكَل اليت ال تتوّفر على حلول.
 تيٌّ حياكي التفكرَي املنطقّي خلبرٍي بشريٍّ يف جماٍل معّيٍن ُيعرف أيضا على أنه "برنامٌج معلوما

 باحدى الطرق : للمعرفة، وميكن للنظام اخلبري أن يكون نظامًا للقرار
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 نظام للمساعدة على اختاذ القرار )نتبع اخليارات اليت يقرتحها النظام(  .1
 ية(".نظام للمساعدة على التعلم )هنا يقوم اخلبري بدور اإلدارة البيداغوج .2

هو أيضا يقوم على استخدام املعرفة وخطوات االستدالل وتقوم فكرة النظم اخلبرية على 

استخالص اخِلربة من مصادرها ووضعها يف برنامج حاسوبيٍّ ميكن للخبري وغري اخلبري 

تقوم على املعرفة اليت تستند إىل اخِلربة املرتاكمة، واملخزَّنة، باسرتجاعها  استشاُرته اليت

لها للتوصل إىل احلقائق املرتبطة بها كمستشاٍر ملّتخذ القرار؛ ميكن استخدامها يف أي مكاٍن وحتلي

وكلٍّ وقٍت على عكس اخلبري البشرّي الذي يوجد يف أوقات العمل فقط حيث ميكُن استبدال 

 النظاِم اخلبري يف حال تلِفه وال ُيمكن استبداُل اخلبري البشري يف حال إصابته.

 ، املصدر : باعتماد معطيات الدراسة . ناصر النظام اخلبري: ع06 الشكل رقم  

بعضها ـ حيث أن كون من عدة عناصر متفاعلة تيظهر من الشكل أن مكونات الُنظُم اخلبرية ت 

  قع داخل هيكل النظام و بعضها األخر تقع فى بيئة عمل النظامي
  و  منصة النظام  ةقاعدة اخلرب :  هيكل النظام اخلبري يتكون من عنصرين هما  .1
 أهل اخلربة  و  مستخدمو النظام اخلبري بيئة عمل النظام اخلبرية فتتضمن عنصرين هما: .2
 منيز فيها ايضا عنصرين متفاعلني :: عناصر هيكل النظام .3
 هى حصيلة احلقائق و القواعد و غريها من املفاهيم و املواصفات املتعلقة  قاعدة املعرفة(

 ( مبجال تطبيق النظام
   منصة النظام اخلبري )تشتمل على جمموعة من الربجميات املتخصصة فى تعريف وشغيل

 ( نظام اخلربة
 ميكن القول انها تتكون من :عليه 

(: تعين حيازُة املعرفة يجميَع ونقَل أو حتويَل املعرفة Base de connaissance) قاعدُة املعرفة .1

ن القواعد واحلقائق و التحديَث املستمَر بهدف بناِء قاعدة املعرفة للحصوُل على املزيد م

 لقاعدة املعرفة بنظام اخِلربة.و هي ، تتضمن نوعني أساسني من املعرفة هما:
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 وهي جمموعٌة من احلقائق متمثلة مبجموعات تعريفات ، فرضيات ،  املعرفُة باحلقائق

مّت بناء نظام اخِلربة  معايري و احتماالت مرتبطٌة بفرع ُمعّين من فروع املعرفة أو باملشكلة اليت

 ألجلها،
 وهي جمموعٌة من القواعد اإلرشادية متمثلة يف االفرتاضات  املعرفة بالقواعد واإلرشادات

اشتقاق املعرفة من اخلبري  من خالل التقنيات اليت نطقية و الرياضية متكن من مجع وامل

م املعرفة حللِّ املشكلة اليت يستخدمها مهندس املعرفة و اليت ُتمّكن مستخِدم النظام من استخدا

 ُبين النظاُم ألجلها.
:او نسميه حمرك االستدالل هو عبارة عن برجمية للبحث يف حمتويات وسيلُة االستدالل .2

 توجد يف الذاكرة احلقائق اليت قاعدة املعرفة يف سياق و تسلسل دقيق ، تقوم مبزج و مقارنة

ملخزنة لديه لتوليد حل للمشكلة املعرفة ا نقلها من خالل وحدة احلوار و ربطها مع قواعدو

