
إدارة املعرفة يف إرساء قواعدها دعائم    :موضوع املداخلة
  سبيل حتقيق التنمية

إدارة املعرفة يف إرساء قواعدها دعائم    :موضوع املداخلة
  سبيل حتقيق التنمية

  :ملتدخلني ا إعداد 

 ديــنـــا طمـــــان •
 بلغناميجناة وسيلة •

 
 

 جامعة بني سويف
 
  :امللتقى الدويل الثالث لعلوم املعلومات  حول  

الفرص  : اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعاتمؤتمر   
 والتحديات  

 يوم   1110-/2017/10
المعرفــــة  إقتصاد: احملور األول  

 



 

 

 المقدمة العامة 
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 حيث ، اليوم منظماتلل احلقيقي العصب املعرفة تعد
 يف سواء اهتمام األكثر املوضوعات من املعرفة إدارة أصبحت

 يف ذلك يتضح و احلكومية القطاعات يف أو األعمال عامل
  املعلومات تكنولوجيا ،الدورات، الكتب الندوات، ، املؤمترات

 املنظمات إدارة من األمر  استدعى مما ، الوظائف إعالانت و
 معارف ميتلكون   أفراد عن البحث يف وقتها معظم تكرس أن
التنافسية املعركة خلوض يؤهلوهنم  مبدعني و



 اإلشكالية 

يف ما مدى مسامهة إدارة املعرفة : عليه فإن التساؤل اجلوهري املطروح 
وحىت يتسىن ؟ تدعيم القدرة التنافسية و اإلبداع  للمؤسسة االقتصادية

لنا فهم أكثر لإلشكالية املطروحة ندعمها ببعض األسئلة الثانوية اليت 
 :ختدم املوضوع  

كيف تساهم يف تدعيم امليزة التنافسية؟  وإبدارة املعرفة  ذا نعين ما 
 ما عالقته إبدارة املعرفة ؟ وما املقصود ابإلبداع 
 االتصال يف تدعيم  وما مدى مسامهة تكنولوجيات املعلومات

 اقتصاد املعرفة؟

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 أهمية الدراسة

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 الخاتمة



 أهمية الدراسة

تستخدم المعرفة بكل شيء وفي المجاالت التنظيمية ومن ابرز 
 :هذه المجاالت

حيث تفيد المعرفة في وضع الخطط  :لتخطيط االستراتيجيا

 .اإلستراتيجية
بالحصول على المعلومات  تساعد متخذي القرارات

 .فهم جميع جوانب الموضوع وأبعاده وانعكاساتهوالمطلوبة،
االعمليات وإعادة هندستهصميم ت 

 مراحل العمل في المنظمات تستخدم تطبيقاتها في مختلف

الشراء، اإلنتاج، البيع، الجودة، ) ذات اإلنتاج الصناعي الكبير

 (.  الخ...الموارد البشرية 

 االستثمارية الكبيرة التي تهتم بالبحث تسيير المشاريع
 تسيير األزماتباإلضافة إلى والتطوير 

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 الخاتمة



 منهج الدراسة

   المبحث األول:عموميات إدارة المعرفة كمفهوم و ممارسة

 المبحث الثانى: مساهمتها في تعزيز تنافسية المؤسسات و تحقيق التنمية

مفهوم إدارة  وتطور نشأة  : األول املطلب 

.مراحلها وخصائص إدارة المعرفة، عملياتها : املطلب الثاني المعرفة   

نماذجهامن خالل  :  االولاملطلب   

إستراتيجيتهامن خالل : املطلب الثاني   

 المبحث الثالث : عالقتها باإلبداع و تكنولوجيات االتصال لتكوين منظمات مبدعة

  عالقة إدارة المعرفة باإلبداع:  االولاملطلب 

عالقة  تكنولوجيا المعلومات : املطلب الثاني 

 واالتصاالت

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 محتويات الدراسة

 الخاتمة



عموميات ادارة المعرفة  
:نشأة إدارة املعرفة كمفهوم و كممارسة   

 منهج الدراسة

ابلضبط  يف املؤمتر األمريكي األول   فراينيومادوارد املعرفة هو  اىل اشارمن  اول
  knwoledge is powerللذكاء االصطناعي،بعبارته الشهرية املعرفة قوة 

