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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

بُِّكْم َوَجنَّة  َعْرُضَها َكعَْرِض السََّماء َواْْلَْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن  َسابِمُوا إِلَى َمْغِفَرة  " ن رَّ ّمِ

ُ ذُو اْلفَْضِل اْلعَِظيِم ، َما أََصاَب  ِ يُْؤتِيِه َمن يََشاء َوَّللاَّ ِ َوُرُسِلِه َذِلَن فَْضُل َّللاَّ آَمنُوا بِاَّللَّ

ِصيبَة  فِي اْْلَْرِض َوََل فِي أَنفُسِ  ن لَْبِل أَن نَّْبَرأََها إِنَّ َذِلَن َعلَى ِمن مُّ ُكْم إَِلَّ فِي ِكتَاب  ّمِ

ُ ََل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَا ِ يَِسيٌر ، ِلَكْيََل تَأَْسْوا َعلَى َما فَاتَُكْم َوََل تَْفَرُحوا بَِما آتَاُكْم َوَّللاَّ ل  َّللاَّ

 "فَُخور  

 

 صدؽ هللا العظيـ
 سورة الحديد 23، 22، 21آيات 
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 مقػدمػة

وعمقااا  فااى أوسااا   ا  فكاارة تثياار المناقشااات األكثاار  ثاارا  -رأس المااال الفكاارؼ   
ن أاإلدارة واألعمااال واالقتصااااد الياااومه وجااوهر هاااذة الفكااارة مبلحظااة  سااايطة مؤداهاااا 

معادات وييرهاا ال -المصاان  -الم اان  -األرض -األصول المادية لممنشآت: المالية
ماااان بنااااود الموازنااااة العموميااااة  أقاااال فااااى قيمتهااااا  كثياااار ماااان األصااااول المعنويااااة يير 

حقاااو   -المادياااةغ وييااار المساااجمة فاااى دفاترهاااا أو ساااجبلتها ومنهاااا بااارا ات االختاااراع
وأساسااايات عصااار المعموماااات مثااال قواعاااد البياناااات والبرمجيااااته  -التااافليا والنشااار

إنهاا األصاول .قدرات والخبرات والثقافات والوال ات واألهم  من ذلك كمه المهارات وال
إذن  اااات مساااتقرا  ومعروفاااا  أن القيماااة الحقيقياااة ألياااة   .المعرفياااة: رأس الماااال الفكااارؼ 

الاااذؼ يشاااير إلاااى  و  منظماااة إنماااا  تكمااان فاااى رأسااامالها الفكااارؼ أو أصاااولها المعنوياااةه
فااا ات التاا  لهااا قااادرة مفهااوم العبلقااات المكثفااة المبينااة عمااى المعرفااة التركيبيااةه والك

 . كامنة عمى توليد القيمة

هناك جهود كبيرة تباذل مان أجال تطاوقر مقااييس وماداخل ومما الشك فيه أن 
ومؤشاااارات يمكاااان االعتماااااد عميهااااا لقياااااس وتقياااايم رأس المااااال الفكاااارؼ عمااااى مسااااتوػ 
المنظمات ه وريم التقدم الممموس الذؼ حصل ف  هذا المجال إال أناه الزالات هنااك 

إلاااى ة عااادم إتفاااا  باااين المختصاااين فيماااا يتعماااق بهاااذة المقااااييس وهاااذا يؤشااار مسااااح
إستمرار الحاجة لمزقد من التطوقر والتحسين لهذة المقاييس. ومن هنا تنطماق أهمياة 
قياس رأس المال الفكرؼ من الحاجة الممحة لتطوقر معايير توظا ف  حساب قيماة 

    . مبررات االهتمام بها واإلنفا  عميهاالم ادرات المعرفية القناع اإلدارة والمالكين  
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 لمدول الوحيدة التنافسية الميزة  قوله أن (Drucker,1997 عمى ذلك  وقؤكد
 المعرفة"  أن ذلك Knowledge workers المعرفة حاممى توافر فى هى النامية
  صورة تعمل أن النامية األمم عمى وقجب"  فائدة  بل تنتهى نفسها تجعل الثابتة
 ويفترض. المعرفة وحاممى المعرفة إنتاجية مجالى فى وذلك ومنتظمة مرةمست
 Drucker,1999) القرن  فى وذلك اإلدارة مجال فى إلحاحا األكثر القضية أن 

 & Nonaka  ويضيا.  إنتاجية أكثر المعرفة حاممى جعل هو والعشرقن الواحد
Takeuchi,1995) العمل فى القيمة خمق عمى مساعدة األكثر المصطمح أن 

 مناقشة تمت الماضية القميمة السنوات فى أنه ذلك" . الفعالية"  يكون  ربما المعرفى
 نقل عممية وتنظيم جديدة معرفة خمق كيفية م  تتحقق المعرفى العمل فعالية أن

 أن يؤكدغ Epple et al.,1996) أن إلى  اإلضافة هذا.  الحالية المعرفة
 فى ظهورا   التكمفة أنواع أقل تمثل اإلستخدام حتت المعرفة أن َيَدعون  الممارسين
 أخرػ  إلى تنظيمية وحدة من المعرفة نقل عمى المنظمة قدرة أن ذلك. المنظمات
 . الصناعية لممؤسسات التنظيمى األدا  فى لممساهمة وجدت
 الرئيسى المصدر تكون  ألن مؤهمة المعرفة أن اآلن المعتقد من أص ح ولقد 
 ه واألمم لممجتمعات بل واألفراد لمشركات فقط ليس التطبيق وهذا ه العالم فى لمثروة
 هناك فإن ه اليوم العالمى اإلقتصاد فى لتنافس تناضل والمنظمات األفراد أن فكما
 مساندة هناك تكون  أن أيضا   يجب حيث ذاتها المتقدمة التكنولوجيا من أكثر حاجة
 والدائم المستمر الطمب إدارة عمى لمساعدتها وذلك والمجتمعية الوطنية لمهياكل
 ش كات خمق ه القيمة تشمل األصول كثيفة – المعرفة وهذة.  الجديدة لممعرفة
 التدرقب موارد وأخيرا   والمشورة النصح لجان ه المجتمعية التطبيقات ه األعمال
 .  والتعميم
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 التكنولوجى التطوقر خبلل من الضمنية المعرفة كل تولد المنظمات ف عض  
 لممصادر يمجف ما يال ا   ذلك عمى عبلوة ه األخر وال عض تمر ومن ثم اإلبتكارالمس

 حال أية عمى.  المنافسين وحتى بل الجامعات ه التجار ه الموردين مثل الخارجية
 من يجعلغ قيمة األكثر  القيمة ذات المعرفة لمعظم والمعقدة الضمنية الطبيعة
 فيما الناجح التكنولوجى التدفق  فن زايدمت إدراك وهناك.  عميها اإلستحواذ الصعب
 إعتمادأ لممنشفة التنافسية الميزة إستمرارقة يضمن التكنولوجيا نقل  مساندة يتعمق
 فوجود.  المنظمة داخل ومشاركتها تصنيفها وقتم المعرفة تولد بها التى القدرة عمى
 ه لمجموعاتوا األفراد بين المعرفة لنقل أساسى مطمب أو شر  هى التعاون  ثقافة
 التكنولوجية التداخبلت وكذلك التعاون  هذا لتشجي  المبلئمة اآللية بدون  أنه ذلك

 . بنجاح المعرفة نقل عممية تتم ال ربما المعرفة نقل لتسهيل والهيكمية
دارتها المعرفة إلى النظر إلى الحاجة ازدادت فقد ه المعرفة أهمية تزايد وم         وا 
 إلى النظرة ويدت واضحة عممية  منهجية يعالج أن جبي  مستقل حقل أنها عمى

 كبيرة قيمة ذات أنها عمى–كثيرة أحيان فى ممموس يير أمرا   أنها ريم – المعرفة
 . االستراتيجية األصول من وتعتبر

 زقادة فى – قيمة ذػ استراتيجى كعامل  المعرفة االهتمام من وضاعا 
  قواها العولمة حركة صاحب الذػ معرفىال االنفجار – لممنظمات التنافسية الميزة

 فى التغيرات وسرعة والحضارقة والسياسية واالجتماعية واالقتصادية التكنولوجية
 ه المنظمات عدد وازدياد الشركات فى العاممين أعداد وتناقص ه القوػ  تمك

 جديدة تنظيمية هياكل وظهور ه األسوا  لعولمة المصاحب الجغرافى واالتساع
 المعرفية الكثافة ذات والخدمات السم  وظهور  المنظمات من اتش ك  ظهور
 . االتصاالت وثورة المعمومات تكنولوجيا فى الثورة وكذلك
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 المعرفة تحوقل فى مراحل ثبلث فى مر العالم أن نقول أن ونستطي        
 Knowledge transformation) وهى : 

 التنوقر أجل من عرفهالم كانت وفيه هغEnlightenment  التنوقر عصر-1
 . الحكمة إلى والوصول
 تطبيق إلى االتجاة ساد وفيهغ The Industrial Era  الصناعى العصر-2
 . المعرفة
غ معرفة  عمى التعرف فى المتمثل االتجاة يسود وفية المعرفة عصر-3
 أنها عمى معها والتعامل وفهمهاغ Knowledge about Knowledge   المعرفة
دارة متعمقة معالجة إلى تحتاج مستقمة ظاهرة  القول العصر هذا ويمثل.  حكيمة وا 

 If Only We ?؟ " نعرف ما حقيقةغ فهمنا  عرفنا أننا لو يحدث ماذا"  المشهور

Knew What We Know . 
 

 وهللا ولى التوفيق؛؛؛؛                                                   
 أ.د. ممدوح رفاعى                                                    

 2016القاهرة فى يناير 
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 انفصم األول
 يفبهيى أسبسيت فً إدارة  املعرفت
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 انفصم األول
 يفبهيى أسبسيت فً إدارة  املعرفت

 
لغرض يحتااوػ هااذا الفصاال عمااى مجموعااة ماان العناصاار التااى تفااى  ااا     

 المعرفى والمهارػ لمقارػ  فى أساسيات إدارة المعرفة هى :
 التطور التارقخى لممعرفة 
 . أهمية المعرفة 
 . ماهية المعرفة 

 . ماهية إدارة المعرفة 

 . أنواع المعرفة 

 . البيانات والمعمومات والمعرفة 

 . مشاركة المعرفة 

 . م ادغ إدارة المعرفة 

 . إستراتيجية إدارة المعرفة 

 ت إدارة المعرفة .عمميا 

 . قيمة المعرفة  النس ة لممنظمة 

 . أهمية الفرد فى مجال المعرفة 

 . تطبيق إدارة المعرفة 

 . العوامل المؤثرة عمى إدارة المعرفة 

 . مسئولية قيادة المنظمات تجاة المعرفة 
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 األهداؼ والمخرجات
 

 األهداؼ اإلجرائية :
وأنواع المعرفة ه  اإلضافة  التعرف عمى التطور التارقخى وماهية وأهمية -

 إلى مفاهيم إدارة المعرفة ومشاركة المعرفة .
بيان الفر  بين البيانات والمعمومات والمعرفة والحكمة ه أيضا أهمية الفرد  -

 فى مجال المعرفة وقيمة المعرفة  النس ة لممنظمة .
ستراتيجية إدارة المع - رفة العرض التفصيمى لم ادػ  إدارة المعرفة وعمميات وا 

والعوامل المؤثرة عمى إدارة المعرفة ه  اإلضافة إلى مسؤولية قيادة 
 المنظمات تجاة المعرفة .

 المخرجات 
 يتوق  أن يكتسب القارػ  المهارات التالية  عد قرا ة هذا الفصل :    
المهارات اإلدراكية والمعرفية المرت طة  ماهية وأهمية وأنواع المعرفة وكذا  -

 ين العاممين فى المنظمة .مشاركة المعرفة ب
المهارات الفكرقة المتعمقة  الفر  بين البيانات والمعمومات والمعرفة والحكمة  -

 وقيمة المعرفة فى المنظمة .
المهارات التطبيقية والخاصة بتطبيق إدارة المعرفة والم ادػ  البلزمة لذلك  -

اتق اإلدارة والعوامل المؤثرة فى إدارة المعرفة والمسؤوليات الممقاة عمى ع
 فيما يتعمق  المعرفة والتى يجب توظيفها لتستفيد منها المنظمة .
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 انفصم األول
 يفبهيى أسبسيت فً إدارة  املعرفت

  
 التطور التاريخى لممعرفة
 المنفعااة العامااةه  غ مرت طااا  شااكل م اشاارKnowledgeقااديما كااان مفهااوم المعرفااة  

ماااا  أختااااراع  1700ثر حتااااى عااااام إال أن هااااذا المفهااااوم لاااام يتبمااااور  شااااكل هااااام ومااااؤ 
التكنولوجيااا . ومنااذ ذلااك الحااين أثاارت ثبلثااة أحااداث جسااام فااى مفهااوم المعرفااة حتااى 

 وصل إلى المرحمة الحالية وهذة األحداث تتمخص فيما يمى:
: وهى المرحمة التى تمت التقدم التكنولوجى األولاى الثورة الصناعية فى أوروبا     

ثرا فى ذلك الوقته لم تطباق المعرفاة  شاكل قاوػ عماى م اشرة وم  أن التقدم كان مؤ 
 Justus. فااى تمااك الساانة اختاارع الكيميااائى األلمااانى 1840التكنولوجيااا حتااى عااام 

Liebig  أول سااماد صااناعى ليضاا  بااذلك أهاام األسااس فااى الثااورة الصااناعيةه وهااى
ت تطاوقر المجتماا  والصااناعات المختمفااة  اساتخدام تمااك التكنولوجيااا. هااذة الخطااوة أد

 1883 الضاارورة إلااى ماايبلد وتطااور الرأساامالية فااى الغاارب حتااى أنااه ماا  بدايااة عااام 
اكتسحت المشروعات الرأسمالية معظم أنحا  أورو اا وأمرقكاا. هاذا  االريم مان تطاور 

 . Karl Marksمفهوم الماركسية فى ذلك الحين عمى يد 
 

لمعرفة. بدأت بتطبيق هذة الخطوة الثانية فى تطور مفهوم ا الثورة اإلنتاجية:       
التكنولوجيا المتطورة فى دراسة وتطبيق العمل ذاتهه بدال من قصرة عمى العمام فقاط. 

األب الروحاى لهاذة الفكارة. فقاد  Frederick Winslow Taylorويعتبار األمرقكاى 
فى وجود الرأسمالية بين  Karl Marksاستطاع تجنب الصراع الط قى الذػ تن ف  ه 
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والرأسماليينه وذلك من خبلل نظرقات جديدة جعمات  (Pro-latriaالط قات العامة  
من العامل أداة انتاجية مؤثرة فى المجتم  ليزقد من دخماه. وبهاذا اساتفاد العامال مان 
المجتماا  الرأساامالى ولاايس العكااس وقااد اسااتمرت الثااورة االنتاجيااة لمعاماال حتااى عااام 

ساااائل اإلساااتفادة منهاااا . وفاااى ذلاااك الوقااات كانااات الثاااورة قاااد اساااتنفدت جميااا  و 1950
لتؤدػ الى تطور أو ظهور الخطوة الثالثة واألخيرة فى تطور "مجتم  المعرفة" وهاى 

 الثورة االدارقة.
وقد بدأت م  نهاية الحرب  :Management Revolution الثورة اإلدارية:      

أو العالميااة الثانياااةه وهااى تعناااى اساااتخدام المعرفااة والمعموماااة لتطااوقر المعرفاااة ذاتهاااا 
خمااق معموماااات أخاارػ. فاااإن هااذة الثاااورة جعماات المعرفاااة أهاام وأكبااار مصاادر لبلنتااااج 
حاليااا. ألنهااا تااؤدػ إلااى زقااادة المعمومااات. كمااا أنهااا أدت الااى توسااي  مفهااوم المعرفااة 

 ليستوعب أػ معمومة مفيدة لممجتم .
 