اختيار النصيحة املناسبة ومن َثّم فإّن أداة االستدالل هي برنامج ُيحاكي عمليات التفكري و

االستداللّي للخبري البشرّي. حيث تتوّلى استخداَم العديد النماذج ميكن حصرها يف اربعة 

اخلوارزمية و  املنطقى الضبابي، ت العصبيةالشبكا، القواعد الشرطية  اشكال حتى يومنا هذا :

 اجلينية
 لو، إذ، القواعد الشرطية (if, then واليت فيها يتّم كتابُة السبب أواًل، ُثّم النتيجة وهي )

مع  امليكانيزم الذي يقوم بإجراء العمليات، تطبيق القواعد على احلقائق إلنتاج حقائَق جديدٍة.

ا اإلمكاُن يف ُنظم اخِلربة دون ُنظم دعم القرارات وذلك لكونها إمكاُن تفسري النتائج:ويتوافر هذ

قائمًة على تكنولوجيا الذكاء االصطناعّي،حيث يتوافر بنظم اخِلربة القدرة على تفسري 

 النتائج وشرح عملية االستدالل املنطقّي اليت من خالهلا مّت الوصول إىل هذه النتائج. 
ٍت، ثّم تقوم إدارة االستدالل مبقارنة هذا السبب حيث يتّم احلصوُل على السبب كمدخال

باألسباب املخّزنة بقاعدة املعرفة، وبناًء على ذلك يتّم حتديُد النتيجة وهذا ما ُيسمى 

بالتسلسل لألمام، ويكون الوضع عكسيًا يف حالة التسلسل للخلف. حيث يبدأ النظاُم باحلصول 

 توّصل إىل السبب، على النتيجة كُمدخالٍت وبناًء عليها يتّم ال

 حتاكي هذه التقنية تعامَل اإلنسان عندما يواجه مواقَف تتوّفر لديه معرفٌة شبكات العصبّية :

غرُي صرحيٍة عن جمال معريفٍّ معّيٍن إذ تتطّلب منه هذه املواقُف االستعانَة خِبرباته السابقة 

 والتعّلم ممّا يفعله يف مثل هذه املواقف، 
عدٍة، مثل حتليل االستثمار والتنبؤ حبركة األسهم والسندات، وحتليل  مت استخدامها جماالٍت

 التواقيع ومقارنة التواقيع املخزونة يف املصارف مثاًل.
 تستخدم لالستدالل عن املعرفة غري مؤّكدة، املتغّيرة أو غري اجملسَّدة ُنظُم املنطق الضبابّي:

ن مستوياٍت متعّددٍة من الصِّحة اليت قد متامًا يف الواقع، يقوم على االحتمالّية أي البحث ع

 تكون صحيحًة إىل حدٍّ ما أو خاطئًة بدرجٍة ما.
فاملنطق الضبابّي ميكِّن من تقديم عروض األسعار مثاًل على أساس إعطاء كلِّ سعِر درجًة معّينًة 

وبذلك ميكن التعبري حاسوبيًا عن حاالت مثل "السعر غالي جدا"، "السعر رخيٌص إىل حدِّ 
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مابالتالي فإّن ُنظم املنطق الضبابّي متّثل معرفًة غرَي دقيقٍة أو غامضًة، ُتسهِّل احلصوَل على 

 املعرفة.
 ُتستخدم لتصميم واقرتاح احللول للمشكالت اإلدارّية، خاّصة املشكالت اخلوارزميات اجِلينية :

شّتى أنواع التطبيقات اليت تتأّثر بعدٍد كبرٍي من املتغّيرات؛ ولذلك ُتستخدم هذه النُّظم يف 

وخاّصة يف جمال التجارة االلكرتونية واألعمال اإللكرتونية، أي أّن النظام أصبح قادرًا على أن 

 يتعّلم كيف يتأقلُم مع التغّيرات.

أو برنامج واجهة االستخدام : فهي  (:interface d'utilisateur) وسيلُة استخدام مستخِدم النظام .3

لتفاعل مع النظم اخلبرية و التخاطب معه اذ يستطيع املستخدم برجميات تسهل للمستخدم ا

من خالهلا ادخال املعلومات و التعليمات اىل النظام و توجيه االسئلة و تلقي االجابات و هنا يتم 

تدخل تطبيقات الذكاء االصطناعي لتزويد املستخدم باللغات اليت متكن املستخدم من التفاعل 

 مع النظام.