صاحب ذلك هندسة املعرفة ومنذ ذلك الوقت ولد حقل  معريف جديد أطلق عليه 
  .مهندس املعرفةبروز وظيفة جديدة هي 

 من القرن  بداية الثمانيناتيف  مارشارنددون عود ابلضبط إىل  يها أما بداية ظهور
نظم تطور نظم إدارة املعرفة اليت تعتمد على  فرضياتاملتزامن بنهاية وضع املاضي، 

 1985 معا، ويرجع البعض إدارة املعرفة إىل املعلومات، نظم الذكاء الصناعي واخلربة
اعتمدهتا  م 1989عاممث يف . بتطبيقهاهولت األمريكية  كارد يبم، عندما قامت شركة 

 .إدارة أصول املعرفةأ يف .م.الشركات يف الو بعض 
 عام  أنشأحيث ،فضل االنرتنتب ازدهرت مبادرات إدارة منتصف التسعيناتيف

 4 م خصص البنك الدويل1999 عاممث يف  يف أورابشبكة إدارة املعرفة م  1989
  . لتطوير أنظمة إدارة املعرفة تهمن ميزاني %
 
 

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



المعرفة   ادارةعموميات 
كممارسة  وكمفهوم  :نشأة إدارة املعرفة   

 ومن بينهمها ساهم العديد من منظري اإلدارة يف تطوير :DRUCKER  ،
STRASSMAN  ،SENGE  ،العمل النموذجي   على أن بتاكيدهم

 .املؤسسات ستتكون من صناع معرفةسيكون قائما على املعرفة وأبن 
 دور املقاالت عن إدارة :   مايليأما  اليوم ازدهر اقتصاد املعرفة من خالل

  و SLOANمثل دورية : دورايت علمية  واملعرفة يف عدة جمالت 
HARVARD   BUSINESS   و ORGANISATION 

SCIENCE وغريها. 
 مثل :منتدايت املعرفة   وتكاثر مؤمترات" (YAHOO CLUB!)  

الدويل إلدارة من أجل تبادل مفاهيم وأساليب وخاصة ممارسات إدارة واملنتدى 
 .املعرفة 
 مركز  و جامعات إدارة املعرفة املفتوحةإصدار شهادات يف إدارة املعرفة مثل

 .تكنولوجيا املعرفة
 
 
 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



:ماهية إدارة املعرفة  

، القنديلجيعامر إبراهيم،  :املصدر. 
نظم املعلومات اإلدارية، الطبعة األوىل، 

 .دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، 
 . 37 ص،  2005

 :كتعريف شامل ميكن القول 
 أبهنا إجياد الطرق لإلبداع

 وو مشاركتها  للحصول على املعرفة
 والعاملني بكفاءة  االفراد اىلنقلها 

فعالية عالية جدا عن طريق استخدام 
تقنية  واإلمكانيات احلديثة 

 .املعلومات أبقصى قدر ممكن
 تشتمل   وفهي تتميز ابلشمولية

كافة أجزاء املؤسسة وتقوم بتحويل 
موجداهتا الفكرية واملعلوماتية لتصبح 

 .خططا إسرتاتيجية قابلة للتطبيق
 
 
 

عموميات ادارة المعرفة  
 كمفهوم و كممارسة 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



:مراحل إدارة املعرفة  

 مرحلة المبادرة

بناء قواعد 
البيانات و بنية 

تحتية 
لتكنولوجيات 

 االتصال

نتيجة هذه 

الحصول المرحلة 

على أفكار وآراء 

 المقترحين

تبرير األفكار المسجلة 
في المرحلة األولى و 

تحليلها باستخدام 
 تكنولوجيات المعلومات

:  نتيجة هذه المرحلة 

الحصول على المعرفة 

 المبررة والمحكمة 

 استخدام محركات
 استراتيجياتها والبحث 

 رسم  وهيكلة المعرفة
 خريطتها

 اعتماد التكنولوجيا في
 االداءقياس 

:  نتيجة هذه المرحلة 

الحصول على معرفة 

 ممولة ومتكاملة 

الشبكات المتداخلة و 

المؤتمرات عن بعد بين 

شركاء المؤسسة و 

أصحاب المصلحة لجعل 

المعرفة أكثر مالئمة في 

 األواسط الخارجية

 مرحلة النشر
 مرحلة التكامل الداخلي

 مرحلة التكامل الخارجي

عموميات ادارة المعرفة  
 كمفهوم و كممارسة 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