 أهمية المعرفة :  
ممياااازة عمااااى الااااريم ماااان التااااذكير الواساااا   فهميااااة المعرفااااة كمصاااادر حيااااوػ ل 

دارة المعرفااة  صااورة ديناميكيااة فااى  التنافسااية فااإن هناااك فهمااا  محاادودا  لكيفيااة خمااق وا 
منظمااااات األعمااااال ه ذلااااك أن إدارة المعرفااااة أصاااا حت ماااان أكثاااار المااااداخل اإلدارقااااة 

 انتشارا  فى الوقت الحاضر .
ذلاك أنناا نعاايش الياوم مجتما  قواعااد المعرفاة ألنهاا تمثاال مصادر القاوة لمجااودة        

العاليااة ألن عااالم اليااوم يتميااز  ااالتغير فيمااا يتعمااق  األسااوا  والمنتجااات والتكنولوجيااا 
والمنافسااين والتنظيمااات ه حيااث أن هااذا التغيياار يااتم  صااورة ساارقعة وماان ثاام فهناااك 
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ابتكااارات مسااتمرة ه والمعرفااة هااى التااى تعطااى القااوة لبلبتكااارات أن تصاا ح مصااادر 
 مهمة لمزايا تنافسية مستدامة .

ومااااان هناااااا فاااااإن دارساااااى اإلدارة الياااااوم يعتبااااارون المعرفاااااة والقااااادرة عماااااى الخماااااق      
واالستخدام لتمك المعرفاة أنهاا أصا حت مان أكثار المصاادر أهمياة الساتمرارقة المزاياا 
التنافسااااية لممنظمااااة . ذلااااك أن هناااااك قصااااورا  فااااى الفهاااام العااااام إلدارة المعرفااااة لاااادػ 

 ال ا  عن معانى إدارة المعمومات فقط .األكاديميين ورجال األعمال حيث يتحدثون ي
 اإلضااافة إلاااى أن االساااتغبلل األمثاال لمماااوارد ال شااارقة يعتباار مااان أهااام السااابل        

الضاارورقة لمخااروج ماان األزمااة االقتصااادية التااى تعيشااها الاا بلد والتااى ماان مظاهرهااا 
لاك أن العجز فى ميزان المدفوعات والديون الخارجية والركود السائد فى األسوا  ه ذ

هناك طاقات  شارقة هائماة يمكان اساتغبللها فاى المجاال الصاناعى عان طرقاق إيجااد 
فاارص عماال ه ألن العقاال ال شاارػ هااو الااذػ يقااوم  عمميااة خمااق وتوليااد المعرفااة ممااا 
يااؤدػ إلااى اسااتن ا  التكنولوجيااا الحديثااة والتااى تسااعى إلااى اإلسااتخدام األمثاال لممااوارد 

 لتطوقر والتنمية المستدامة . االقتصادية المتاحة مما يؤدػ إلى ا

وتظهاار إدارة المعرفااة فاا  األونااة األخياارة كفحااد الحمااول و المااداخل اإلدارقااة 
الحديثة إلدارة رأس المال ال شرؼه الذؼ وجدت فيه المنظمات مصادرا  مان المصاادر 
المهمة الت  يتوجب عمى اإلدارة االهتمام بهااه لماا يعاود عماى المنظماة  منااف  كثيارة 

 الحفاظ عمى خبرات المنظمة وتراكم معارفها.أهمها 

فاااااإلدارة الجياااادة لاااارأس المااااال ال شاااارؼ ماااان خاااابلل الحفاااااظ عمااااى المعااااارف 
والمهارات الت  يكتسبها موظفاو المنظماةه وتنظايم وفارز وتخازقن هاذة المعاارف فا  

 قواعد معرفة من شفنه أن يحسن األدا  الكم  لممنظمة.
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ظمة ساوا   كانات واضاحة أو ضامنية  ابل ذلك أن االهتمام  المعرفة ف  المن
شااك يساااعد فاا  تااراكم خبراتهااا و اتساااع ذاكرتهااا التنظيميااة, ممااا يعماال عمااى تقمياال 
الوقات الاابلزم لحال المشااكبلت التااى تواجاه المنظمااة,  االضااافة الاى مساااعدتها عمااى 
ال قاااا  فااا  ساااوا  فاااى القطااااع الصاااناعى او الخااادمى , حياااث أن إدارة المعرفاااة فااا  

لمعرفااااة العاااااممين و تخزقنهااااا و تصاااانيفها و اسااااترجاعها عنااااد الحاجااااة, و اكتسااااابها 
تقديمها ف  الوقت المناسب لمن يحتاجها تعتبر من اهم الحمول المطروحة ف  عالم 

 اليوم .

 
 ماهية المعرفة  

المعرفاة  فنهاا تبرقار االعتقااد  ( Nonaka and Others, 2000 )يعارف  
 فنهااا عمميااة  (Hayek)نقاابل  عاان  ( Nonaka, 2000 )الصااحيح . كمااا يعرفهااا 

ديناميكيااة حيااث يااتم خمقهااا فااى التفاااعبلت االجتماعيااة بااين األفااراد والمنظمااات ه و 
ومن ثم تعتمد عمى  Context-Specificتعتمد المعرفة عمى محيط مشاركة محدد 

وقاااات ومكااااان محااااددين ه كمااااا أن المعرفااااة هااااى عمميااااة  شاااارقة حيااااث تاااارت ط أساسااااا  
 فنهاا المعموماات والتاى تكاون  ( Davenport, 1997 )رػ . ويعرفهاا  التفاعل ال ش

ذات درجة عالية من القيمة المضافة فيما يتعمق  التفسير والسيا  والتطبيقات والتاى 
 فنهاا عممياة  ( Nonaka and Takeuchi, 1998 )يزودنا بهاا الخبارا  . ويعرفهاا 

 قيقة  شرقة ديناميكية حيث تبرر معتقدات الفرد تجاة الح
  
المعرفة  فنهاالحافزلمعمل والتى  ( Bukley and Carter, 2000 )ويعرف  

تجعل األفراد مادركين إلمكانيااتهم وكياا يمكان لهام تحقيقهاا ه ويضايفان أن المعرفاة 
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نجاز  التطبيقية هى ذلك النوع الضرورػ لؤلعمال حيث تستخدم فى اتخاذ القرارات وا 
 األعمال .
 فنهاا القادرة التاى تمكان الفارد  ( Daal and Others, 1998 )كماا يعرفهاا  

مااان أدا  المهاااام الخاصاااة وتشاااتق هاااذة القااادرة مااان مسااااعدة المعموماااات ه والخبااارة ه 
 المهارات وأخيرا  االتجاة .

 Knowledgeالعمال المعرفاى  (Davis and Others, 1991 )ويعرف  

Work عرفااة الخارجيااة  فنااه وضاا  األنشااطة التااى تعتمااد عمااى فكاار الفاارد وكااذلك الم
 لتقديم المخرجات المحددة من خبلل محتوػ المعمومات المتاحة .

العمل المعرفى  فناه  ( Davenport and Others, 1996 )وأخيرا  يعرف  
 النشا  األولى والذػ يتمثل فى االستحواذ والخمق والتجمي  وتطبيق المعرفة 

ورة أكثر شموال  عمى مفهوم وخبلصة القول أن هذة التعرقفات تمقى الضو   ص      
ضرورة توافر التفاعبلت االجتماعية واعتمااد  (Hayek)المعرفة حيث يتبنى تعرقا 

 ( Nonaka and Takeuchi )ذلاك عماى وقات ومكاان محاددين وكاذلك تعرقاا  
 Daal and )حيااث تعتمااد المعرفااة عمااى التفاعاال ال شاارػ الااديناميكى وتعرقااا 

Others ) قاادرات خاصااة تتكااون ماان المعمومااات والخباارة  حيااث تبنااى المعرفااة عمااى
أن المعرفااة  ( Davenport and Others )والمهاارات ه وأخياارا  يوضاح تعرقااا 

ن كان التعرقاا األخيار  تتطمب االستحواذ والخمق والتجمي  والتطبيق لتمك المعرفة وا 
 ربما ينصب وقوضح مفهوم إدارة المعرفة أكثر منه توضايحا  لمفهاوم العمال المعرفاى

   المعرفة غ .
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 Knowledge Management Concept ماهية إدارة المعرفة : 
إدارة المعرفاااة  فنهاااا محاولاااة  (Marshal and Others,1997)يعااارف  

التعااارف عماااى القااادرات المنغرساااة فاااى عقاااول األفاااراد واإلرتقاااا  بهاااا لتكاااون نوعاااا مااان 
ماان جانااب مجموعااة  األصاول التنظيميااة والتااى يمكاان الوصااول إليهاا واالسااتفادة منهااا

ماان األفااراد التااى تعتمااد المنظمااة عمااى قااراراتهم اعتمااادا  أساساايا وماان ثاام فهااى أيضااا 
االلتااازام ماااان جانااااب المنظمااااة بإيجاااااد وخماااق معرفااااة جدياااادة ذات عبلقااااة  مهااااام تمااااك 

 المنظمة ونشرها داخمها وتجسيدها فى شكل سم  وخدمات ونظم محددة .
غ أنهااا عمميااة ضاارورقة  Quintans and Others, 1997 ويعرفهاا    

لممعرفة المتاحة لمقابمة االحتياجات المتاحة واستغبلل تماك المعرفاة وتطاوقر الفارص 
 الجديدة .
غ أن إدارة المعرفاة يمكان النظار   Nissen and Espino ,2000ويحادد   

 إليها من خبلل ُ عدين هما :
 : الُبعد األوؿ : دورة حياة إدارة المعرفة

صافها  فنهاا تتااا   لؤلنشاطة بتكارار مناساب لتطبياق مراحاال حياث يمكان و     
إدارة المعرفة ه حيث يمكن عرض عدة نماذج لادورة حيااة إدارة المعرفاة الساتنتاج أو 

 لتطوقر نموذج عام لعممية إدارة المعرفة ه ومن ثم يمكن عرض الجدول اآلتى :
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 جدوؿ )  ( يوضح نماذج دورة حياة إدارة المعرفة
 

 خاٌّرحٍ

 إٌّٛرج
 اٌطبدضخ اٌخبِطخ اٌراثؼخ اٌثبٌثخ اٌثبٔيخ  األٌٚٝ

Gartner Groups  

1996 

 
 االضتخذاَ اٌٛصٛي االضتحٛار  اٌتٕظيُ اٌخٍك

 ــ

 

Beckett and 

Others ,1997 * 

 

 االضتحٛار

 

 ــ ــ ــ االضتغالي االحتفبظ

Demerest, 1997* 
 ــ االضتخذاَ إٌشر اٌتدطيذ اإلٔشبء

 ــ

 

Davenport and 

Prusak, 1998 
 ــ ــ إٌمً اٌتصٕيف اٌتٌٛيذ

 ــ

 

Daal and Others 

,1998 * 
 اٌتٌٛيذ

ٚضغ 

 اٌخريطخ
 اٌتمييُ اٌتطجيك اٌّشبروخ اٌتخسيٓ

Despres and 

Chauvel , 1999 

ٚضغ  اٌخٍك

اٌخريطخ 

 ٚاٌتدّغ

اٌّشبروخ  اٌتخسيٓ

 ٚاالٔتمبي

إػبدح 

 االضتخذاَ

 االضتخراج

Nissen , 1999 
 اٌتطجيك اٌتٛزيغ اٌتشىيً اٌتٕظيُ الضتحٛارا

 ــ

 

Maula , 2000* 
 االضتخذاَ اٌتراوُ اٌتصفيخ اٌتحذيذ اٌخٍك

 ــ

 

Nissen , 2000 
 اٌتطجيك اٌتٛزيغ اٌتشىيً اٌتٕظيُ اٌخٍك

 ــ

 

 ( أضيف هؤالء الكتاب بمعرفة المؤلف .*)
 

األفااراد والكينوناااات ويشااامل ذلااك كاال مااان  : الُبعػػد الثػػػانى :  مسػػتوى إدارة المعرفػػػة
المجمعة حيث يمكن التفرقة بين المجموعات _ والمرت طة  الجماعات الصغرػ مثل 

والمرت طة  المجموعات الكبيرة  -وبين المنظمات –فر  العمل أو اإلدارات الوظيفية 
مثاال المنشااآت أو الشااركات ه وهااذا الُ عااد وثيااق الصاامة  موضااوع نطااا  إدارة المعرفااة 

نتها ا   المنشفة ككل . وامتداداتها من  فرد واحد مرورا  فر  العمل وا 
وبتحقيااق التوليفااة المتكاممااة بااين مراحاال دورة الحياااة الموضااحة كُ عااد أول فااى        

الجااادول الساااابق وباااين مساااتوػ إدارة المعرفاااة كُ عاااد ثاااان يمكااان ذلاااك مااان تشاااكيل أو 
لتطبيقاات المختمفاة صياية خاصاية المكاان المبلئام الخت اار وتركياز وتوزقا  الانظم وا

 القادرة عمى تحقيق اإلدارة الفعالة لممعرفة وقوضح ذلك الجدول التالى :
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 جدوؿ )  ( توزيع مراحل إدارة المعرفة
 المستوى 

 الفػرد اإلدارات الوظيفية المنشأة المرحمة

 ػ  خمق المعرفة
 ػ  تنظيـ المعرفة
 ػ  تشكيل المعرفة
 ػ  توزيع المعرفة
 ػ  تطبيق المعرفة

 تطوير المعرفة  ػ

 
× 
× 
× 
× 
× 

 
× 
× 
× 

× 
× 
× 
× 

 
 
 

 أنواع المعرفة : 
 المعرفة لنوعين أساسيين هما: ((Polanyi  ,1966صنا 

   Implicit or Tacitالمعرفة الضمنية   -1 
   Explicit  المعرفة الواضحة  -2 
 
 المعرفة الضمنية  -1

غ والت  توجد ف   Skills,  Know-How   وتتعمق المعرفة الضمنية  المهارات
حقيقة األمر داخل عقل وقمب كل فرد والت  ليس من السهولة نقمها أو تحوقمها 

هذا النوع من المعرفة حين قال " أننا نعرف أكثر  Polanyi  لآلخرقن . وقد أوضح
وفى ذلك   "We can Know more than we can tell"  مما يمكن أن نقول

 .  المعرفة الضمنية ف  كممات منطوقةإشارة صرقحة  الط   لصعوية وض
 المعرفة الواضحة  -2

وتتعمق  المعمومات الموجودة والمخزنة ف  أرشيا المنظمة ومنها  الكتي ات 
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المتعمقة  السياساته واإلجرا اته المستنداته معايير العمميات والتشغيل غ وفى 
يمكن تقاسمها م  الغالب يمكن لؤلفراد داخل المنظمة الوصول إليها واستخدامها و 

 .جمي  الموظفين من خبلل الندوات المقا ات والكتب
أن المعرفاة الواضاحة يمكان التعبيار عنهاا فاى  ( Schon, 1983 )ويضايا       

لغة رسمية وفى شكل بيانات موضوعة فى صيغة عممية و شكل وجيز ه كما يمكان 
ذات صا غة شخصاية تشغيمها ونقمها وتخزقنهاا  ساهولة . أماا المعرفاة الضامنية فهاى 

جادا  ومان الصاعو ة وضااعها فاى صايغة رسامية ألنهااا كامناة فاى اإلدراك العاام لمعقاال 
 ال شرػ .  
 أن هناك ثبلثة عمميات معرفية هى  ( Maula, 2000 )بينما يحدد  
 المعرفة ذات الهيكل العالى ) واضحة ، رقمية (    أوالا 

م المعموماات ه وساائل وهى المعرفاة التاى قاد تكاون رقمياة وواضاحة مثال نظا 
اإلعاابلم ه األشااكال المطبوعااة أػ أنهااا المعرفااة الرساامية والتااى تاام تصاانيفها ه وهااى 
تعماال  فسااموب إعااادة تحديااد القواعااد   مثاال نظاام المعمومااات التقميديااة غ وتضاام أيضااا  

 نظم الذكا  االصطناعى .
 المعرفة ذات الهيكل المنخفض ) واضحة ، رقمية (    ثانياا 

رفة التى قد تكون رقمية وواضحة مثل وسائل اإلعبلم ه واألشاكال وهى المع 
المطبوعة ..إلخ ولكنها تشمل المعرفة يير الرسمية ويير المصنفة حياث تشاير إلاى 
المعرفااااة التااااى تحتااااوػ عمااااى العناصاااار الشخصااااية الغياااار مهيكمااااة مثاااال االتصاااااالت 

هااى أيضااا  المعرفااة بواسااطة البرقااد اإللكترونااى أو المناقشااات ماان خاابلل اإلنترناات ه و 
الواضاااحة األقااال درجاااة فاااى الهيكماااة والتاااى تبناااى عماااى أشاااكال التفاعااال باااين اإلنساااان 
واآللاااة والتااااى يااازداد نصاااايبها فاااى أنشااااطتنا اليومياااة  والتااااى تحمااال عناصاااار الدهشااااة 

 لمسموك التنظيمى .
 : المعرفة الضمنية : ثالثاا 
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اضااحة ويياار وهااى التااى تشااير إلااى المعرفااة التنظيميااة والشخصااية يياار الو  
الفاارد أو الخبياار ه مهااارات  راكررشحالرقميااة ه وهااذة تتكااون   عمااى ساابيل المثااال غ ماان 

 الفرقق أو المظاهر الثقافية لممنظمة . 
أن الخباارة فااى تصااني   ( Baughn and Others, 1997 )ويضاايا        

وتساااوقق المناااتج أو فهااام العميااال المحماااى ونظااام التوزقااا  ربماااا تتجساااد داخااال األفاااراد 
النظاام االجتمااعى لممنظمااة هاذة المعرفاة تتمثاال فاى المعرفاة الضاامنية ه كماا تشاامل و 

هااذة المعرفااة التااارقخ التاادرقبى والتكاماال ماا  المااوردين ه والمجموعااات الصااغيرة لحاال 
المشكبلت والهندسة المتقدمة لمعمميات وذلك كمه ال يكون جااهزا   صاورة ممموساة أو 

أن ت ادل المعرفة الضمنية يستمزم أن تحدث  يمكن تحوقمه إلى شكل تصنيفى ه ذلك
 فى نطا  اتصال اجتماعى.