 لمعرفة باإلبداع و تكنولوجيات االتصال لتكوين منظمات مبدعة:عالقة إدارة ا(1

 : عالقة إدارة المعرفة باإلبداع 1-3)

ينظر ملعرفة املنظمة بأنها متثل رأس املال الفكري فيها وذلك النها موجودة يف األساس يف  

ملسئولة ذهن العاملني يف املنظمة حيث اختلفت آراء الباحثني يف حتديد العمليات واألنشطة ا

عن إدارة معرفة املنظمة غري أن معظمهم ركز على عمليات املمارسات العملية هلذه العمليات 

عليها من مصادرها املختلفة)توليد(، ومن ثم  احلصولاملعرفة ، ابتكاراليت ال تتعدى كونها 

ترميزها خلزنها يف قاعدة معرفة املنظمة من اجل مشاركتها ونشرها وتوزيعها.عليه ميكن 

توليد توطيد اإلبداع بعالقته يف إدارة املعرفة يف عمليتني أساسيتني :هما ابتكار املعرفة و 

 يف النقاط التالية :   )تكوين(

يتّم توليد  ثمالذي حصل عليها أو ابتدعها، عملّية توليد املعرفة تبدأ بفكرٍة ُيقدِّمها الفرُد  .1

إّن توليد املعرفة ،حيث تفكري اإلبداعّي املعرفة اجلديدة من خالل أقسام البحث والتطوير وال

االبتكار ُيضيف مصدرًا ملعرفٍة )عند الكثري من املنظَّمات هو االبتكار وتوليد األفكار اجلديدة، 

 (.جديدٍة
، املناقشات ، واملالحظات، وعدلت الفكرة حيصل على الفكرة عن طريق املعلومات اخلارجية  .2

وتناولت معرفتهم الضمنية،وبعد ذلك توسعت الفكرة وحدد شكلها عن طريق االتصال األخرى 

لتشمل مستويات ومجاعات أخرى للتنظيم الكامل. وأخريا إذا ما مت قبوهلا فان الفكرة سوف 

ر وجديد أو سياقات عمل جديدة ) تصبح داخل بنية التنظيم على أنها خدمات أو إنتاج متطو

 (.لالبتكار رااملعرفُة مصٌدبذلك تصبح و
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ذلك من خالل منوذجه الذي وضح فيه حصول املؤسسة على املعلومات من  DUFFYأكد وقد 

فراد و اإلسرتاتيجية و العملية بيئتها اخلارجية و حتوهلا اىل معرفة من خالل مشاركة األ

 الثقافية لتنشأ بذلك معرفة جديدة عن طريق عمليات إدارة املعرفة كاآلتي :و

 و شراؤها و توليدها، االكتساب : و ميثل استقطاب املعرفة 

 ، التنظيم : و يشمل التصنيف و التبويب و الرسم 

 ،االسرتجاع : و يشمل البحث و الوصول اىل املعرفة املخزنة 

 ،التوزيع : و يشمل املشاركة و النقل 

  ،اإلدامة : و يشمل التنقيح و التغذية و النمو 

 مثل ما هو موضح ادناه يف الشكل :

 

صالح الدين الكبيسي، إدارة املعرفة ،منشورات املنظمة : ، املصدر DUFFY: منوذج 07الشكل 

 .2005العربية للتنمية اإلدارية ،مجهورية مصر العربية ،

 :االستعارة والتناظر .3
يستخدمها األفراد يف ابتكار املعرفة اجلديدة للتعبري عن أفكار أو وجهات النظر اجلديدة، 

 دة فيهم ترتجم يف السلوك الثابت اجلديد .  حيث تصبح معرفة ضمنية ضمن األفراد ومستج

فقط على املصادر السالفة الذكر و نقصد  تقتصر الاإلشارة إىل أّن عملية توليد املعرفة در جي

 :بها

 على إدارات البحث والتطوير. 
 لها من دورة إبداع املعرفة، ويكون من خالل حتويل املعرفة الضمنّية إىل املعرفة الظاهرة، وحتوي