:عمليات إدارة املعرفة  

 اكتساب المعرفة و تطويرها

من خاللها الحصول 

على المعرفة الموجودة 
خارجها وداخل اإلدارة   

أما تطويرها فيعني 

ال يكفي فقط 

الحصول على 

 ومعرفة جديدة 

إنما قدرتهم على 

تطوير  واإلبداع 
 .األفكار

توصيف  وتفسير 

المعلومات  والبيانات 

المتوافرة ثم تجميعها 
استرجاعها آليًا،  و  

نتيجة هذه 

تحقيقا : المرحلة 
 للتكامل المعرفي

عملية استيعاب :تتضمن 

ترجمتها إلى  والمعرفة 

عمليات قابلة للتنفيذ على 

و عملية نقل  ارض الواقع
 استخدامها والمعرفة 

نتيجة هذه 

:  المرحلة 

تحقيقا للتكامل 
 المعرفي

  :تنظيم المعرفة و تقييمها
 نقل المعرفة و استخدامها

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة

عموميات ادارة المعرفة  
 كمفهوم و كممارسة 



:من خالل مناذج إدارة املعرفة  
مساهمتها في تعزيز تنافسية 
 المؤسسات و تحقيق التنمية

  دورة تطور المعرفة المؤسساتية

 و تطوير المعرفة اعداد

تخزينها من  واكتساب المعرفة بالسيطرة عليها 
 اجل استخدامها في عمليات المعالجة

 الىتهذيب المعرفة بتحويلها  ومرحلة غربلة 
 مفيدة للمنظمة  اشكال

كل نقاط  الىلتصلك   نشر المعرفة ومرحلة توزيع 
 العمل

محصلة المراحل : مرحلة الرفع المعرفي  
 السابقة  لتحقيق ميزة تنافسية

 دورة تطور المعرفة الشخصي 

هي  ومرحلة المعرفة الكامنة الغير المدركة 
 المفهومة والغير واضحة 

 تكون بصورة واضحة:مرحلة المعرفة المثالية 

و  االساسيةتتعلق بالنظم : مرحلة المعرفة النظامية 
 استراتيجيات حل المشكالت 

 االعمال وتتعلق بصناعة القرارات : مرحلة المعرفة الوافية
 بعمليات التدريب اكثراليومية تختص 

هي معارف :مرحلة المعرفة العاملة الروتينية 
 اتمتةيتم  انواضحة بصورة كافية حيث يمكن 

 .المعارف

. لتحقيق الميزة التنافسية من خالل إدارة المعرفة ويجنموذج 

 (2004)المصدر على السلمي 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



:من خالل مناذج إدارة املعرفة مساهمتها في تعزيز تنافسية  
 المؤسسات و تحقيق التنمية

االستراتيجيات  وإدارة المعرفة المفاهيم ، : المصدر .  نموذج نجم عبود نجم

  125 ص، الطبعة األولى، الوراق للنشر والتوزيع،، العمليات و
 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



:من خالل اسرتاتيجيات إدارة املعرفة مساهمتها في تعزيز تنافسية  
 المؤسسات و تحقيق التنمية

، الطبعة األولى، العمليات واالستراتيجيات  وإدارة المعرفة المفاهيم  :المصدر

  125 صالوراق للنشر والتوزيع،، 
 

 

 

 حسب كل مساهم  إدارة المعرفة إستراتيجية

بادرةم   

 

التروي 
 والحذر

تقسيم   محافظة
ZACK 

تقسيم  الترميز الشخصية
hausen   

 و زمالؤه 

النمو 

 التدريجي
حسب ماهية 

 إدارة
 المعرفة 

دعم وجهات 

النظر المتقدمة 
 والفاعلة

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



:من خالل اسرتاتيجيات إدارة املعرفة  
مساهمتها في تعزيز تنافسية 
 المؤسسات و تحقيق التنمية