أنه عند التركيز عمى تادفقات  ( Teigland and Others, 2000 )ويحدد        
المعرفة فإن األمر يتطمب أن نفخذ فى االعت ار ماذا نعنى  كممة معرفة  اختصار ه 

رامجياات عماى جاانبى المعرفاة ذلك أننا يجب أن نتذكر  فن هنااك أجهازة حاسا ات وب
 هما : 
أو الشاكل الواضاح مان  Hardwareالجانب األوؿ وهو أجهزة الحاسػبات  -

المعرفاااة والاااذػ يعااااد تمثيماااه بوضاااوح  فهاااداف مادياااة أو طبيعياااة مثااال بااارا ة 
 االختراع وهى ماذا نعرف أو هى المعمومات .

منية ألنهاا فهاى بديهياة وتمثال المعرفاة الضا الجانب الثانى وهػو البرامجيػات -
ييااار معبااارا  عنهاااا وهاااى ييااار واضاااحة  اااالمرة . وهاااذة تعتبااار المعرفاااة الفنياااة 

Know-how  أو المهااااااارات التطبيقيااااااة ه أو حتااااااى الخبياااااار الااااااذػ يساااااامح
 لممنظمة  العمل  سهولة وكفا ة .
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 جدوؿ )  ( يوضح الفرؽ بيف المعرفة الضمنية والمعرفة الواضحة
 معرفة ضمنية معرفة واضحة

 مصنفة .معرفة  -
تصػػػػػاغ المعمومػػػػػات فػػػػػى النظريػػػػػات  -

 والصيغ الرياضية واإلجراءات .

 تنقل مف خالؿ التعمـ . -

ممكػػػف الحصػػػوؿ عميهػػػا مػػػف خػػػالؿ  -
 الدراسة فى العمميات التعميمية .

ال يمكػػػف اسػػػتخدامها كقػػػوة أو ميػػػزة  -
 تنافسية 

 معرفة ضمنية . -
 الخبرات ، المهارات ، االتجاهات . -

 ضيح.يتـ مشاركتها مف خالؿ التو  -

ممكػػػف الحصػػػوؿ عميهػػػا مػػػف خػػػالؿ  -
التقميػػػػػػد والمحاكػػػػػػاة فػػػػػػى العمميػػػػػػات 

 االجتماعية .

يمكػػػػػف أف تسػػػػػتخدـ كقػػػػػوة أو ميػػػػػز   -
 تنافسية 

  
 البيانات والمعمومات والمعرفة :  

يمكن التفرقة بين مفاهيم كال مان البياناات والمعموماات والمعرفاة حياث أن :  
لصااور واألصاااوات ويمكاان لكاال هاااذة * البيانااات هااى األرقااام والنصاااوص والرسااوم وا

المكونااات أن يااتم تخزقنهااا ومعالجتهااا  الحاسااب اآللااى. * والمعمومااات هااى البيانااات 
 عد إضفا  معان عميها أو هاى المعاانى التاى يعطيهاا األفاراد لمبياناات الاواردة إلايهم. 
* أماا المعرفااة فهااى خباارات ومفاااهيم ومعتقادات أو حتااى معمومااات يااتم بهااا التواصاال 

 مشاركة بين األفراد  عضهم ال عض .وال
كما أن البيانات هى التى تحمل المعمومات والمعرفاة ويمكان اساتخدامها فاى         

تصنيا وحمل هذة المعرفة وتمك  حيث يمكان توصايمهما وتخزقنهماا  فعالياة و قائهاا 
لئلستخدام المساتقبمى مان خابلل وساائل نظام حفاع وتخازقن البياناات ه كماا أن تادفق 

يانااات يكااون معمومااات فقااط حينمااا يااتم تحضاايرها وتفساايرها ووضااعها فااى الساايا  الب
بواسااطة مسااتقبمها أو متمقيهااا ه والمعمومااات أيضااا  يمكاان تحوقمهااا إلااى معرفااة حينمااا 
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تفخذ شكبل  جديدا  حيث يتم ضمها م  قواعد موضوعة ومحفوظة من فترات سا قة ه 
التنبااؤ بتطبيقاات أو باادائل عماال حياث تعطااى رؤيااة جديادة ه األماار الااذػ يمكان معااه 

ممكنااة . هااذا الفهاام الجديااد يمكاان تفليفااه فااى قواعااد معرفااة جدياادة حيااث يااتم تاادعيمها 
عاااان طرقااااق متمقيهااااا خاااابلل االتصاااااالت وعمميااااات المبلحظااااة ألشااااكال الحقااااة ماااان 

 البيانات أو المعمومات أو حتى المعرفة.
لمعرفة ه عمى الريم من أن  اإلضافة إلى أن المعمومات يال ا  ما تختما عن ا     

 ذلك ليس دائما  وهناك وجهتى نظر فى هذا الشفن هما:
: وتعتباار أن المعمومااات تاادفق ه وقتطااابق ذلااك ماا  عمميااة  * وجهػػة النظػػر األولػػى

تشغيل المعموماات والمعرفاة واعت ارهاا كمخازون حياث يتاراكم هاذا المخازون ويضااف 
 .إليهما معمومات وهكذا

فتوضااح أن البيانااات والمعمومااات والمعرفااة تشااكل تاادرج  ثانيػػةأمػػا وجهػػة النظػػر ال* 
هرمى لزقادة المعنى والعمق والعبلقة  اإلجرا  الفعماى . فالمعموماات هاى التاى تفسار 
البيانات وتعطيها معنى ال يمكن أن يتضح من خبلل البيانات األولية ه أما المعرفاة 

يااااات  حيااااث ال يمكاااان فتمثاااال هاااايكبل  لممعمومااااات ماااا  ظهااااور عبلقااااات ورؤػ وعموم
وصاافها  فنهااا معمومااات م سااطة ه وهااذة األفكااار تكماال  عضااها الاا عض ه فالمعرفااة 
والمعمومات متشابهتان فى جوهر التطبيق حيث تخفضان من حالة عدم التفكد وهما 
مرشد لمعمل . أما المعمومات فهى الشكل الم سط من المعرفة ه ويمكن إعادة تمثيال 

لفظيااا  شاافهياغ أو كتابتهااا وتخزقنهااا واسااترجاعها إلكترونيااا  المعمومااات والتعبياار عنهااا
أو مااااان خااااابلل طااااار  أخااااارػ لمتساااااجيل ه والمعموماااااات أيضاااااا يمكااااان أن تااااافتى مااااان 
المبلحظااات أو ماان األفااراد حاااممى المعرفااة أو ماان السااجبلت ه فهااى تخاادم هاادف أو 
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يااارض التعمااايم واإلعااابلم . ولكااان مااان أجااال تطبيقهاااا كمعرفاااة يجاااب أن تكاااون داخااال 
 لعقل ال شرػ .ا
 

 وفاااااااى هاااااااذا السااااااايا  فاااااااإن طبيعاااااااة المعرفاااااااة تتضاااااااح مااااااان خااااااابلل نماااااااوذج  
التكنولوجيااا غ ه حيااث أن األنشااطة هااى التااى  –المعرفااة  –المعمومااات  –  البيانااات 

تحاادد العمميااات مثاال عمميااات اإلنتاااج حيااث تقاادم بيانااات فقااط ه وهااذة تعتباار تاادفقات 
مة وثيقاة حينماا ياتم النظار إليهاا يير مهيكمة تتكاون مان أرقاام أو خصاائص ذات صا

داخااال محاااايط مشاااااركة محااادد ه وتتحااااول البيانااااات إلاااى معمومااااات إلظهااااار الهياكاااال 
واألنماااا  أو األشاااكال داخمهاااا وقاااتم ذلاااك مااان خااابلل تحميااال هاااذة البياناااات ه فاااإذا تااام 
استغبلل تمك المعمومات  المنظمة فإنها تنشئ أو تكون المعرفة   عمى سبيل المثال 

التى تساهم فى تخفيض التكمفة وتحسين المنتج وتحسين أدا  العممياة أو  المعمومات
 تطوقر مفاهيم جديدة لمسو  غ ومن ثم تكوقن معرفة لممنظمة .

 
كما يمكن النظر إلى البيانات والمعمومات والمعرفة والحكمة  صورة أكثر شموال  كماا 

 يوضحها الشكل التالى :
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تحتاوػ فاى طياتهاا كال مان البياناات والمعموماات يتضح من هذا الشاكل أن الحكماة  

 والمعرفة ألنها تمثل أعمى درجات المعرفة .
 

              Knowledge Sharing   مشاركة المعرفة 
أن مشاركة المعرفة فى  (Currie & Kerrin,2003)يحدد                     

فثير تطبيقات إدارة المنظمات تحتوػ عمى خصائص سياسية تتعمق  الفهم الكامل لت
الموارد ال شرقة وخصوصا إدارة المعرفة عمى السموك األساسى لمعاممين ه وذلك إذا 
أخذت فى االعت ار حقيقة أن العاممين ربما اليكونوا مستعدين  لمشاركة المعرفة 

 الممموكة لهم م  اإلدارة .

 شكؿ )  ( يوضح العالقة بيف المعمومات والمعرفة والحكمة .
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكمػػػػة

 
 
 

 

 المعرفػػة

 البيانات
 والمعمومات
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 ,Atkinson)نقبل عن  (Bourdreau & Couillard, 1999)وقوضح             

أن خمق المعرفة وعممية التحول التبنى فقط عمى الدورقات العممية والكتب  (1995
 المعرفة الواضحةغ ولكن تشمل أيضا األحاديث والحوارات بين الزمبل . ونقل 
المعرفة من شخص إلى آخر يتطمب أن هذة المعرفة الضمنية يتم تحوقمها إلى 

ناقشات الحوارقة والمعرفة الفنية معرفة واضحة من خبلل مشاركة الخبرة والم
أن تجمي    (Nonaka & Takeuchi,1995 )والتعميم. و صورة أصيمة يذكر 

 المعرفة يتطمب النقل والتكامل لممعرفة المتاحة لدػ العاممين . 
عمى الريم من أن هذة المعرفة تكمن  (Becker & Murphy,1992)ويضيا 

تمثل شيئا  أكبر من مجموع قدرات ومهارات   صورة نهائية فى األفراد إال أن كميتها
حيث يذكر أن المعرفة  (Barney & Wright,1998)األفراد. وقؤكد عمى ذلك 

المجمعة لم تعد فقط مبلئمة فى حاالت عديدة ولكن أيضا تمثل أهمية إستراتيجية 
 . صورة أكبر من مجرد كونها معرفة متاحه لدػ األفراد

صورة متتا عة يمكن التروقج لمشاركة غ أنه  (Martin, 2006ويحدد  
المعرفة وقؤكد أن هناك طرقق واحد يجعل ذلك يتحقق من خبلل تزوقد المديرقن 
بإدارة فعالة لتقصى المعرفة الضمنية المتاحه لدػ العاممين ومن خبلل ذلك يمكن 
تحقيق زقادة كبيرة فى قدرات واستعدادات العاممين لمشاركة المعرفة والسعى نحو 

ن الثقة بينهم وتحقيق المشاركة األكبر لممعرفة والتى سوف تحقق ت اعا  زقادة تحسي
 فى الطاقة الديناميكية لمنظام .

أن العوامل ال شرقة تمثل  (Polities, 2003) عبلوة عمى ذلك يؤكد             
مكونات ضرورقة لئلستحواز الفعال لممعرفة  اإلضافة إلى أن الثقة تعتبر عنصر ا  

ما  فى مجال إدارة المعرفة . وقؤكد عمى عنصر الثقة حيث يذكر أن أعضا  مبلئ
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وكذلك فى اإلدارة  Their peers الفرقق يجب أن يكون لديهم ثقة فى نظرائهم 
وفى الذػ يفعمونة ه وفى خمق ومشاركة معرفة جديدة ه إضافة إلى قدرة المنظمة 

 عمى تقديم حموال  أفضل لمعمبل  .
           

يمكن تحديد أن مشاركة  (Usoro et al., 2007)وخبلصة القول وط قا لا           
المعرفة تمثل عممية اإلتصال بين إثنين أو أكثر من المشاركين  حيث يكونوا 
مشمولين فى عممية نقل المعرفة ه هذة العممية تتضمن مخزونا معرفيا  متاحا  لدػ 

سطة واحدا  أو أكثر من متمقى مصدر المعرفة ومن خبلل تفسير اإلتصاالت بوا
 المعرفة فإن مخرجات هذة العممية تمثل خمقا  لمعرفة جديدة .

 
 مبادئ إدارة المعرفة :

 : يمكن وض  عشرة م ادغ إلدارة المعرفة تتمثل فيما يمى 
                             

  ( : إدارة المعرفة مكمفة ) ولكنها ليسػت ذكيػة                           
                            

المعرفااة تمثاال أصاابل ماان أصااول المنظمااة وتتطمااب اإلدارة الفعالااة اسااتثمار        
أصااول أخااارػ . فهناااك عدياااد ماان األنشاااطة المرت طااة باااإدارة المعرفااة تحتااااج إلاااى 

 استثمار فى العماله أو األموال تشمل ما يمى :
 ا إلى نظم الحاسب اآللى الحصول عمى المعرفة:إعداد الوثائق ونقمه 
 . القيمة المضافة لممعرفة خبلل عممية التفليا والتجمي  والتنقيح 

  مداخل تطوقروتقسيم المعرفة وتصنيا المساهمات الجديدة لممعرفة 

 . تطوقر البنية األساسية لتكنولوجيا المعمومات وتطبيقات توزق  المعرفة 

 المبدأ األوؿ :
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  لممعرفة .تعميم العاممين الخمق والمشاركة واالستخدام 

ولكااااان بينماااااا إدارة المعرفاااااة ذات تكمفاااااة مرتفعاااااة فاااااإن الماااااردود يتعااااادػ إدارة  
المعرفة فقاط حياث مااهى تكمفاة الجهال والقصاور فاى المعرفاة ؟ كام تتكماا المنظماة 
فااى حالااة عاادم قاادرة العاااممين عمااى اإلجا ااة عاان تساااؤالت العماابل . أو اتخاااذ قاارارات 

 ضعيفة اعتمادا عمى الجهل  المعرفة .
ذا ريبنااا فااى تحديااد قيمااة لممعرفااة أيضااا فإننااا نسااتطي  أن نحاااول قياااس           وا 

تكمفااة عاادم تااوافر تمااك المعرفااةه تمامااا مثاال تحديااد قيمااة الجااودة فااإن المنظمااة تحاادد 
 تكمفة االفتقار إلى الجودة فى المنتجات والخدمات .

 حمػػوال تمػػزج بػػيف تتطمػػب اإلدارة الفعالػػة لممعرفػػة                            
 األفراد والتكنولوجيا                          

عندما ن حث عن فهم وتفسير المعرفة فاى نطاا  حادود بيئياة وتجميا  ذلاك ما       
أنواع أخارػ مان المعموماات أو تفليفهاا فاى أشاكال متنوعاة مان المعرفاة فاإن العنصار 

 ال شرػ هو األداة التى يوصى بها فى ذلك .
انب األخر فإن نظم االتصاالت والحواسب اآللية تعتبار جيادة فاى وعمى الج 

حالااة الحصااول عمااى تحوقاال وتوزقاا  معرفااة ذات هيكاال عااالى والتااى تتغياار  ساارعة ه 
 ومن ثم فالحاسب اآللى هو أكثر قدرة من ال شر فى ذلك .