  املستوى الفردّي إىل املستوى اجلماعّي، من خالل التحّول بني املعرفة الّضمّنية واملعرفة الظاهرة.
 ثم تطويرها من خالل عمليات املعرفة خللق  كتساَب املعرفة املوجودة يف املصادر اخلارجّية إ

 معرفة جديدة
 :هي تلك العمليات اليت تعينو باختصار ميكن توليد املعرفة من خالل عمليات إدارة املعرفة 

  يشري على احلصول على املعرفة الكامنة يف أذهان وعقول املبدعني، :املعرفةأسر 
 : عن طريق الشراء املباشر أو عن طريق عقود االستخدام والتوظيف شراء املعرفة. 
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 :يشري إىل توليد معرفة جديدة غري مكتشفة وغري مستنسخة ابتكار املعرفة. 
 يشري إىل حتديد املعرفة املتوافرة رفة :اكتشاف املع. 
 :يشري على القدرة على الفهم، واالستيعاب للمعرفة الظاهرة امتصاص املعرفة. 
 كتساب و استحواذ: باالعتماد على ثالثة نقاط جوهرية : اجلهد البشري ، تأثري األبعاد إ

  .و الظاهرة و البحث و التطوير الضمنية
ئم املعرفة الضمنية اليت مصدرها عقول املبدعني بصورة أكرب مما كلمة )األسر( تال مالحظة :إن

 .يف املعرفة الظاهرة اليت تالئمها مفردات الشراء واالكتشاف واالمتصاص
 :أّن املعرفة واالبتكار هي عملّيٌة مزدوجٌة ذات ايجاهنِيعليه ميكن القول 

 جديدٍة.واالبتكار ُيضيف مصدرًا ملعرفٍة  لالبتكار رافاملعرفُة مصٌد 
 :اإلبداع هو تطبيق األفكار األصيلة اجلدية)االبتكار( ، من أهم مراحله 

 : اإلعداد أو اإلدراك و الوعي بوجود مشكلة .1
تتلخص يف الفرتة اليت يقضيها الفرد يف التعلم و القراءة و التدريب يف العمل و حضور 

لة جلمع املعلومات بعد التعرف املؤمترات و الندوات و غريها لتجميع املعرفة حول كل أبعاد املشك

 و حتديد و الشعور باملشكلة اليت تشكل حمور اهتمام املبدع.
الرتكيز أو االختمار: يركز الفرد تفكريه يف اجلزء املقصود من املعرفة أو املشكلة و تشهد هذه  .2

حث املرحلة عمليات التفاعل و التداخل و الرتابط بني شخصية املبدع و معلوماته و موضوع الب

 لبدأ مرحلة تفريغ احللول و بدائلها.
علومات اجلوهرية حملاولة ربطها :جيول ذهن املبدع يف البحث عن املاالحتضان و الظهور .3

 اجياد العالقات بني األشياء.و

مل عملية التبصر بالعقل الظاهر إثبات الفكرة أو تعديلها او يجربتها و تش لتحقق:ا .4

 ة و تنتهي بتقديم املبدع للفكرة اإلبداعية.باالستعانة بأدوات البحث املتاحو

  عالقة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بإدارة المعرفة:2-3) 

 شبكة وخمازن :مثل اإلمكانيات من الكثري املعرفة إلدارة احلديثة املعلومات تكنولوجيا ووفرت
 ويسرع يسهل ية مماالداخل والشبكة املعلومات، Internet، تصفح وبرنامج Browsers، البيانات،

البيانات ومصفاة Data Filer، وبرنامج Software يف املعرفة إدارة من

 إدارة أصبحت حيث  .25
تريد االستمرار من خالل  أعمال منظمة ألي األنشطة أهم من املعلومات تكنولوجيا و املعرفة

 : عن عالية قيمة ذات معلومات توافر
  املعرفة عمال 
 اإلدارة تستخدمها اليت والربجميات األجهزة. 