 العالقة بين اتسراتيجية المنظمة و استراتيجية ادارة المعارفة

الذي لعمل ا

ان تقوم يجب 
 به المنظمة؟

الذي العمل 

ان تقوم يمكن 
 به المنظمة؟

المعرفة 

 المطلوبة

؟للمنظمة  

المعرفة 

التنظيمية 
؟المتاحة  

 دراسة الفجوة االسترايجية دراسة الفجوة المعرفية

 ارتباط مابين االستراتيجية و المعرفة

 ارتباط مابين المعرفة و الستراتيجية 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



عالقة إدارة المعرفة باإلبداع و تكنولوجيات 
 االتصال لتكوين منظمات مبدعة

 
 :املعرفة واالبتكار هي عملّيٌة مزدوجٌة ذات اجتاهنين 

 بذلك تصبح  وعملّية توليد املعرفة تبدأ بفكرٍة يُقدّنمها الفرُد
مصدراً ملعرفٍة ُيضيف هو بدوره  ور لالبتكااملعرفُة مصٌدرا 

 مكتشفة اوغري مستنسخة  جديدةٍ 

يتهتن(االبتكار)اإلبداع هو تطبيق األفكار األصيلة اجلدية 
 .بتقدمي املبدع للفكرة اإلبداعية

:عالقة اإلبداع  إدارة املعرفة  

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



عالقة إدارة المعرفة باإلبداع و تكنولوجيات 
:االتصال إبدارة املعرفة وعالقة تكنولوجيات املعلومات  االتصال لتكوين منظمات مبدعة  

عمليات إدارة 
 المعرفة

 األنظمة الفرعية األنظمة األساسية

 .التصميم بمساندة الحاسوب أنظمة عمل المعرفة ابتكار المعرفة  1
تطبيقات الواقع االفتراضي 

الحصول على  2
المعرفة 
 وترميزها

أنظمة الذكاء 
 االصطناعي

األنظمة الخبيرة 

نظام المنطق الضبابي 

 الشبكات العصبية. 
الخوارزميات الجينية. 

أنظمة قاعدة  خزن المعرفة 3
 المعرفة

الحقائق 

القواعد 

أنظمة المشاركة  مشاركة المعرفة 4
 الجماعية

أدوات التعاون عبر الشبكة 

االنترنت 

نشر وتوزيع  5
 المعرفة

 المكتبيالناشر و  الكلماتمعالج  أنظمة المكتب

التنظيم االلكتروني للمواعيد 

 الوثائق ادارةنظام 
يوضح عمليات إدارة المعرفة وأنظمة تكنولوجيا ودورها في عمليات أداة المعرفة : 01جدول رقم 

 .إعداد  الباحثين باالعتماد على معطيات الدراسة: المصدر . المعلومات الداعمة

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة



 أهم التحدايت اليت تواجه املؤسسات 
املتمثل يف تصميم األنظمة البشرية : التحدي التقين1.

 .واملعلومات اليت تساعد األفراد يف على التفكري معاً 
التنوع الفكري لتشجيع اإلبداع بدالً  :التحدي االجتماعي 2.

  .من االستنساخ والتقليد
املتمثل يف خلق البيئة اليت تقيم املشاركة  : حتدي اإلدارة .3

 .ابملعرفة
املتمثل يف االنفتاح على أفكار اآلخرين : التحدي الشخصي .4

  .والرغبة يف املشاركة ابألفكار
 

 منهج الدراسة

 محتويات الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 

 الخاتمة

 التحديات



 العوامل المساعدة على نجاح إدارة المعرفة

تنمية قدرات العاملني وتطوير لعقد دورات تدريبية - 1
يتيح هلا أفضل الفرص لتوليد القيمة  .مهاراهتم ومعارفهم

التصرف بفطنة مبا يعكس  املضافة لتشكيل اقتصاد معريف
. 

تزود املنظمة ابإلمكاانت التقنية إدارة املعلومات  - 2
إىل  بل ويتعداه  املعلومايتتشجيع التبادل ل واملعلوماتية

حتويل املعرفة الكامنة يف أذهان العاملني إىل معرفة صرحية 
 .ميزة تنافسيةالكتساب 

 محتويات الدراسة

 الخاتمة

 التوصيات

 منهج الدراسة

 أهمية الدراسة أهمية الدراسة

 أإلشكالية أإلشكالية

 المقدمة العامة  المقدمة العامة 
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 تم بحمد هللا  
 وشكراً على حسن اإلصغاء  