وماان ثاام فاااألمر يتطمااب تكااوقن ماازقح بيئااى ماان إدارة المعرفااة  القاادر الااذػ  
 ام األفرادو التكنولوجيا فى طر  مكممة ل عضها ال عض.يسمح  استخد

                            
 إدارة المعرفة ذات صبغة سياسية عميا :                         

 المبدأ الثانى :

 المبدأ الثالث :
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المعرفة تعتبر قوة ومما ال شك فيه أن إدارة المعرفة هى التزام سياسى أعمى         
لقااااادة حااااول ضاااارورة تبنااااى مااااداخل إدارة ه حيااااث البااااد ماااان إجماااااع آرا  المااااديرون وا

 المعرفة ه كما تتحدد أيضا  سياسات المعرفة البلزمة لئلدارة الفعالة لممعرفة .
 

 تتطمب اإلدارة الفعالة لممعرفة مديروف لممعرفة :                          
                 
ألدا   ورأس المااااااالتخصااااااص المااااااوارد الرئيسااااااية لؤلعمااااااال مثاااااال العماااااال       

الوظاااائا التنظيمياااة الجوهرقاااة ه فااابل يمكااان إدارة المعرفاااة  صاااورة جيااادة إال  عاااد أن 
 .تحدد بوضوح المسئوليات ألدا  الوظائا لممجموعات الرئيسية  المنظمة 

ومن بين الوظائا والمهام التى يجب أن تؤديها  عض هذة المجموعات         
نشااا  بنيااة أساسااية تكنولوجيااة موجهااة  المعرفااة  هااو جماا  وتصاانيا المعرفااة وا 

 وا عطا  النصائح واإلرشادات الستخدام تمك المعرفة .
 

كمااااا أن هااااادف المنظمااااة هاااااو مجاااارد تساااااهيل عمميااااة الخماااااق والتوزقااااا   
واسااتخدام المعرفااة بواسااطة اآلخاارقن .  اإلضااافة إلااى أن مااديروا المعرفااة يجااب 

ر . ذلاك أال تحمال كممااتهم أو أفعاالهم معاان ضامنية أكثار مان أػ شاخص آخا
 أن أكثر المؤهبلت أهمية لمدير المعرفة هو أن دورة يكون إنكار الذات.

 
 فوائػػد إدارة المعرفػػة هػػى وضػػع خػػرائأ لممعرفػػة أكثػػر     

 منها وضع نماذج لممعرفة                         
وكذلك هى فوائد فى األسوا  أكثر منهاا فوائاد فاى التادرج الهرماى لممعرفاة ه         
ا ياااتم إدارة المعرفاااة  المنظماااة فإنهاااا تمجاااف إلاااى خماااق نماااوذج هرماااى أو هيكماااى حينمااا

 المبدأ الرابع :

 :المبدأ الخامس 
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لممعرفة ولكن يالبية المنظمات تكاون فاى حاال أفضال بت ادلهاا المعرفاة المتاوافرة فاى 
الساااااو  ووضااااا  خااااارائط لهاااااذة المعرفاااااة  القااااادر الاااااذػ يجعااااال لاااااديها رؤياااااة لري اااااات 

 المستهمكين .
ممية نشر المعرفة فى خرقطة وربما يكاون كما أنه من الضرورػ توصيا ع        

ذلك يير منطقى ولكنه يظل أكثر فائدة لممستخدم من نموذج لممعرفاة الفرضاية ريام 
أن األخياار أكثاار فهمااا  عاان طرقااق القااائمين عمااى الخمااق ولكاان نااادرا  مااا يااتم تطبيقااه 

 كامبل  .
ردػ ولكنه ويبلحع أن وض  خرقطة لممعرفة التنظيمية هو نشا  ربما يكون ف      

 األكثر احتماال  لتحقيق أفضل وصول لهذة المعرفة .
 

 مشػػاركة واسػػتخداـ المعرفػػة  البػػاا مػػا تكػػوف أفعػػاالا                           
 .   Unnatural acts ير طبيعية                          

يماة يتسا ل حاممى المعرفة أنه إذا كانات المعرفاة المتاحاة لادينا ماورد ذات ق 
ذا كاناات وظيفتااى هااى خمااق المعرفااة فمماااذا  فكيااا أشااارك أحاادا  فااى تمااك المعرفااة ؟ وا 

 أض  وظيفتى فى مخاطرة حيث تستخدم المنظمة آخرقن بدال  منى ؟ .
فإذا ريبنا فى أن نكون فاى وضا  أفضال كماديرون لممعرفاة فإنناا نفتارض أن        

م وأن ينظااااروا  شااااك إلااااى االتجاااااة الطبيعااااى هااااو أن ياااادخر حاااااممى المعرفااااة معاااارفته
 اآلخرقن . 

وحتى يمكن إدخال هذة المعرفة إلى النظام ون حاث عان المعرفاة مان اآلخارقن       
فيجب أن تتوافر دافعية عالية لدػ حاممى المعرفة من خبلل تقيايم األدا  والمكافاآت 

 لهؤال  .

 المبدأ السادس :
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ماا تكاون  ومن ثم مشاركة واستخدام المعرفة ال تكاون منحاة مان العامال  قادر       
 ذات قيمة له تجعمه مدفوعا  لذلك . 

 
 إدارة المعرفة تعنى تحسيف عمميات العمل المعرفى:                     

                   
مااان الضااارورػ  مكاااان توجياااه وتحساااين عممياااة إدارة المعرفاااة عموماااا  ولكااان        

عمميات العمل المعرفى المعرفة يتم توليدها واستخدامها ومشاركتها  كثافة فى  عض 
المحددة مثل  حوث السو  ه تصميم وتطوقر المناتج والعممياات األخارػ التاى يغماب 
عميها طا   المعامبلت التجارقة مثل التسعير وا عاداد األوامار. فاإذا حادثت تحساينات 
حقيقية فى إدارة المعرفة فإن التحسينات يجب أن تحدث فى العمميات الرئيساية لهاذة 

 األعمال .
وعموما  فإن أكثار ماداخل التحساين فعالياة هاى التاى تطاول الط قاة الوساطى  

بين القمة والقاعدة محققة استغبلل حاممى المعرفة ه ذلك أن العمل المعرفى الخبل  
يتطمااب أقاال تاادخل ماان القمااة إلااى القاعاادة وقتطمااب عمميااات تطبيااق المعرفااة  صااورة 

 أكثر .
 

 لى المعرفة يمثل نقطة البداية : الوصوؿ إ                           
                    
إذا تااام الوصاااول إلاااى المعرفاااة فهاااذا لااايس كافياااا  ه ذلاااك أن الوصاااول ضااارورػ       

ولكن اإلدارة الناجحة لممعرفة تتطمب أيضا  التركيز وااللتزام ه ذلاك أن التركياز يمثال 
فيجااب تركيااز المعرفااة انتشااارا  لعصاار المعمومااات ه وحتااى نعاارف المسااتهمكين جياادا  

 عميهم  القدر الذػ يص حون أكثر من مجرد متمقين لخدماتنا ومنتجاتنا .

 المبدأ السابع :

 المبدأ الثامف :
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وحتى تكون المعرفة أكثر فعالية وشموال  فيمكن تحقيق ذلك مان خابلل تمخايص      
وكتا اااة التقاااارقر لآلخااارقن خااابلل اساااتخدام تماااك المعرفاااة وأيضاااا  خااابلل اساااتق ال تماااك 

لمشاااترك مااا  حااااممى هاااذة المعرفاااة ه ويعتبااار ذلاااك ذات المعرفاااة ه وخااابلل التفاعااال ا
 أهمية  الغة خصوصا  إذا كانت المعرفة التى نتمقاها معرفة ضمنية . 

فشااااركتى توقوتااااا ونيسااااان أرساااامتا مصااااممى الساااايارات لااااديهما إلااااى الواليااااات  
المتحااادة لتمقاااى المعرفاااة الضااامنية بواساااطة االخاااتبل  الاااودػ والمصاااادقة الودياااة مااا  

   المستهدفين.شرائح العمبل
 

 إدارة المعرفة عممية مستمرة وليست لها نهاية :                          
                    

تعتبار مهااام إدارة المعرفاة ليساات لهااا نهاياة مثمهااا مثال إدارة المااوارد ال شاارقة أو       
ة كميااة ه  إدارة التموقاال وماان ثاام ال يوجااد وقاات نهااائى عناادما يااتم إدارة المعرفااة  صااور 

ساابب واحااد هااو الااذػ يجعاال إدارة المعرفااة لاايس لهااا نهايااة هااو أن تصاانيفات المعرفااة 
المطمو ة هى التى تتغير دائما  . ذلك أن مداخل إدارة التكنولوجيا الجديدة ه القضاايا 
التنظيميااةه اهتمامااات العمياال عااادة مااا تتغياار ه وتغياار المنظمااات ماان اسااتراتيجياتها 

والتفكيد الدائم عمى المنتج والخدمة ه فالمديرون والمهنيون الجادد  وهياكمها التنظيمية
 لديهم حاجات متجددة لممعرفة.

 
هااذا التغيياار الساارق  فااى بيئااة المعرفااة يعنااى أن المنظمااات يجااب أال تفخااذ فااى       

اعت ارها عنصر الوقت فى وضا  الخارائط والنمااذج الخاصاة ببيئاة المعرفاة ه فعنادما 
البيئااة لاام يعاادلها وجااود ه وماان ثاام يجااب أن يكااون توصاايا البيئااة  ينتهااى الوقاات فااإن

 سرق  ويشمل محاذير االستخدام لهذة البيئة.

 المبدأ التاسع :
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  تتطمب إدارة المعرفة تعاقد معرفى :                              

                     
ماااان يياااار الواضااااح فااااى معظاااام المنظمااااات والتااااى لااااديها اسااااتخدام صااااحيح          

مين  المعرفااااة أنااااه هاااال المعرفااااة يمتمكهااااا العاااااممون أم يسااااتفجرونها؟ ههاااال كاااال لمعااااام
المعرفااة فااى عقااول العاااممين ولهااا أولويااة لاادػ العاماال ؟ ه ماااذا تعاارف عاان المعرفااة 
التاى تشااتق ماان اساطوانة الحاسااب ؟ ماااذا عان المعرفااة التااى لادػ المستشااارون أثنااا  

 أدائهم الستشاراتهم ؟ . 
 

ياااد مااان المنظماااات تحاااتفع  معرفاااة العااااممين لاااديها ه ذلاااك أن كماااا أن عد          
هؤال  العاممون ينقمون  سرعة أكبر إلى وظائا جديادة ومنظماات جديادة ه عماى أػ 
األحوال هناك  عض المنظمات تؤدػ وظيفة االستخبلص لممعرفة  صورة جيدة كما 

معاارف لادػ تؤدػ عممية توثياق أػ معرفاة متاحاة لادػ العااممين حياث تتاراكم هاذة ال
المنظمة حتى  عد ترك هؤال  لوظائفهم ه فإذا أص حت المعرفة موردا  أكبر قيمة فاى 

 المنظمات فإننا يمكن أن نتوق  رؤية تركيز أكبر لمشروعية إدارة المعرفة . 
 
 إستراتيجية إدارة المعرفة : 

 –المعمومااات  –تتضااح طبيعااة المعرفااة تتضااح ماان خاابلل نمااوذج  البيانااات  
التكنولوجيااغ ه حياث أن األنشاطة هاى التاى تحادد العممياات مثال عممياات  – المعرفة

اإلنتاج حيث تقدم بيانات فقط ه وهذة تعتبر تدفقات يير مهيكمة تتكون من أرقام أو 
خصااائص ذات صااامة وثيقااة حينماااا يااتم النظااار إليهااا داخااال محاايط مشااااركة محااادد ه 

 المبدأ العاشر :
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نمااا  أو األشااكال داخمهااا وقااتم وتتحااول البيانااات إلااى معمومااات إلظهااار الهياكاال واأل
 .ذلك من خبلل تحميل هذة البيانات

فإذا تم استغبلل تمك المعمومات  المنظمة فإنها تنشئ أو تكون المعرفاة  عماى       
ساابيل المثااال المعمومااات التااى تساااهم فااى تخفاايض التكمفااة وتحسااين المنااتج وتحسااين 

م تكاااوقن معرفاااة لممنظماااة . أدا  العممياااة أو تطاااوقر مفااااهيم جديااادة لمساااو  غ ومااان ثااا
وأخيااارا  فاااإن المعرفاااة ربماااا تنتشااار بواساااطة التكنولوجياااا  عماااى سااابيل المثاااال الطرققاااة 
الجديدة أو اآللة الجديدةغ ويفخذ هذا التفثير شكل دائرة التغذية العكسية وقتضح ذلك 

 من الشكل التالى :
 

 التكنولوجيا-المعرفة-المعمومات-شكل )  ( يوضح نموذج البيانات
 
 
 
 
 
 
 

وقوضاااااااح نماااااااوذج   البياناااااااات ه المعمومااااااااته المعرفاااااااة ه التكنولوجيااااااااغ أن  
االستغبلل األمثل لممعرفة يحقق مزايا تنافسية مستدامة وقتم ذلك من خبلل عدد من 
العمميات التحوقمية مثل تحميل البيانات واالتصاالت لنقل المعموماته وهذة العمميات 

الياااة كماااا يتطماااب ذلاااك أيضاااا اساااتراتيجية إلرشاااادها يجاااب أن ياااتم إدارتهاااا  كفاااا ة وفع
 وتوجيههاه وأن تتكامل هذة االستراتيجية م  رسالة المنظمة .

 صمه وثيقة      

 

 

 

 

 -بيانات 
 معطيات

-معمومات الفرص-المعرفة
 هياكل-أنماط

 تكنولوجيا / تطبيقات
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ويمثل ذلك م ادغ أساسية وهامة : فالرسالة ذاتها تحدد أو تعرف المعموماات        
التى تشكل المعرفة البلزمة لممنظمة ه هذة المعرفة تتمثل فى المعمومات التاى تساهم 

 تحقيق الرسالة العامة لممنظمة ه و المثل تسمك استراتيجية األعمال ذلك . فى
وهذ  الترجمة لرسالة إلػى اسػتراتيجية ثػـ إلػى عمميػات تتضػح مػف الشػكل  
 التالى :

 االستراتيجية –شكل )  ( يوضح الرسالة 
           
 
  

    
 
 
 

  
وقجااااب مبلحظااااة أنااااه باااانفس الطرققااااة فااااإن االسااااتراتيجية ربمااااا تكااااون ممحااااة ه       

 والرسالة الفعمية لممنظمة ربما تكون ممحة أيضا .
 وتقع استراتيجيات إدارة المعرفة فى ثالث تقسيمات هى : 
 المعرفة .إحراز أو الستحواذ عمى  -1
 االحتفاظ  المعرفة . -2
 استغبلل المعرفة : -3

 ويمكن توضيح ذلك كما يمى :
 إحراز أو الستحواذ عمى المعرفة . -1

 

 

 

 

 

 

 رأس الماؿ

 تكنولوجيا

 العمالة

 الخبراء

عمميات إدارة 
 المعرفة

 

 الرسالة

استراتيجية 
 إدارة المعرفة
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كمااااا يجااااب عماااا  المنظمااااات أن يكااااون لااااديها اسااااتراتيجية حتااااى ترشاااادها            
لبلسااتحواذ عماا  المعرفااة الجدياادة. وحتااى تكااون قابمااة لمتطبيااق فاا  المسااتقبله فيجااب 

ماااة أن يكاااون لاااديها عممياااات يمكااان مااان خبللهاااا الحصاااول عمااا  المعرفاااة عمااا  المنظ
الجديدة لممنظمة  وتطبيقهاا. هاذة المعرفاة الجديادة يمكان إحرازهاا أو الحصاول عميهاا 

 ف  طرققين رئيسين هما: 
الحصااول عماا  المعرفااة ماان خااارج المنظمااة وقااتم ذلااك ماان خاابلل شاارائها ه  - أ

 اإلختراع.تعيين خبرا   أو الترخيص من خبلل برا ة 
خمق المعرفة داخميا  المنظمة ه من خبلل أنشطة ال حاوث التطبيقياة أو مان  - ب

 خبلل إحرازها بواسطة الخبرة المتاحة لدػ العاممين.
وتعتبر هذة العمميات حيوية لؤلدا  المساتقبم  لممنظماةه فيجاب مبلحظاة أن  