 باختصار  يف دعم عمليات ادارة املعرفة و اليت تكمن فيمايلي:   و ميكن إمجاهلا
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 يف أسهمت  كماهمت التطورات التكنولوجيا يف تعزيز إمكان السيطرة على املعرفة املوجودة اس

 تسهيل وتسريع وتبسيط كل عمليات إدارة املعرفة من توليد وحتليل وخزن ومشاركة ونقل

 .وتطبيق واسرتجاع البحث
  سهلت التكنولوجيا يف وسائل االتصال من تكوين ورش عمل مشرتكة، حتتاجها اجلماعات

 ة .املتفاعلة يف مناطق جغرافية خمتلف
  ،توليد املعرفة واكتسابها أو نشرها أو االحتفاظ بها، وبالتنسيق مع املصادر األخرى للمعرفة

سيما التطبيقات الًا بالتنسيق مع املوارد البشرية، فمثاًل تؤدي التكنولوجيا دورًا كبري

  :التكنولوجيا يف جمال احلاسوب اليت تربز يف ثالثة تطبيقات مهمة وهي
 : ن التطبيقات التكنولوجية تساعد: حيث أ عاجلة الوثائقم .1
  ،يف إجناز الوظائف الكتابية 
 هذه الوثائق، وسهولة عمليات اإلدخال وإعداد الوثائق وزيادة سرعة ودقة ومعاجلة  يف

 تداوهلا،
  :أما بالنسبة ألنظمة دعم القرار فتعمل على:  أنظمة دعم القرار .2
 تدعم عملية اإلبداعات ، 
 تقليص مدة عملية اإلبداع  
 تقديم االختيارات السريعة والتقارير والوثائق لإلبداعات اجلديدة  
   :يفالتكنولوجيا توفر ثالثة عناصر مهمة وه : األنظمة اخلبرية .3
 قاعدة معرفية حتتوي على معرفة حول موضوع معني. 
 القدرة على اختاذ القرار  
 القدرة على التمييز بني أنواع املعرفة، وسهولة الوصول إليها.  

املعلومات واالتصاالت يف  اوتقصي جماالت استفادة إدارة املعرفة من تطبيقات نظم تكنولوجي

يلي بيان هلذه األنظمة و ما تقدمه لتشكيل منظمات عدة مفردات من األنظمة الفرعية و فيما 

فـراد باملعلومـات فـي عمليـات التنفيـذ وعلـى املـستويات املختلفة للمنظمة ألـشاركة امبدعة مب

من ناحية املعلومات من األعلى إىل األسفل ومن األسفل إىل األعلـى ، إضـافة إلـى عمليات 

العالقات مع أصحاب املـصلحة ، والتـي تغـذي املنظمـة االتصال خارج املنظمات اليت تتمثل ب

باملعلومــات املهمــة ، وعمليــات االتــصال متثــل عمليــات داخليــة وخارجيــة والتــي تــؤدي 

 . إلــى جنــاح املنظمات

وقد اهتم الباحثون بأنظمة تكنولوجيا املعلومات االتصاالت اليت تقدم الدعم واإلسناد إىل 

 ايات إدارة املعرفة ، وتقصي جماالت استفادة إدارة املعرفة من تطبيقات نظم تكنولوجيعمل

 املعلومات  واالتصاالت فهناك من  صنفها  إىل جمموعة من  األنظمة.. وهي :

   أنظمة املكتب   -
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 أنظمة عمل املعرفة البتكار املعرفة و املعلومة اجلديدة  -
 أنظمة تعاون اجملموعة   -
 االصطناعي  أنظمة الذكاء -

الفرعية اليت تقدم ألنظمة وتطرق باحثون آخرون إىل مفردات هذه األنظمة وإدراج عدد من ا

استخدام افضل للمعرفة من خالل حتويلها اىل منتج ملموس.... وفيما يلي بيان هلذه األنظمة 

 وما تقدمه لعمليات إدارة املعرفة :

 

عمليات 

إدارة 

 املعرفة

األنظمة 

 األساسية

 دور أنظمة إدارة املعرفة املعتمدة على احلاسوب ظمة الفرعيةاألن

ابتكار  1

 املعرفة
أنظمة عمل 

 املعرفة

  التصميم

 مبساندة احلاسوب.

  تطبيقات الواقع

 االفرتاضي

يجهيز عمال املعرفة 

باملخططات،التحليالت،االتصاالت، ادوات 

التوثيق اإلدارية وكذلك السبيل للموارد 

ة للبيانات ملساعدتهم الداخلية واخلارجي

 لتوليد افكار جديدة.

