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 اقتصاد عرفت والتي االقتصادية، والتنمية التعاون  منظمة
  برز مفهوم أنه على knowledge economy المعرفة
 في والتكنولوجيا المعرفة تلعبه الذي بالدور تام إقرار نتيجة
  طبيعية، موارد )الموارد باقي من أكثر االقتصادي النمو

   OCDE .(الخ...بسطة ،عمالة رأسمال
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 كثافة المعرفةتزايد : أوالا 

 العولمةتسارع وتيرة : ثانياا 



 المعرفةاألعمال في عصر بيئة 
 

 المعلوماتانتشار تكنولوجيا 
 المعنويةارتفاع حصة األصول 
 الرأسماليةنهاية الملكية 
 البقاءحتمية اإلبداع ألجل 
 المعرفيسيادة العمل 
 الطلبتشخيص 

 

 

 



 انتشار تكنولوجيا المعلومات
 



 
 ارتفاع حصة األصول المعنوية

 



 نهاية الملكية الرأسمالية
 

 الصناعي، العصر في سادت التي البسيطة العمالة عكس على 
  ، اإلنتاج عناصر تمتلك الحالي وقتنا في المعرفية فالعمالة

 حين معهم أخذها يمكنهم أدوات وهي (الخ...خبرة ، معرفة)
 تمتلك المؤسسات كانت إذا إذن .ألخرى  مؤسسة من االنتقال
 ال فهي وغيرها والمباني المعدات في المجسدة المادية األصول
 ، األصول من النوع هذا تمتلك



البقاءحتمية اإلبداع ألجل   
 

 إبداع خطي

 

 تغير ديناميكي التعلم التنظيمي

 إبداع غير خطي

 عصر المعرفة عصر المعرفة العصر الصناعي العصر الصناعي

 تغير كلي في مفهوم العمل تطور في عمليات اإلنتاج تحسين المنتجات 

 21القرن  1990 -1980 1970



 المعرفيسيادة العمل 

 



الطلبتشخيص   
 

 الطلب

 العرض

 

 منافسة عالمية

 قدرات إنتاجية عالية

 متطورة تكنلويجيا

 غير متجانس

 معقد

 دائم التغير

 متجانس

 بسيط

 مستقر

 منافسة محلية

 قدرات إنتاجية متواضعة

 بسيطة تكنلوجيا

 ديكتاتورية العرض

 الموارد= رأسمال

 ديمقراطية الطلب

 المعرفة= رأسمال



 خاتمة
 أدت عولمة اإلنتاج إلى ترشيد عملية اإلنتاج، من حيث تنسيق توزيع لقد

وتعزيز مفهوم  specializationوتراكم األصول، تكريس مبدأ التخصص 
 global ، Chain of productionالفروع األجنبية وخطوط اإلنتاج العالمية 

 (.الطلب المحلي) وبالتالي ضمور عهد األسواق الداخلية
 لقد أضحى النشاط االقتصادي على قدر كبير من المرونة، وأضحت العالقة

بين العرض والطلب أكثر تفاعلية من ذي قبل، وأجبرت المنظمات تبعًا لذلك 
 .على تبنى نماذج تسويقية حديثة مبنية على تشخيص الطلب

 تسجل االقتصاديات المعرفية أرباحًا هائلة جراء التحوالت في األنماط
االستهالكية والصناعية، وينعكس هذا النمو في الصناعات المعرفية على نمو 

المعرفية، استمرار أنشطة  أجورالوظائفهذه الصناعات، ارتفاع  مداخيلفي 

 .الخ ...والتطويرالبحث 

 



 يحتم النمط االقتصادي الجديد القائم على المعرفة على المؤسسات أن تتعلم كيفية تعظيم العائد

ليس فقط عن طريق األصول المادية بل حتى باالعتماد على األصول المعنوية، األمر الذي 

يستوجب وجود نموذج جديد لمنظمات األعمال، وأنظمة إدارة جديدة أكثر تأقلماً مع هذه 

 .المحركات المعنوية الجديدة للقيمة

لقد أدى تزايد االرتباطInter-dependence   ،بين التجارة العالمية، وحركة رؤوس األموال

 .وتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة، إلى تزايد معدالت نشر المعرفة ونقل التكنولوجيا

 تغير مفهوم تنافسية المؤسسات من البحث عن الموارد إلى ضرورة اإلبداع والتغيير المستمر

 .في طرق وأساليب اإلنتاج

 - للتفصيل حول هذه المالحظة يمكن اإلطالع على العنصر المدرج في البحث تحت عنوان  :

 .ضرورة اإلبداع ألجل البقاء
 



 لقد أصبحت القدرة على المنافسة المباشرةHead to Head 
competition  شرطاا رئيسياا لالستمرار والنجاح وفي األسواق خاصة

  (المشروط وغير المشروط) بعد عولمة المنافسة وفتح األسواق
 لقد أصبح شرط الحجم عامالا رئيسياا وميزة هامة للبقاء أمام المنافسة

التحدي أمام  حدةوولوج األسواق الخارجية، األمر الذي زاد من 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مجبرة على عقد شراكات 

ن كان البعض ال يوافق على هذه النقطة ) أجنبية  Gary : كـوا 
Hamel) 

 



 عادة إعداد المهارات  تدنية) األساسية ينبغي على المؤسسات ترشيد التكاليف وا 
الحجم التنظيمي، إعادة هندسة نشاطات األعمال، إعادة هيكلة وحدات اإلنتاج 

 (وربطها بشكل مباشر مع األسواق
خضاع المنتجات لمعايير الجودة العالمية )  ضرورة التحسين والتطوير المستمرين، وا 

 ,approche Kaizen, Six Sigma، المعايرة التنافسيةISOاإليزوشهادات 
étalonnage concurrentiel .) 

تجارة ) االعتماد على المعلوماتية والتحول التدريجي نحو النشاط االفتراضي
من حيث التكاليف    لما له من مزايا تنافسية( الخ..إلكترونية، أعمال إلكترونية

 .والفعالية
 المركزية الهياكل )المرونة البحث عن أكبر قدر ممكن من

، توزيع المسؤولية polyvalence، تعديد المهارات déconcentrationوالتنظيم
 (الخ ...équipes responsabiliséesعلى الفرق  

 