واحاد أو كال  كل أجزا   المنظمة تولد المعرفة لنوع واحاد أو أكثار وساوف ياؤثر جاز 
األجاازا  عماا  المياازة التنافسااية باادرجات متفاوتااةه فااإدارة المعرفااة لممنتجااات مثاال خمااق 
األفكااار ه نظاام إدخااال البيانااات هاا  محااددة األيااراض  األهاادافغ لبلسااتحواذ عمااا  
المعرفااةه والاانظم األخاارػ  مثاال ال حااوث والتطااوقرغ تخاادم نفااس الغاارض ولكاان تظاال 

 لمدة طوقمة.
 ة:االحتفاظ بالمعرف -2

الغااارض مااان إساااتراتيجية االحتفااااظ  المعرفاااة هاااو ضااامان  المحافظاااة عمااا غ  
قاعاادة المعرفااة  المنظمااة  هااذة المعرفااة هاا  حيويااة لااؤلدا  الحااال  لممنظمااةه وكااذلك 

 يجب أن يتم ضمانها  صيانتهاغ ف  النقطة الت  يتم استغبللها عندها.
ين االحتفااظ  كال ماان ومان وجهاة نظار المنظماةه ال توجاد اختبلفااات مادياة با       

المعرفاة الواضااحة و المعرفاة الضاامنية ه ولكان العباارة بإمكانياة الوصااول ثام اسااتغبلل 
 تمك المعرفةه ومن ثم التفكيد عم  مدػ ممكية المنظمة لها.
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عمااا  أياااة حاااال فاااإن االختبلفاااات الكبيااارة باااين المعرفاااة الواضاااحة و المعرفاااة  
ل إلاا  تماااك المعرفااة وقااادرتها عمااا  الضاامنية تنشاااف حينمااا ياااتم اخت ااار ساااهولة الوصاااو 

 التحدػ أو متطم ات االحتفاظ بها داخل حدود المنظمة.
ويمكاان القااول أنااه إذا كاناات المعرفااة ال يمكاان التعبياار عنهااا بوضااوح فإنهااا           

تكون يير موجودة  فكماا سابق توضايحه مان طار  االحتفااظ األخارػه فهنااك طار  
 Cross شاااامول  التاااادرقب لمعاااااممين أخاااارػ يجااااب أن تؤخااااذ فاااا  االعت ااااار منهااااا

Training والتدرقب أثنا  الوظيفةOn the job training . 
كما يتطمب نشر المعرفة تفسيس نشا  االحتفاظ ه وذلك ألن المعرفاة يجاب  

أن تظاال متاحااة لنقطااة اإلسااتغبلله وقجااب أن يااتم مشاااركة المعرفااة  وذلااك لحمايتهااا 
دوث ذلااك فااإن المنظمااة يجااب أن تساامك ماان الفقااد أو الضااياع . وفاا  حالااة عاادم حاا

طرقااق ال حااوث و التطااوقر أو عماا  األقاال أن يكااون لااديها عديااد ماان الخباارا  يعممااون 
 طوال الوقت.

ومماااا ال شاااك فياااه أن معظااام ناااواتج إداة المعرفاااة مثااال مجموعاااة البرامجياااات         
Groupware .ونظم الخبرة تمثل أدوات أولية لتصميم وتخزقن المعرفة ونشرها 
 استغالؿ المعرفة: -3

يمثل اساتغبلل المعرفاة التقسايم األكثار حيوياة إلدارة المعرفاة و ذلاك لتحقياق  
شرو  المزايا التنافسية ه نظرا  ألن االساتغبلل النااجح لممعرفاة هاو الاذؼ يبارر وجاود 
المنظمة اقتصاديا . و صورة عامة فإن المعرفاة التا  ياتم حفظهاا  المنظماة ربماا ياتم 

أو مقاادم الخدمااةه أوقااتم اسااتغبللها  Producerميااا عاان طرقااق المنااتج اسااتغبللها داخ
خارجيااا عاان طرقااق التاارخيص بباارا ات األختااراع أو التاازود  الخاادمات االستشااارقة ه 
 -وتعتبر العممياات التا  ياتم مان خبللهاا حمال المعرفاة بواساطة المنظماة إلا  الساو  
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هاااااذا المناااااوال فاااااإن  مااااان ضااااارورقات األدا  الحاااااال  و المساااااتقبم  لممنظماااااة ه وعمااااا 
 استراتيجية االستغبلل تسجل ف  طياتها كل من اإلبتكار و التحسين المستمر.

 
 Knowledge Management Processes              عمميات إدارة المعرفة

أػ عمميااااة تساااااعد واحااااد ماااان االسااااتراتيجيات الثبلثااااة إلدارة المعرفااااة يمكاااان  
رفة ه وتركز األعمال عم  إدارة المعرفة حيث النظر إليها عم  أنها عممية إدارة المع

تركز عم  تطوقر واحد أو أكثر من هذة العممياات  نظام الخبارةه البرامجيااته بارامج 
تطااوقر المنااتجغ ه بينمااا يظاال هنااااك عاادم وضااوح أػ العمميااات المحااددة تسااااعد أػ 

 اإلستراتيجيات المحددة.
عرفاة وعممياات إدارة المعرفاة يمكان ولتوضيح العبلقة باين اساتراتيجية إدارة الم       

 -المعمومااااات –القااااول أن العناصاااار الثبلثااااة لبلسااااتراتجية وكااااذلك نمااااوذج  البيانااااات 
العمميااااتغ وكاااذلك  –االساااتراتيجية  -التكنولوجيااااغ وأيضاااا شاااكل   الرساااالة -المعرفاااة

التركيااز عماا  البيئااة الداخميااة لممنظمااة وكااذا عماا  البيئااة الخارجيااة يسااتخدم كاال ذلااك 
عاااد لتصاانيا كاال عمميااات إدارة المعرفااةه ذلااك أنااه داخاال كاال تقساايم محاادد هناااك كف 

 احتمال أن يكون عددا من األساليب قا بل لمتطبيق لمنظمة محددة أيضا.
 
 قيمة المعرفة بالنسبة لممنظمة :  
 تعتمد قدرة المنظمة عمى اكتشاف المعرفة عمى عاممين هما :   

فاااة عماااى أشاااخاص معيناااين ه ثااام الوصاااول إلاااى اقتصااار الوصاااول إلاااى المعر         
التكنولوجيااا المطمو ااة السااتغبلل تمااك المعرفااة ه وفااى الحاااالت التااى يكااون فيهااا أحااد 



- 39 - 
 

هذة العوامل متوافر تظل المعرفة أيضا  ذات قيمة ه ألن هذة المعرفة يمكن بيعها أو 
 تطوقرها م  منظمة أخرػ . 

شاا مناتج صايدلى جدياد ولكان عمى سبيل المثال ال حوث المعممية ربماا تكت  
حتااااى يمكاااان اسااااتغبلله البااااد ماااان الوصااااول إليااااه ه وقتطمااااب ذلااااك تسااااهيبلت اإلنتاااااج 
المطمو ااة لاادػ القااائم عمااى التصااني  ه وكاابل الجاازئين يساااهمان فااى االسااتغبلل الجيااد 

 وتحقيق فوائد مت ادلة ه وقوضح ذلك الشكل التالى :   
 ظمة :شكل )  (  يوضح قيمة المعرفة بالنسبة لممن

 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 معرفة عالية القيمة             

 مجموعة               

 اكتشافات معمل    المهمة             

 األبحاث         

 

 مرتفع

 منخفض

الفوائد المتوقعة لممنظمة
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 أهمية الفرد في مجاؿ المعرفة:  
يركااز تطبيااق إدارة المعرفااة  صااورة أوليااة عماا  المظاااهر التكنولوجيااة  اآللااةغ  

لعمميااات إدارة المعرفااة ه ويبلحااع أنااه فاا  الساانوات األخياارة هناااك زقااادة فاا  التعاارف 
إدارة المعرفاة تشامل أفاراد يعمماون فا   عم  أهمية العنصار ال شارؼ ألن كال عممياات

ومان ثام يجاب مراجعاة قاعادة المعرفاة المتاحاة  كل المجااالت وعما  كال المساتويات.
لدػ المنظمة ه ويمثل ذلك مخزون رأس المال الفكرػ والذػ تحارزة فعمياا مان خابلل 
عمميااات حفااع المعرفااة سااوا  الرساامية أو يياار الرساامية ه هااذة المراجعااة تفخااذ شااكل 

وأيضاا   –لدػ الخبرا  فى كل منطقة أو مجال  –المعرفة الضمنية المحفوظة  تحديد
فحينمااا يااتم عماال قائمااة بااذلك  –مثاال أػ توثيااق رساامى متااوافر  –المعرفااة الواضااحة 

 فإن هذا يعطى مؤشرا  مرئيا  لممجاالت لمتحسين اعتمادا  عمى :
 لحصاول مخاطرة فقد المعرفة  كيا يحفاع  عاض األفاراد المعرفاة وصاعو ة ا

 عميها مرة أخرػ غ .
 قيمة هذة المعرفة  صعو ة التشغيل بدونها غ 
 . تكمفة نشا  التحسين الضرورػ 

وهنااااك فوائاااد م اشااارة لممنظماااة تتمثااال فااا  الوقااات المتاااوفر لسااارعة الوصاااول إلااا   -
المعرفااة الناجمااة عاان خباارة األفااراد ذاتهاام كمااا أن هناااك فوائااد أخاارػ لمفاارد تسااهل 

 العادية لعممة  المنظمة. من طرققة أدائه لؤلنشطة
أما الفوائد يير الم اشرة لمفرد فه  البواعاث ومقااييس األدا  الفنياة و المتطم اات  -

األخااارػ البلزماااة لمعممياااة و لمفااارد وذلاااك فااا  حالاااة عااادم وضاااوح الفوائاااد الم اشااارة 
  صورة ممموسة.
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دة فمقااييس األدا  هااذة يجااب أن يااتم تصااميمها مان كاال ماان القمااة إلاا  القاعاا        
وأيضا مان القاعادة إلا  القماة لضامان عادم وجاود صاراعات وكاذلك لضامان تحقيقهاا 

 عن طرقق العاممين تحت أػ نظام إدارة أخر.
وبواعااث أػ فاارد تتكاماال  صااورة طبيعيااة وتوجااد ماا  مااا يطم ااه ماان اآلخاارقنه        

وقضااااايا شخصااااية أخاااارػ تفيااااد مهنيااااا ه منهااااا األخبلقيااااات ونظااااام القاااايم الفرديااااة و 
 ظيمية.التن

فهاااذة القضاااايا تجعااال بواعاااث األفاااراد تختماااا فااا  حالاااة أدائهااام لعممياااات إدارة       
 تتكرر دون تغيير تتمثل ف  ثالثة أمورالمعرفةه وقتضح ذلك من أخذ 

  قيـ القائميف عمي خمق المعرفة 
  وقيـ القائميف عمي التطبيق 
 حواذ عمػي وأخيرا قيـ القائميف عمي تحقيق التوازف فػي اسػتراتيجية االسػت

 المعرفة الجديدة
فمخااااازون المعرفااااااة الجدياااااادة و التغياااااارات فااااا  هااااااذا المخاااااازون ضاااااارورؼ       

الستكشافها وهناك  عض القوػ المتصارعة الت  تحد من ذلكه فمقاومة التغيار 
ماان جانااب القااائمين عماا  التااوازن ألنهاام متعطمااونه بينمااا القااائمين عماا  الخمااق 

عم  التنبؤ ه ومقاومة مهام النظام مثل  ينجحون ف  خمق الفوضى وعدم القدرة
كتا ة الوثائقه كما أن القائمين عم  التطبيق ينجحون ف  التفثير عما  التغييار 

 الفعالية.و   الهام وذات المعن  أكثر من النجاح ف  تحقيق الكفا ة
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 تطبيق إدارة المعرفة:
عاادد ماان تعتباار إدارة المعرفااة مجاااال متعاادد األنظمااة ه و صاافة عامااة هناااك  

 الخطوات المبدئية قابمة لمتطبيق ف  عدد كبير من المنظمات ه :
ها  تحدياد المعرفاة البلزماة  صاورة فعمياة لممنظماة وتعتبار هاذة  الخطوة األولػى: -

الخطاااااوة ضااااارورقة لخماااااق محتاااااوػ جاااااوهر الكفاااااا ات الضااااارورقة لنماااااو ونجااااااح 
 المنظمة.

 Knowledge structure: ه  تحدياد محتاوػ وهيكال المعرفاة الخطوة الثانية -
ويعتمد ذلك عم  المنظمة ذاتهاا فمكال فارد عنصار فا  هاذا الهيكاله حياث يجاب 
أن تفحص وتراج  قاعدة المعرفة المتاحة لديهاه ويمثل ذلك مخازون رأس الماال 
الفكاااارؼ و الااااذؼ تحاااارزة فعميااااا  عمميااااات حفااااع المعرفااااة سااااوا  الرساااامية أو يياااار 

 الرسمية.
عرفاة الضامنية المحفوظاة   لادػ الخبارا  فا  كال هذة المراجعة تفخذ شاكل تحدياد الم

مجالغ وأيضا المعرفة الواضحة   أػ توثيق رسام  متاوافرغ فحينماا ياتم عمال قائماة 
 بهذا ه فإن ذلك يعط  مؤشرا مرئيا لممجاالت الوظيفية لمتحسين اعتمادا عم :

  مخاااطرة فقااد المعرفااة   كيااا يحفااع  عااض األفااراد المعرفااة وكااذلك صااعو ة
 ميها مرة أخرػغ.الحصول ع

 .قيمة هذة المعرفة  صعو ة التشغيل بدونهاغ 
  تكمفة نشا  التحسين الضرورؼ . 

 

 العوامل المؤثرة عمى إدارة المعرفة :
تتااافثر إدارة المعرفاااة  عااادة عوامااال منهاااا مااااهو داخماااى مثااال التكمفاااة المنطقياااة        

ة داخمياا  والفارص الستخبلص المعرفة وكذلك النظم المبلئمة التى تادعم خماق المعرفا
المتاحة  المنظمة وأخيرا  الطمب المنطقى عمى المعرفة الناتجة من المنظماة ه ومنهاا 
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مااااهو خاااارجى مثااال البيئاااة التعاقدياااة والتشاااارقعات والقواعاااد التاااى تحكااام عممياااة نقاااال 
 .المعرفة بين المنظمات المختمفة .ه وقوضح ذلك الشكل التالى 

 ارة المعرفةشكل يوضح العوامل المؤثرة عمى إد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهناؾ بعض القضايا التى يجب دراستها لتحقيق اإلدارة الفعاله لممعرفه هى :
تطااوقر وممكيااة وحمايااة واالسااتخدام الااذكى لؤلصااول المعرفيااة ولاايس األصااول  -1

ا التنافساااااية فاااااى االقتصااااااد المادياااااة هاااااى أسااااااس أو الدعاماااااة األساساااااية لممزايااااا
 الحديث.

قاة والحادود ييار الواضاحة و سابب أن المعرفاة ييار  سبب حقو  الممكياة الفكر  -2
متوطنة فى  عض السجبلت التخطيطية االفتراضية داخال المنشافة وفهام كيفياة 
حماية أو اال قا  أو المحافظة عمى المعرفة داخل المنشفة هو التحدػ الرئيسى 

 لئلدارة العميا .

صاول المعرفياة مان البيئة التنافسية اليوم تجعل المنظمات قادرة عمى حماية األ -3
إعاادة التعاقااد عميهااا ماارة أخارػ ه ولكنهااا أيضااا  قااادرة عماى بنااا  وشاارا  وتجمياا  
وا عاااادة تجميااا  ونشااار وا عاااادة نشااار األصاااول المعرفياااة ط قاااا لتغييااار إحتياجاااات 

 البيئة التعاقدية

 

 

 

 

 

 التكمفة المنطقية

 النظـ المالئمة

أهمية األصوؿ المعرفية لممزايا 
 التنافسية

دـ لعالفرص الفنية 
 التأكد

 الطمب المنطقى

 عماؿشبكة األتأثيرات 
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العمياااال وط قااااا لتغيياااار ظااااروف المنافسااااة ه المنشااااآت الناجحااااة فااااى المسااااتقبل 
 .سيكون لديها مرونة عالية وقواعد معرفية 

إدارة المااوارد المعرفيااة ليساات مثاال إدارة المااوارد ال شاارقة  اإلضااافة إلااى أن إدارة  -4
دارة  دارة الموارد المعرفية تشامل إدارة حقاو  الممكياة الفكرقاة وا  الموارد ال شرقة وا 

 تطوقر ونقل المعرفة الفنية لمصناعة والمعرفة التنظيمية .