2 

احلصول 

على 

املعرفة 

 وترميزها

أنظمة 

الذكاء 

 االصطناعي

 األنظمة اخلبرية 
  نظام املنطق

 الضبابي
  الشبكات العصبية

. 
  اخلوارزميات

 اجلينية.

تساعد أنظمة الذكاء االصطناعي يف استنباط 

املعرفة واحلصول عليها من اخلرباء البشريني، 

اد النماذج والعالقات من الكمية اهلائلة من وإجي

البيانات ،ويقوم نظام دعم القرار بتحليل 

قواعد بيانات كبرية ميكن استخدامها 

 الكتشاف املعرفة.

3 

خزن 

 املعرفة

أنظمة 

قاعدة 

 املعرفة

 احلقائق 
 القواعد 

تاسيس قواعد معرفة خلزن املعرفة واخلربات 

تصنيفها اليت متتلكها املنظمة واليت جيري 

 وصيانتها بشكل كامل.

4 

مشاركة 

 املعرفة

أنظمة 

املشاركة 

 اجلماعية

  أدوات التعاون

 عرب الشبكة
 االنرتنت 

تساعد يف إمكانية دخول العاملني )متعددين( 

والعمل يف الوقت ذاته على نفس الوثائق من 

مواقع خمتلفة وإجراء التنسيق الالزم 

 ألنشطتها.

5 

نشر 

وتوزيع 

 املعرفة

ة أنظم

 املكتب

 معاجل الكلمات 
 الناشر املكتيب 

  التنظيم

االلكرتوني 

 للمواعيد
  نظام ادارة

 الوثائق

تقويم أنظمة املكتب وأدوات االتصاالت بتوزيع 

الوثائق والصيغ االخرى من املعلومات من خالل 

عمال املعرفة واملعلومات وربط املكاتب عرب 

 وحدات العمل األخرى داخل وخارج املنظمة.

يوضح عمليات إدارة املعرفة وأنظمة تكنولوجيا ودورها يف عمليات أداة املعرفة : 02رقم  جدول

 املعلومات الداعمة. املصدر : إعداد  الباحثني باالعتماد على معطيات الدراسة.
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 :المعرفة إدارة تطبيق مشكالت3-3) 

 :يلي ما امنه تطبيق أثناء املشكالت أو املعوقات من جمموعة املعرفة إدارة تواجه
 بينهما الفصل ا يصعبممهما تداخل بسبب والضمنية الصرحية املعرفة بني غموض. 
 املعرفة إدارة برنامج جناح مدى قياس صعوبة.  
 وهل ؟ املعرفة  إدارة برنامج يف وضعها الضروري من اليت واملعلومات املعارف حتديد صعوبة 

  نوعيتها هي وما ال؟ أم كافية وضعت اليت املعرفة
 :يلي فيما تتمثل أخرى مشاكل هناك أن ماك
 مما  للمنظمة، العليا اإلدارة عنيف العمل  املعرفة إدارة منفذو عزلة  لة و اليت نعين بهاالعز

 اليت وليس تلك الشخصية، معتقداتهم مع تتالءم وإمكانات قدرات وتطوير بناء إىل يؤدي قد
 إدارة نظام بناء وتطوير عند العليا دارةاإل بني التنسيق أهمية يربز وهذا املنظمة، تفضلها
 .للمنظمة املعرفة

 بل ألعمال،ا  حاجات وعلى السوقية الفرص على الرتكيز جيري ال األحيان من كثري يف 
 قيمة تكشف عامة قدرات وإمكانات متتلك أنها على املعرفة إدارة تقديم على الرتكيز يكون

 حمدودة تنافسية ميزة حتقيق إىل كيز يؤديالرت هذا إن حمدودة، وغري واضحة غري تنافسية
 .املتوقع من وأقل

 التطبيق، جهود قبل الطويل لألمد وكافيا كامال فهما يتطلب املعرفة إدارة تطبيق إن 
 املنظمة. النتائج يف سلبيا ينعكس األمر بهذا االهتمام  وعدم

 خاتمة: 

كنولوجيا أنظمَة معلوماٍت واحدٍة من على املبدعني و ت باإلسنادُتعترب تطبيقاُت إدارة املعرفة 