 
 مسئولية قيادة المنظمات تجا  المعرفة :

 ألن المعرفة لها عدة خصائص تتمثل فيما يمى : نظرا   
المعرفاااة تبااادو ماااوردا إنتاجياااا ذات أهمياااة  الغاااة وذلاااك حالاااة مسااااهمتها فاااى  -1

 القيمة المضافة وكذلك األهمية االستراتيجية .
 يمكن النظر لممنظمة عمى أنها موق  أو مكان لخمق وتحوقل المعرفة . -2
مااااة وتختمااااا فااااى قابميتهااااا هناااااك أنااااواع مختمفااااة ماااان المعرفااااة داخاااال المنظ -3

 لبلنتقال .
 المعرفة الضمنية تعتبر ذات أهمية خصوصا فى تحقيق الميزة التنافسية.   -4
 .يصها اعتمادا عمى محيط المشاركةالمعرفة الضمنية يتم توزقعها أو تخص -5
 نقل وتوزق  المعرفة الضمنية يمثل معضمة وقتطمب آليات لمتكامل . -6

تقاا  عمااى عاااتقهم عاادة مساائوليات تجاااة لكاال مااا ساابق فااإن قااادة المنظمااات 
 المعرفة المتوافرة لديهم قد تكون :

 أن تعى المعرفة التى لديها وت حث عنها وتمك التى تحتاج إليها . -1
 أن تولد معرفة جديدة من مصادرها الداخمية مثل ال حوث والتطوقر . -2
أن تجعل المعرفة فى متناول مان يحتااج إليهاا مان داخال المنظماة أو حتاى  -3

 رجها ولو  شرو  .خا
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أن تنقاال المعرفاااة إلااى مااان يحتااااج إليهااا مااان العااااممين فااى أعماااالهم اليومياااة  -4
رسميا  من خبلل التدرقب والتنمياة ه و شاكل ييار رسامى مان خابلل التهيئاة 

 أثنا  العمل .
أن يتم تمثيل المعرفة فى شاكل تقاارقر ه ورساوم وعاروض مماا يساهل عمياه  -5

 .وضعها فى متناول من يحتاج إليها 
وض  الضوا ط لجعل المعرفة السميمة الموثو  بها هى المعرفة السائدة فى  -6

 المنظمة.
جعاال العمميااات المعرفيااة السااا قة عمميااات سااهمه وميساارة ماان خاابلل تطااوقر  -7

ثقافة المنظمة ونظم الحوافز وتطوقر القيادات التى تقدر وتشارك وتساتخدم 
 المعرفة .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 46 - 
 

 
 
 
 
 

 انثبنًانفصــــم   
 

 يفهىو ويكىنبث رأس املبل انفكري
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   انثبنً انفصــــم
 يفهىو ويكىنبث رأس املبل انفكري

  
تفى  الغرض المعرفى  يحتوػ هذا الفصل عمى عدة عناصر       

 تتمثل فيمايمى: والمهارػ  لمقارػ  فى هذا الموضوع
 

 .مقدمة 
 .مفهوم رأس المال الفكرػ 
 ونات رأس المال الفكرؼ.عناصر ومك 
 
 

 األهداؼ والمخرجات  

 األهداؼ اإلجرائية :

المفاهيم المختمفة ومن ثم اإلتجاهات المختمفة لرأس المال  التعرف عمى  -
 الفكرػ م  التركيز عمى مفهوم واحد يعبر عن وجهة نظر الكاتب . 

بيان  التصنيفات المختمفة لعناصر ومكونات رأس المال الفكرػ م   -
 تاج توليفة تعبر  صد  عن هذة المكونات .   إستن
 : المخرجات
 : الفصل هذا قرا ة  عد التالية المهارات القارػ  يكتسب أن يتوق          

 .  فهمية ومفهوم رأس المال الفكرػ   المرت طة والمعرفية اإلدراكية المهارات -
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والتى قد  الفكرػ  لالما رأسل  المفاهيم المختمفة   المتعمقة الفكرقة المهارات -
 . تعكس وجهة نظر كل كاتب 

  العناصر والمكونات المختمفة لرأس المال الفكرػ.  والخاصة التطبيقية المهارات -
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 انثبنً انفصــــم
 يفهىو ويكىنبث رأس املبل انفكري

 
 

 مقدمة 
أنواعهاااه  لقااد كاناات المعرفااة المولااد الرئيسااى لؤلنشطاااة اإلنسانياااةه عمااى تعاادد

وتوجهاتهااا ومسااتوياتهاه ولكنهااا لااام تستثمااار اسااتثمارا  حقيقيااا  إال مااا  نهاياااات األلفياااة 
الثانيةه وبداية األلفياة الثالثةه والتا  أص حت الركان األسااس فا  االقتصاد العاالم ه 
ااااا  شكاااال كماااا  فيمااااا ُيعاااارف  اقتصااااد المعرفاااة  والاااذؼ أصااا ح يقااااوم عمااااى المعرفااااة إمف

 Knowledge Economy  غ أو  شكاااال جزئااا  فيماااا يعااارفKnowledge 

Based Economy غه وماا  ظهااور اقتصاااد المعرفااة ظهاارت العديااد ماان المفاااهيم
 الجديدة المصاح ة له مثل: ثقافة المعمومات ورأس المال الفكرؼ .

غ Intellectual Capitalغ  ICلقد شاع استخدام مفهوم رأس المال الفكرؼ  
يات ماان القاارن الماضاا  وأصاا ح ُينظاار إليااه بوصاافه ممااثبل  حقيقيااا  لقاادرة فاا  التسااعين

المنظمااة عمااى المنافسااةه وتحقيااق النجاااحه  عااد أن كاناات المصااادر الطبيعيااة تمثاال 
الثااروة الحقيقيااة لمشااركات قباال هااذا التااارقخه وقااد تطااور اسااتخدام هااذا المفهااوم ليمثاال 

يمكاااان تقمياااادها  سااااهولة ماااان قباااال  القاااادرة العقميااااة التاااا  تمتمكهااااا الشااااركاته والتاااا  ال
 المنظمات المنافسة.

وقتمثل رأس المال الفكرؼ  امتبلك المنظمة نخ اة متميازة مان العااممين عماى 
كافة المستوياته وهذة النتيجة لها القادرة عماى التعامال المارن فا  ظال نظاام إنتااج  
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  متميازة. متطوره ولها القدرة عمى إعاادة تركياب وتشاكيل هاذا النظاام اإلنتااج   طار 
و إن تكااوقن رأس  المااال الفكاارؼ فاا  المنظمااة هااو نتاااج عمميااات متتا عااةه ومعقاادة 
تحتاااج إلااى اسااتثمارات وفتاارات زمنيااة طوقمااة لتكوقنهاااه فااإذا كاناات  عااض المهااارات 
الفكرقاااة يمكااان اساااتقطابها  شاااكل م اشااار مااان ساااو  العمااال أو البيئاااة الخارجياااة فاااإن 

المعاااارف مااادخبلت تجااارؼ عميهاااا عممياااات المنظماااة تحتااااج إلاااى أن تجعااال مااان هاااذة 
التحوقاال المناساا ةه  لكاا  تصاا ح المعااارف منظمااة تسااتند عميهااا المؤسسااة فاا  خمااق 
التاراكم المعرفاا ه كقاادرات أساسااية ذات أهميااة كبياارةه لتكااوقن الجانااب المهاام ماان رأس 

 الماله وهو رأس المال يير الممموس .
أعماااال هيروقااارؼ إتاااان  وتعاااود بااادايات االهتماااام بااارأس الماااال الفكااارؼ إلاااى 

 Hiroyuri Itanni غ الذؼ درس أثر الموجودات ييار الحساية عماى إدارة الشاركات
اليا انيةه وتبلة ف  ذلك مجموعة مان االقتصااديين الاذين عمماوا لمتوصال إلاى نظرقاة 

غ الاااذؼ وضااا  منشاااورا   المغاااة Karl– Sveibyحاااول تجاااارة التكنولوجياااا ثااام جاااا   
المال ال شرؼ ك عد لرأس الماال الفكارؼ. وفا  الفتارة ماا باين السوقدية تناول فيه رأس 

غ طاااااااورت مجموعاااااااة مت ايناااااااة مااااااان ال ااااااااحثين األكااااااااديميين 1997-1959أعاااااااوام  
واالقتصااااديين وجهاااة نظااار جديااادة ركااازت عماااى كفاااا ة المصاااادر وفعاليتهاااا بااادال  مااان 

 التركيز عمى القوػ التنافسيةه و عد ذلك ظهر ما يسمى برأس المال الفكرؼ.
وقااد تزايااد االهتمااام  مفهااوم رأس المااال الفكاارؼ  وكيفيااة قياسااهه فااى بدايااة عقااد      

التسعينيات من القرن الماض ه ال سيما فى المنظمات الخاصاةه وذلاك بهادف زقاادة 
القدرات التنافسية لهذة المنظمااته وهاذا ماا دفا  عادد مان هاذة المنظماات إلاى إجارا  

لماااال الفكااارؼ المتااااح لاااديها ه وتعتبااار شاااركة عااادد مااان الدراساااات لتقااادير قيماااة رأس ا
Skandia  السوقدية لمخدمات المالية من أولى الشركات الت  قامت بهاذة الدراسااته
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بااإجرا  أول دراسااة لتقاادير قيمااة مااا تممكااه  1991حيااث قاماات إدارة الشااركة فااى عااام 
مان أصاول رأس الماال الفكارؼه ولقاد اساتغرقت هاذة الدراساة أكثار مان خمساة أعاوامه 
أعمنااات  عااادها الشاااركة عااان إمكانياااة قيااااس رأس الماااال الفكااارؼ  عااادد مااان المؤشااارات 

 المالية ويير المالية من أهمها:
 .عوائد األنشطة والخدمات الجديدة الت  تقدمها الشركة 
  .حجم االستثمارات المخصصة لدخول وتنمية األسوا  الجديدة 
  ركة. مدػ االهتمام بتدرقب وتنمية مهارات العاممين فى الش  

ولقااد أعقااب ذلااكه قيااام عاادد ماان الشااركات بتخصاايص وظااائا رساامية تتااولى 
دارة المعرفاااةه مثااال : رئااايس ماااوظف  المعرفاااة ورئااايس  مسااائولية رأس الماااال الفكااارؼ وا 
دارة أصااااول رأس المااااال الفكاااارؼ فااااى شااااركة  مااااوظف  الااااتعمم فااااى شااااركة كوكاااااكواله وا 

Celemi  ومااادير تطاااوقر شااا كة المعرفاااة فاااى شاااركةGeneral Motors  ورئااايس
لبلتصاالت ه وفرقق إدارة المعرفة فى شركة  Nokiaتطوقر إدارة المعرفة فى شركة 

 . British Petroleumالبترول البرقطانية 
وماا  بدايااة القاارن الحااالى ه ظهاار عاادد ماان الدراسااات التاا  سااعت إلااى تفكيااد 

أس إمكانياااة االساااتفادة مااان النجااااح الاااذؼ ترتاااب عماااى اهتماااام المنظماااات الخاصاااة بااار 
المال الفكرؼ وقياسه ونقمه إلاى المنظماات العاماة وذلاك ساعيا  نحاو تطاوقر أدا  هاذة  

ة وتحقياق الرضاا  المنظمات وزقادة قدراتها التنافسية مان أجال تحقياق التنمياة الشاامم
 .العام لممواطنين
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 مفهوـ رأس الماؿ الفكري 
ت ب حاااث عماااى الاااريم مااان وجاااود العدياااد مااان الدراساااات والكتا اااات التااا  اهتمااا

وتحميال مفهااوم رأس المااال الفكارؼ إال أنااه ال يوجااد اتفااا  باين ال اااحثين عمااى تعرقااا 
 واحد جام  مان  شامل لهذا المفهومه وقرج  ذلك إلى عدة أس اب ه منها:

 Ralphوُيعاااد رالاااا ساااتاير  الحداثاااة النسااابية لمفهاااوم رأس الماااال الفكااارؼه   -1

Stayer  غ ماادير شااركةJohnsonvilleدػ شااركات األطعمااةه هااو أول وهااى إحاا غ
 قوله " فى السابق كانت  المصاادر الطبيعياةه  1990من استخدم هذا المفهوم عام 

أهاام مكونااات الثااروة القوميااة وأهاام موجااودات الشااركاته  عااد ذلااك أصاا ح رأس المااال 
مماااثبل   النقاااد والموجاااودات ه أماااا اآلن فااارأس الماااال الفكااارؼ هاااو أهااام مكوناااات الثاااروة 

 ى موجودات الشركات.  القومية وأعم
يعد مفهوم رأس المال الفكرؼ مفهوما  متعدد األ عاده يمتقا  فياه عبلقاات مكثفاة  -2

قائمااة عمااى المعرفااة المنظمااةه وعمااى الكفااا ات المتخصصااةه ماا  قاادرة كامنااة عمااى 
 التنمية وتوليد القيمة.

ك ماان تنااوع مجاااالت اهتمااام ال اااحثين فااى دراساااتهم لاارأس المااال الفكاارؼه فهنااا  -3
تعامااال  معاااه عماااى أناااه إدارة لممعرفاااة وقيماااة مضاااافة لممنظماااةه و التاااال  ركاااز عماااى  
الموجودات الفكرقة يير الممموسةه والتى تحادد القيماة الساوقية لممنظماةه وهنااك مان 
أهتم برأس المال الفكرؼ من حيث مكوناته وطر  وأساليب قياسهه وكيفياة اساتخدامه 

تقياايم أثاار رأس المااال الفكاارؼ عمااى أدا  منظمااات وتعظاايم قيمتااهه وهناااك ماان اهااتم ب
 األعمال وقدراتها التنافسية فى ظل االقتصاد القائم عمى المعرفة.

اختبلف ال احثين حول مكونات رأس المال الفكرؼه فهناك من يرػ أناه يتكاون   -4
ماان عنصاارقن أساسااايينه أولهمااا رأس الماااال ال شاارػه وثانيهماااا رأس المااال البنياااوػه 
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ن يرػ أنه يتضمن ثبلثة عناصر أساسيةه ها : رأس الماال ال شارػه ورأس وهناك م
المااال الهيكماا   ورأس المااال ماان العماابل ه وأخياارا  هناااك ماان يتعاماال معااه عمااى أنااه 
محصمة التفاعل باين أربعاة عناصار ها  رأس الماال ال شارػه ورأس الماال الهيكما ه 

 ورأس المال من العمبل   ورأس المال من الموردين.
أن معظم األ حااث والدراساات المتعمقاة بارأس الماال الفكارؼ تمات بواساطة عادد   -5

من ال احثين الذين ينتمون إلى فروع معرفية مختمفةه مثل : إدارة األعمااله التنظايمه 
عمم النفسه عمم االجتماعه وييرها من المجااالت العممياة المختمفاةه وكال مان هاؤال  

اتاه العممياة والمنااهج ال حثيااة التا  يعتماد عميهااا ال ااحثين لاه مفاهيماه الخاصااة ونظرق
 فى دراسته.

و صااافة عاماااة يمكااان تصااانيا التعرقفاااات المختمفاااة لااارأس الماااال الفكااارؼ إلاااى 
 أربعة محاور أو اتجاهات:

  : التعريفات التي ركزت عمى عناصر ومكونات رأس الماؿ الفكري االتجا  األوؿ
براز العناصااااار والمكوناااااات اهاااااتم أنصاااااار هاااااذا االتجااااااةه فااااا  تعرقفااااااتهمه باااااإ 

األساساااية لااارأس الماااال الفكااارؼه و مراجعاااة عااادد مااان تعرقفاااات هاااذا االتجااااةه امكااان 
 لم احث التمييز بين ثبلث مجموعات من التعرقفاته ه  : 

: ركااازت فااا  تعرقفهاااا لااارأس الماااال الفكااارؼ عماااى المكاااون المجموعػػػة األولػػػي
ل  تنظر هذة التعرقفات إل  ال شرؼه وما يممكه من معارف ومهارات وخبراته و التا

 رأس المال الفكرؼ عمى أنه رأس المال ال شرؼ. 
فااا  هاااذا السااايا ه ينظااار الااا عض إلااا  رأس الماااال الفكااارؼ عماااى أناااه مجموعاااة 
المهاارات المتااوافرة لاادؼ المنظمااةه والتاا  تتمتاا   معرفااة واسااعة تمكنهااا ماان جعاال هااذة 

ت والحااادس التااا  يتمتااا  بهاااا المنظماااة عالمياااة . أو أناااه المعرفاااة والمهاااارات والخبااارا
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العاممون  . كما يراة الا عض ماوادا  فكرقاة ياتم تجميعهاا وحيازتهاا وتنظيمهاا لمحصاول 
 عمى أصول عالية القيمة  . 

وهناك من يعرفه  فنه عقاول تتمتا   مهاارات منفاردة تجعمهاا قاادرة عماى النظار 
جديد يحقق من عدة جوانبه والتفكير ف  عدة اتجاهاته لموصول إل  أسموب عمل 

اقتنااااااص فااااارص أكثااااار . أو هاااااو قاااااوة ذهنياااااة مجتمعاااااة تمثااااال تشاااااكيمة مااااان المعرفاااااة 
والمعمومااات والخااواص الفكرقااة والخباارة التاا  تمثاال المااواد األوليااة الرئيسااية القتصاااد 

 اليوم .  
: ركزت ف  تعرقفها لرأس المال الفكرؼ عماى األصاول ييار المجموعة الثانية

ر ال عض إل  رأس المال الفكارؼ عماى أناه مجموعاة الممموسة وف  هذا السيا   ينظ
 من األصول يير الممموسة الت  تمكن المنظمة من أدا  أعمالها . 

وهناااك ماان يعاارف رأس المااال الفكاارؼ  فنااه مجموعااة المااوارد يياار الممموسااة  
الت  تميز المنظمة عن ييرها من المنظماات األخارػه وتسااعد المنظماة فا  تحقياق 

 قيمة مضافة   . 
وقااارؼ الااا عض أن رأس الماااال الفكااارؼ يعكاااس كااال الجواناااب الفكرقاااة لمعقاااول  

ال شرقة عالية التميزه والت  تمثل الجوانب يير الممموسة ف  المنظمةه وه  األكثار 
تاافثيرا وفعاليااة نحااو النمااو والتقاادم والتميااز العااال ه ماان الجوانااب أو األصااول األخاارػ 

 الممموسة   . 
  االعت ار أن رأس المال الفكرؼ يجم  باين كال : أخذت ف المجموعة الثالثة

ماان الجانااب ال شاارؼ واألصااول يياار الممموسااة لممنظمااة ه و التااال  نظاارت إلاا  رأس 
المال الفكرؼ عمى أناه أكثار مان رأس الماال ال شارؼه فهاو يضام أيضاا كال مان رأس 

 المال من العمبل  ورأس المال التنظيم  . 
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 منظمااااة التعاااااون اإلقتصااااادػ OECDُتعاااارف منظمااااة  -فاااا  هااااذا الساااايا   
رأس المااااال الفكاااارؼ  فنااااه القيمااااة االقتصااااادية لنااااوعين ماااان األصااااول يياااار  والتنميااااةغ

 الممموسة لممنظمةه هما :
  رأس الماااااااال الهيكمااااااا  ويشااااااامل العممياااااااات التنظيمياااااااة واإلجااااااارا ات

 والتكنولوجيا والممكية الفكرقة وش كات التوزق .
   ال شااارقة داخااال المنظماااة ه رأس الماااال ال شااارؼ ويشاااير إلااا  الماااوارد

وكاااااذلك عمااااابل  وماااااوردػ المنظماااااة وقتضااااامن الخبااااارات والمعاااااارف 
 واإلبداعات . 

وهذا يتفق م  التعرقا الذؼ ينظر إل  رأس المال الفكرؼ عمى أنه محصمه  
القيمااة االقتصااادية لنااوعين مااان األصااول يياار الممموساااة لمنظمااة معينااة هماااا: رأس 

م  والذؼ يتكون من المعرفة الذاتية المدمجة ونظم المال ال شرؼ ه ورأس المال الهيك
 الحاسوب وعبلقات العمل وعناصر معنوية أخرؼ يير ممموسة. 

ويقاادم الاا عض تعرقفااا أكثاار شااموال لاارأس المااال الفكاارؼ  اعت ااارة محصاامة مااا  
 تممكه المنظمة من مجموعتين أساسيتين من الموارد :

صاااعب عماااى ييرهاااا مااان أوالهماااا: الماااوارد المميااازة لممنظماااة والتااا  ي -
المنظمااات األخاارػ محاكاتهاااه وهاا  تضاام كاال ماان المااوارد ال شاارقةه 

 والموارد يير الممموسةه مثل المعرفة والثقافة .
وثانيتهمااا المااوارد الماديااة الممموسااة ه وهاا  مااوارد يسااهل نقمهااا أو    -

 محاكاتها .  
 الفكري: التعريفات التي ركزت عمى كيفية قياس رأس الماؿ: االتجا  الثاني
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اهتمت هذة التعرقفات  كيفية قياس وحساب قيمة رأس المال الفكرؼه  فمنها  
مااايعرف رأس المااال الفكاارؼ  فنااه قيمااة المااوارد ال شاارقة المتاحااة لممنظمااةه  محسااو ة 

 قدر ما أنفق عميها من تدرقب وتعميم ورعاية اجتماعية وثقافية وفرص لمتعمم الذات    
 . عمى وقت المنظمة 

اك من ينظر إل  رأس المال الفكرؼ ف  منظماة ماا عماى أناه الفار  باين وهن 
 القيمة السوقية والقيمة الدفترقة ألصول هذة المنظمة.

التعريفػػػات التػػػي ركػػػزت عمػػػى النتػػػائس المحققػػػة مػػػف رأس المػػػاؿ  االتجػػػا  الثالػػػث:
 الفكري:

أن ركااازت تعرقفاااات هاااذا االتجااااة عماااى المزاياااا والنتاااائج االيجابياااة التااا  يمكااان 
تحققها المنظمات اإلدارقة المعاصرة من رأس المال الفكرؼه  حيث يارػ الا عض أن 
رأس المال الفكرؼ هو مصدر القوة الحقيقية لمتناافس فا  المساتقبل والنجااحه  والاذؼ 
يكمان فاا  حزماة المهااارات والخبارات والكفااا ات التا  تمتمكهااا المنظماةه  وماان خاابلل 

كارات حديثة تضايا منااف  ييار متوقعاه لممنتجاات ما يقدمه العاممون من أفكار وابت
 والخدمات الت  تقدمها.

وهناااااك ماااان يعرفااااه  فنااااه قاااادرات متمياااازة يتمتاااا  بهااااا عاااادد محاااادود ماااان األفااااراد 
العاااممين فاا  المنظمااةه تمكاانهم ماان تقااديم إسااهامات فكرقااةه  تساااعد المنظمااة عمااى 

 ات المماثمة.زقادة إنتاجيتها وتحقيق مستويات أدا  عالية مقارنة  المنظم
وأخيرا ه هناك من ينظر إل  رأس المال الفكرؼ عماى أناه زقاادة قادرة مؤسساات 
المجتم  عمى التكياه من خبلل تطوقر منتجاتها وتقنياات إنتاجهاا وخفاض تكاليفهاا 
 اتجاهااااات مسااااتحدثة يياااار مساااابوقةه ماااان خاااابلل تنميااااة اإلبااااداع والااااتعمم المؤسساااا  

 ا  وتدرق ا .واالستثمار المتعاظم ف  ال شر تعميم
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: التعريفػػات التػػي عنيػػت بػػعبراز العالقػػة بػػيف مفهػػومي رأس المػػاؿ االتجػػا  الرابػػع
دارة المعرفة:  الفكري وا 

ف  هذا السيا ه  يارػ الا عض أن رأس الماال الفكارؼ ع اارة عان كال معرفاة  
ذات قيمااة لممنظمااة . أو أنااه المعرفااة المفياادة التاا  يمكاان توظيفهااا واسااتثمارها  شااكل 

 الح المنظمة.صحيح لص
وهناااك ماان يعاارف رأس المااال الفكاارؼ  فنااه المعرفااة المفياادة لممنظمااةه  وأن  

 الهدف من إدارة المعرفة هو خمق رأس المال الفكرؼ.
وفرقق ثالث يارػ أن مصاطمح رأس الماال الفكارؼ يساتخدم لمتعبيار عان جميا  

ساوا  كانات أشكال المعرفة الواضحة والضمنيةه  وكذلك رأس المال الفكرؼ الهيكما  
 جز  ال يتجزأ من التكنولوجيا أو ف  أية صورة أخرػ.

وأخياااارا ه  ينظاااار الاااا عض إلاااا  رأس المااااال الفكاااارؼ عمااااى أنااااه المعرفااااة التاااا   
تمتمكهااااا المنظمااااةه  سااااوا  المعرفااااة الضاااامنية التاااا  يمتمكهااااا العاااااممون فاااا  المنظمااااة 

المسااجمة  ويصااعب التعبياار عنهاااه أو المعرفااة الواضااحةه  وهاا  ع ااارة عاان المعرفااة
 الت  تحتفع بها المنظمة ومتاحة لجمي  العاممين فيها .

يمكان تعرقاا رأس الماال الفكارؼ  فناه ع اارة عان محصامة  وخالصة القػوؿ  
التفاعل بين رأس المال ال شرؼ لممنظمة   مجموع ما يتمت   ه العاممون من معارف 

ة والعواماااااال ومهاااااارات وخبااااااراتغ ورأس المااااااال الهيكماااااا   وقتضاااااامن البنيااااااة األساسااااااي
التنظيمية الت  تدعم إنتاجية العاممينغ ورأس مال العبلقات م  البيئة المحيطة بها   

 وتشمل العبلقات الت  تنميها المنظمة م  العمبل  والموردينغ.
 وقتضح من خبلل هذا التعرقا أن رأس المال الفكرؼ يتكون من:
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واألفكااااار جمياااا  االبتكااااارات واالختراعااااات واالستشااااارات والمقترحااااات  –
البنااا ة والحمااول اإلبتكارقااة لممشااكبلت الحاليااة والمتوقعااةه  وهااذا يمثاال 

 ناتج رأس المال ال شرؼ.
جميا  العبلقااات المت ادلاةه سااوا  باين المنظمااة والعااممين فيهااا أو بااين  –

المنظماااة والمتعااااممين معهاااا  العمااابل ه والماااوردونغ وهاااذا يمثااال نااااتج 
 رأس المال الناتج من العبلقات.

يكل الاداخم  لئلنتااج والحصاول عماى وتوزقا  ونشار االساتفادة مان اله –
جمي  المعمومات الداخمية أو الخارجياةه  وهاذا يمثال نااتج رأس الماال 

 الهيكم .
وأخيااااارا  يمكااااان القاااااول أن األهمياااااة المتزايااااادة لااااارأس الماااااال الفكااااارؼ تن ااااا  مااااان 

 االعت ارات التالية:
األصاااول األخااارػ مثااال  أن رأس الماااال الفكااارؼ هاااو أسااااس األصاااوله وأن   -1

األصول المادية   والمواد الخام والمخزونه تعد من قبيل األصاول المكمماةه 
وهاذا ال يعكااس  أهميااة رأس المااال الفكاارؼ فحسابه باال يعكااس أيضااا  التغياار 
فى طرققة التفكير فى  األصول وفيما هو جوهرؼ  النس ة لشركات األعمال 

 المعاصرة. 
بنااا  وتشااييد العقااول ال شاارقة عاليااة التمياازه يساااهم رأس المااال الفكاارؼ فااى   -2

دارة  وتعظاايم القيمااة ال شاارقة لمعاااممين فااى المنظمااةه  اإلضااافة إلااى تنمياااة وا 
 المعرفة وزقادة  القدرة عمى توليد األفكار ذات القيمة العالية.

يعد رأس المال الفكرؼ المصدر األساسى لمميازة التنافسايةه والعامال الماؤثر   -3
ماااان الصااااناعاته منهااااا: صااااناعة البرمجيااااات والخاااادمات فااااى نجاااااح العديااااد 



- 59 - 
 

المالياااةه وتعظااايم التفكياااار اإلبتكاااارػ فاااى التفسااااير واالساااتفادة مااان اسااااتخدام 
 المعرفة فى حل المشكبلت التنظيمية.

تنمياااة الاااذكا  العااااطف  الجمعااا ه والاااذؼ يعناااى القااادرة عماااى فهااام انفعااااالت  -4
والقاادرة عمااى التواصاال ومشاااعر الفاارد ذاتااه  وكااذلك تمااك المتعمقااة  اااآلخرقن 

معهم وتكييا السموك والتعامل م  هاذة المشااعر  اعت ارهاا جاز ا مهماا  مان 
 .طاقات ال شر النفسية الت  ال يجب إهمالها

 
 عناصر ومكونات رأس الماؿ الفكري 

فى إطار الحديث عن عناصار ومكوناات رأس الماال الفكارؼه يمكان التمياز 
الهااا أن رأس المااال  الفكاارؼ يتكااون ماان بااين  أرباا  اتجاهااات أساساايةه يفتاارض أو 

عنصرقن أساسينه وقتعامل ثانيها عمى أن رأس الماال الفكارؼ يشاتمل عماى ثبلثاة 
عناصاار أساسااية وقاارػ ثالثهااا أنااه يتكااون ماان أربعااة عناصااره وأخياارا  يقساام را عهااا 

 رأس المال الفكرؼ إلى ستة عناصر أساسية.

 تكون من عنصرقن أساسيين.يرػ أن رأس المال الفكرؼ ي  :االتجا  األوؿ
 أن هذين العنصرقن هما: يرػ ال عضف  هذا السيا ه  

 العاممين أو رأس المال ال شرؼ. -1
وهااااو مااااا يحاااايط  العاااااممين فاااا   Structural Capitalرأس المااااال الهيكماااا   -2

المنظمااااة أؼ كاااال األصااااول المعنويااااة التاااا  يتركهااااا العاااااممون ورا هاااام عنااااد 
ت والبنااااى الداخميااااةه وقواعااااد البياناااااته مغااااادرتهم لممنظمااااة وتشاااامل العمميااااا

والعبلقات ما  الزباائن وييرهاا مان األصاول المعنوياة األخارػ  والتا  تسامح 
لمشاااركة  القيااااام  األعمااااال الروتينيااااة والعممياااات المتكااااررة  ساااارعة أكباااار. وال 
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تسااتطي  الشااركة امااتبلك رأس المااال ال شاارؼه عمااى الااريم ماان أنهااا تسااتطي  
 كم .امتبلك رأس المال الهي

 :أن رأس المال الفكرؼ يشتمل عمى العنصرقن التاليين وهناك من يرػ  
رأس المال ال شرؼه و ياتم التعارف عمياه مان خابلل ثبلثاة عناصار أساسايةه  -1

ه  Relationshipه العبلقاااات Competenceهااا : الكفاااا ة أوالجااادارة
 . Valuesوالقيم

 رأس المال الهيكم  وقنقسم إلى قسمينه هما: -2
 لتنظيم ه وقتضمن: القيادةه الثقافةه العممياته واإلبداع.رأس المال ا –

رأس مااااال العماااابل ه و يتضاااامن: العبلقاااااته قواعااااد البياناااااته والعماااابل   –
 المحتممين ف  المستقبل.

 يرػ أن رأس المال الفكرؼ يشتمل عمى العنصرقن التاليين: و عض ثالث   
 .Human Capital رأس المال ال شرؼ  -1
 قنقسم إلى قسمين هما:رأس المال الهيكم  و  -2

والااااذػ يتكااااون ماااان  Organizational Capitalرأس المااااال التنظيماااا   –
 قسمين هما: رأس المال التجديد ورأس مال العمميات.

 . Market Capitalرأس مال السو   –
 يرػ أن رأس المال الفكرؼ يتكون من ثبلثة عناصر أساسية.  االتجا  الثاني:

رأس المااال الفكاارؼ عمااى أنااه محصاامة العناصاار فاا  هااذا اإلطااار ينظاار الاا عض إلااى 
 الثبلثة التالية:

رأس المااال ال شاارؼ وهااو ع ااارة عاان مجموعااة المهااارات والخباارات والقاادرات  -1
 والمعرفة لدػ العاممين.
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رأس المال الهيكما  وقتضامن البنياة األساساية الداعماة لارأس الماال ال شارؼه  -2
ه الهيكل التنظيم ه برا ات وقتكون من األجهزةه البرامجياته قواعد البيانات

االختاااااراعه والعبلماااااات التجارقاااااةه  اإلضاااااافة إلاااااى أؼ عامااااال مااااان العوامااااال 
 التنظيمية الت  تدعم إنتاجية العاممين ف  المنظمة.

وهاو ع اارة عان قيماة العبلقاات التا   Customer Capitalرأس ماال العمابل   -3
 يتم تنميتها م  العمبل  الرئيسيين لممنظمة.