املفاتيح األساسية للكفاءة والفعالّية لعملّيات إدارة األعمال للمنظمات و بالتالي لعمليات إدارة 

 املعرفة مبا تشمله من أنظمة ذكية 

و دعم اإلبداع ، وإّن حصول املنظَّمات على هذه املعارف ليس هو الضمان الوحيد لبقائها دون 

تكاُملها بنجاٍح مع اخِلطة اإلسرتاتيجية للمنّظمة، وتعترب اإلسرتاتيجية اليت  السعي إىل

تستخدمها إدارة املعرفة بالتكامل مع اسرتاتيجيات املنظمة احد دعامة استدامة ُقدرتنا على 

تكوين ونشر وحيازة املعرفة بشكٍل ُمتزايد؛ فاألدوات املختلفة من أنظمة الذكاء االصطناعّي 

باألساس يف األنظمة اخلبرية اليت متّكننا من حيازة وحتصيل وخزن كمٍّ هائٍل من املتمّثلة 

املعرفة، وتسمح بنشرها َعرب خمتلف أحناء العامل كّله يؤّدي إىل تسهيل عمليات إدارة املعرفة يف 

ُيحَسن املنّظمة، وميكن القول أّنه ال ميكن تنفيذ إدارة املعرفة متامًا، ما مل ُتتح هذه األنظمة ومل 

املنظمة على احملافظة على املعرفة املتاحة و قابليتها لتعلم املعرفة  فمقدرة استخدامها ، 
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يتيح هلا أفضل الفرص لتوليد القيمة املضافة لتشكيل  اجلديدة و تطبيقها يف كل املواقف

 ظمةتزويد املن إىل املعلومات تهدف إدارة كانت فإذا اقتصاد معريف مبا يعكس التصرف بفطنة .
 بل املعلوماتي التبادل بتشجيع تهتم  املعرفة إدارة فإن واملعلوماتية التقنية باإلمكانات

 األنشطة خمتلف يف وتبادهلا املعرفة وتوظيفها بتوليد املعرفة إدارة عندما تقوم ويتعداه
 . اخلاصة باملؤسسة

 المراجع

 باللغة العربية :

 2004 القاهرة، اء،الوف دار القرار، دعم نظم حممد، أمحد غنيم . 
 اإلدارية املعلومات نظم يف مقدمة " ، إبراهيم جالل ، العبد و حممد منال ، الكردي 

 .  2003 ، للنشر اجلديدة اجلامعة دار ، ،اإلسكندرية"

 العلوم كلية ماجستري، مذكرة االقتصادية، املؤسسة يف املعرفة إدارة تطبيق محودة، نسيم 
 . 2010 جيجل، جامعة التسيري، وموعل والتجارية االقتصادية

 إدارة يف املعلومات اختصاصي لدور مستقبلية رؤية رزوقي، رزوقي، جرب حسن نعيمة 
 2004 الثاني، العدد ( ،  9 ) جملد الوطنية، فهد امللك مكتبة جملة املعرفة،

 2005 القاهرة، للنشر، لوجنمان اإلدارية، املميزون سلسلة املعرفة، إدارة يورك، برس . 
 حبث واجلامعات، املعريف املال رأس يف واالستثمار املعرفة إدارة ، مطر ،جوبري الثبييت 

 . 2002 القاهرة، ، 26 العدد والتنمية، الرتبية جملة يف منشور
 والتوزيع، للنشر الوراق والعمليات، واالسرتاتيجيات املفاهيم :املعرفة إدارة جنم، عبود جنم 

  . 2005 األردن،
 الكبيسي، إدارة املعرفة ،منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مجهورية  صالح الدين

 .2005مصر العربية ،

 2006 عمان، والتوزيع، للنشر املسرية دار املعرفة، إدارة إىل مدخل وآخرون، العلي الستار عبد  
 ،والتوزيع، لنشرل املسرية دار األوىل، الطبعة اإلدارية، املعلومات نظم القنديلجي، إبراهيم 

  2005 .عمان، 

 2004 القاهرة، غريب، دار املعرفة، إدارة السلمي، علي . 

 : جنبيةباللغة األ

 Gareth , Morgen.:” Images of Organization, Thousand Oasks”, Sage Publications, 

1997 . 
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