  د هذة العناصر الثبلثة فيما يم :وهناك من يحد
رأس المااااال ال شاااارؼ ويضاااامن كاااال مااااا يتعمااااق  العاااااممين فاااا  المنظمااااة ومااااا  -1

يممكونه من معرفاة ومهاارات وخبارات ودافعياة لمعماله  اإلضاافة إلاى طبيعاة 
 العبلقات بين هؤال  العاممين.

ويضااام جميااا   Stakeholder Relationshipsعبلقاااات أصاااحاب المصاااالح  -2
ن المنظمااة واألطااراف ذات الصاامةه مثاال: العماابل ه المااوردونه العبلقااات بااي

 الموزعون واألجهزة الحكومية.

رأس المااال الهيكماا  ويشااير إلااى جمياا  العواماال والعناصاار التاا  تحااتفع بهااا  -3
المنظماااااة  عاااااد انصاااااراف العااااااممين وتاااااركهم أمااااااكن العماااااله مثااااال: الهياكااااال 

جرا ات العمل.التنظيميةه أجهزة الحاس اته قواعد البياناته نظم و   ا 
  وهناك من يحدد هذة العناصر الثبلثة فيما يم :

 .Knowledge Capitalرأس مال المعرفة  -1

 . Management Capitalرأس مال اإلدارة  -2

 رأس مال السو  . -3
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يرػ أن رأس المال الفكرؼ يتكون من أربعة عناصر أساسيةه   االتجا  الثالث:
ة العناصره فال عض ولكن ال يوجد اتفا  بين ال احثين حول هذ

 :يحددها فيما يم 
 .Human Resourcesالموارد ال شرقة  غ1

 .Customers العمبل  (2

 .Information Technology & Processتكنولوجيا المعمومات والعمميات  غ3

 .Intellectual Propertyالممكية الفكرقة  غ4
 : وهناك من يحدد هذة العناصر ف 

 ت ومهارات العاممين ف  المنظمة.رأس المال ال شرؼ وقتضمن معارف وخبرا .1

وقتضاامن قاادرة المنظمااة عمااى ابتكااار  Innovation Capitalرأس المااال االبتكااارؼ  .2
 سم  وخدمات جديدة.

وقتضااامن نظااام وأسااااليب وأدوات وأنشاااطة  Process Capitalرأس ماااال العممياااات  .3
 المنظمة.

 رأس مال العمبل  وقتضمن قيمة عبلقات المنظمة م  عمبل ها. .4
 :ن يرػ أن هذة العناصر األربعة ه وهناك م

رأس المااااال ال شاااارؼ: ويشااااير إلااااى الكفااااا ات والمعااااارف والمهااااارات التاااا  يمتمكهااااا  غ1 
العاممون ف  المنظمةه ومن ثم تفقدة المنظماة عنادما تفقاد هاؤال  العااممينه ويمكان 

 اكتسا ه وقابل لمتجديده وهو مصدر لبلبتكار واإلبداع.

شاااطة العماااله نظااام المعمومااااته طااار  وأسااااليب رأس الماااال الهيكمااا : وقتضااامن أن غ2 
العمااله األساارار والعبلمااات التجارقااةه التصااميمات المسااجمةه وحقااو  النشاار وهاا  

 أشيا  تحتفع بها المنظمة حتى ف  حالة ترك العاممين لممنظمة.
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رأس المااااال ماااان العماااابل : وهااااو ع ااااارة القيمااااة التاااا  تعااااود عمااااى المنظمااااة نتيجااااة  غ3 
تضاااامن وال  العماااابل  لمساااام  والخاااادمات التاااا  تقاااادمها عبلقاتهااااا ماااا  عمبلئهااااا  وت

المنظماااةه أنماااا  الشااارا  لمعمااابل ه والسااامعة الحسااانة لخدماااة العمااابل ه وييرهاااا مااان 
 البيانات الخاصة  العمبل .

القيمااة التاا  تعااود عمااى المنظمااة   Supplier Capitalرأس المااال ماان المااوردين  غ4 
والخاااادمات التاااا  يقاااادمها  نتيجااااة عبلقاتهااااا ماااا  المااااوردينه وتتضاااامن جااااودة الساااام 

 الموردونه وسرعة التسميم والضمانات المقدمة لذلك.
  وأخيرا ه هناك من يحدد هذة العناصر األربعة فيما يم : 

 رأس المال ال شرؼ: وقتعمق  المعرفة المتخصصة  العمل. .1
رأس الماااااال الهيكمااااا : وقتعماااااق  المنظماااااة ونظمهااااااه أؼ كيفياااااة إدارة ماااااوارد  .2

 قة لزقادة كفا ة الموارد المالية وال شرقة لممنظمة.المنظمة  ففضل طرق

وقتعمااق  عبلقااات المنظمااة  :Relational Capitalرأس المااال ماان العبلقااات  .3
ماا  ييرهااا ماان األطااراف فاا  البيئااة المحيطااة بهاااه هااذة األطااراف قااد تكااون 
عمااابل  المنظماااة  رأس الماااال مااان العمااابل غ أو الماااوردين  رأس الماااال مااان 

 الموردينغ.

وهااو لاايس جااز ا ماان اإلطااار  Competitive Capitalالمااال التنافساا  رأس  .4
التقميااادؼ لااارأس الماااال الفكااارؼه وقتعماااق بناااوع إضااااف  مااان المعرفاااة المتعمقاااة 
 كيفياااااة عمااااال المنافساااااينه وتتضااااامن جميااااا  المعموماااااات المتعمقاااااة  فهاااااداف 
واسااااتراتيجيات وأنشااااطة المنافسااااين التشااااغيمية والتسااااويقيةه وهااااو مااااا يعاااارف 

 .Competitive Intelligenceالتنافس   الذكا  
 يرػ أن رأس المال الفكرؼ يتكون من ستة عناصر أساسيةه ه :  االتجا  الرابع:
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رأس المااال ال شاارؼ  رضااا  العاااممينه معاادل دوران العمالااةه االسااتثمار فاا   -1
 تعميم العاممينغ.

 رأس المال الهيكم   نظم المعموماته توثيق األنشطة والعممياتغ. -2

 ل العمبل   العمبل  الجدده رضا  العمبل غ.رأس ما -3

 رأس المال التنظيم   إستراتيجية وفمسفة المنظمةغ. -4

 رأس مال اإلبداع  الحقو  الفكرقةه الحقو  التجارقةغ. -5

رأس ماااال العممياااات  الوقااات البلزماااة لتطاااوقر وتقاااديم منتجاااات وخااادمات جديااادة  -6
 والوقت المخصص لمعالجة طم ات العملغ.

عراض اآلرا  المتعمقاااة  مكوناااات رأس الماااال الفكااارؼه يمكااان  ....  و عاااد اسااات
 تقسيم هذة المكوناته بنا  عمى معيارقن أساسيينه هما:

طبيعااة أصااول رأس المااال الفكاارؼ. وفقااا  لهااذا المعيااار يمكاان تصاانيا رأس المااال  األوؿ:
الفكااارؼ إلااااى عنصاااارقن أساسااايينه أولهااااا: األصااااول الفكرقاااة والمعرفيااااة يياااار الممموسااااةه 

 نيهما: األصول الهيكمية الممموسة.وثا
مصدر أصول رأس المال الفكرؼ. وفقاا  لهاذا المعياار يمكان تصانيا رأس الماال  الثاني:

الفكرؼ إلى مكونين أساسيينه أولهما داخم ه أؼ ين   من داخل المنظمةه ويشمل جمي  
يااااةه اإلمكانيااااات واألصااااول التاااا  تمتمكهااااا المنظمااااة  الفعاااال سااااوا  كاناااات  شاااارقة أو هيكم

وثانيهمااا خااارج ه ناااتج طبيعااة العبلقااات القائمااة بااين المنظمااة وجمياا  األطااراف البيئيااة 
 الت  تتفاعل معها  عمبل ه أصحاب مصالحه موردونه ومنافسونغ.

 وبنا  عمى ذلكه يمكن تقسيم رأس المال الفكرؼ إلى أرب  مكونات أساسيةه ه : 
ات وقااااادرات رأس الماااااال ال شااااارؼ وهاااااو محصااااامة معاااااارف وخبااااارات ومهاااااار  -1

العاممين ف  المنظمةه و هو قابل لمتطاوقر مان خابلل خطاط وبارامج الاتعمم 
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واسااتقطاب المزقااد ماان القاادرات المتمياازةه كمااا أنااه يتاافثر  والتاادرقب المسااتمر
ساااام ا   ارتفاااااع معاااادل تاااارك العاااااممين لمعماااال فاااا  المنظمااااةه وانتقااااالهم إلااااى 

 منظمات أخرػ منافسة.
األ عااااد التنظيمياااة واإلدارقاااة لممنظماااة  رأس الماااال الهيكمااا  وقتضااامن جميااا  -2

والتاا  تااؤثر فاا  رأس المااال ال شاارؼه وقتكااون ماان الهيكاال التنظيماا ه نظاام 
وأساليب العمله واإلمكانيات المادية والتكنولوجية المتاحة لممنظمةه السيما 

 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
تاا  تنشااف بااين رأس المااال ماان العبلقااات وهااو محصاامة التفاعاال والعبلقااات ال -3

المنظماااااة مااااان جانااااابه وكااااال مااااان عمبلئهاااااا األساسااااايين  رأس الماااااال مااااان 
العماااابل غ والمااااوردين  رأس المااااال ماااان المااااوردينغ والمنافسااااين  رأس المااااال 

 التنافس غ.
هاااو محصااامة العبلقاااات  Institutional Capitalرأس الماااال المؤسسااا   -4

 إليه المنظمة.الرسمية والمؤسسية المتعمقة  المجال والقطاع الذؼ تنتم  
 وهذا ما يوضحه الشكل التال :

 
 
 
     
 

                                                   

 داخلى                                                   

 

 

 املؤسسىرأس املال  رأس املال من العالقات

 اهليكلىرأس املال  البشرىرأس املال 

 

 خارجى

 

مصددددددددددددددد   

 األصول

 

 طبيعة األصول ملموسة غري ملموسة
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 انثبنثانفصم 

 رأس املبل انفكريقيًت قيبس 
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 انفصم انثبنث 
 ملبل انفكري قيبس قيًت رأس ا

 
 لمقارػ  تفى  الغرض المعرفى والمهارػ يحتوػ هذا الفصل عمى عدة عناصر        

 : فيمايمى الموضوع تتمثل افى هذ
 مقدمة  -
 مداخل قياس رأس المال الفكرػ  -
 قياس قيمة رأس المال الفكرػ  -
 مداخل وخطوات إدارة رأس المال الفكرػ  -
 أساليب تنمية وتطوقر رأس المال الفكرػ  -
 المحافظة عمى رأس المال الفكرػ  -
 الصعو ات التى تواجه إدارة رأس المال الفكرػ  -

 
 األهداؼ والمخرجات  

 األهداؼ اإلجرائية :

التعرف عمى مداخل قياس رأس المال الفكرػ ه وكذا مداخل وخطوات إدارة  -
 رأس المال الفكرػ . 

ظة عمى رأس بيان أساليب تنمية وتطوقر رأس المال الفكرػ وكيفية المحاف -
 المال الفكرػ .   
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العرض التفصيمى لكيفية قياس قيمة رأس المال الفكرػ والصعو ات التى  -
 تواجه إدارة رأس المال الفكرػ .

 : المخرجات

 : الفصل هذا قرا ة  عد التالية المهارات القارػ  يكتسب أن يتوق          
س رأس المال الفكرػ ه المرت طة  مداخل قيا والمعرفية اإلدراكية المهارات -

 وأيضا مداخل وخطوات إدارته .
 فساليب تنمية وتطوقر وكيفية المحافظة عمى   المتعمقة الفكرقة المهارات -

 رأس المال الفكرػ .
 مداخل قياس رأس المال الفكرػ والصعو ات   والخاصة التطبيقية المهارات -

 التى تواجه إدارته .
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  انثبنثانفصــــم  
 رأس املبل انفكريقيًت يبس ق

 
 

 مقدمة 
 يمكاان ومؤشاارات وماداخل مقاااييس تطااوقر أجال ماان تبااذل كبيارة جهااود هنااك

 وريااام ه المنظماااات مساااتوػ  عماااى الفكااارؼ  الماااال رأس وتقيااايم لقيااااس عميهاااا االعتمااااد
 ماان عاادم مساااحة هناااك الزالاات أنااه إال المجااال هااذا فاا  حاادث الااذؼ المممااوس التقاادم
 إساااتمرار مؤشااار عماااى وهاااذا المقااااييس بهاااذة يتعماااق فيماااا ينصاااالمتخص باااين اإلتفاااا 
 قياااس أهميااة تنطمااق هنااا وماان. المقاااييس لهااذة والتحسااين التطااوقر ماان لمزقااد الحاجااة
 قيمااة حساااب فاا  توظااا معااايير لتطااوقر الممحااة الحاجااة وتباارر الفكاارؼ  المااال رأس

 عميها. واإلنفا  هاب االهتمام  مبررات والمساهمين اإلدارة القناع المعرفية الم ادرات
 لقياااس المتزاياادة  األهميااة تااوح  التاا  المؤشاارات ماان مجموعااة ويمكاان ذكاار

  والتى قد تتمثل فى ::  الفكرؼ  المال رأس
 عمااى التركيااز خاابلل ماان  المنظمااات لتقياايم أساسااا يااوفر الفكاارؼ  المااال رأس قياااس -

 وأدا  األعمااااال منظمااااات قيمااااة تحديااااد فاااا  األساااااس ويعتباااار الفكرقااااةه الموجااااودات
 .الوطن  االقتصاد

 عبار مهام مااهو عماى ويحثهاا  المنظمات إدارة يحفز الفكرؼ  المال رأس قياس إن -
 وجاود عادم أو وجود عمى ليس هو اآلن التركيز ألن الفعله أو النشا  عمى التركيز
 .وتقييمها لقياسها طرائق وجود عمى ولكن المعرفةه أرصدة
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 بواسااااطة المعرفاااة إدارة أنشاااطة فااا  ساااتثماراال لتبرقاااار كفسااااس يساااتخدم أناااه كماااا -
 لمتطااااور المخفيااااة الوطنيااااة اإلمكانيااااة يمثاااال وأنااااه العائااااده أو المنفعااااة عمااااى التركيااااز
 .ىالمستقبم

 أبرزهاا مان وكاان المنظمات ف  الفكرؼ  المال رأس لقياس الجارقة المحاوالت كثرة -
 مكوناات وتقيايم لقيااس الساوقديةغ  Skandia   شاركة أصدرته الذؼ السنوؼ  التقرقر
 . الفكرؼ  مالها رأس
 الفكاااارؼ  المااااال لاااارأسغ  السااااوقية   الحقيقيااااة  القيمااااة واإلعتااااراف اإلهتمااااام زقااااادة -

 والمؤشااارات المحاساااب  والتقيااايم القيااااس أسااااليب قصاااور مااان الاااريم عماااى لممنظماااات
 .  التقميدية المالية

 األدا  فاااا  كاااارؼ الف المااااال رأس يمع ااااه الااااذؼ األساساااا   الاااادور المتزايااااد اإلعتااااراف -
 . السوقية المنافسة صعيد عمى أو المالية النتائج صعيد عمى لمشركة اإلجمال 

 

 الفكري  الماؿ رأس قياس مداخل
 هى : رئيسية مداخل ثبلثة يمكن تحديد الفكرؼ  المال رأس لقياس
 البشرية الموارد محاسبة مدخل

 العمميااااات  كاااال يهااااتم فمسااااف ه مفهااااوم تعااااد ال شاااارقة المااااوارد محاساااا ة إن   
 مالهاا رأس تقيايم أجل من المنظمة بها تقوم الت  الممموسة ويير الممموسة الحسابية
 معمومااات نظاام مان  المنظماة المتواجادة األنظمااة كال عماى  اإلعتمااد وذلاك الفكارؼه
 .الخ...األدا  مراق ة نظام محاسب ه

 السيا  هذا ف  المعطاة التعرقفات  عض يمكن عرض ولمتوضيح
 البشرية الموارد لمحاسبة لكالسيكيا التعريف 
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 احتسااب فا  ال شارقة الماوارد لمحاس ة الكبلسيك  التعرقا مضمون  ينصب
 وهنااك. العمال راتاب أو األجار مكوناات تحدياد خابلل مان العماال مساتحقات مختما
 ُتعػػرؼ حيػػث. والتكااوقن التاادرقب مصااارقا مختمااا والراتااب األجاار إلااى يضاايا ماان
 مراقبػة إلػى باإلضػافة تعنػى التػي المحاسػبة أنهػا عمػى الفكري  الماؿ رأس محاسبة
 يااتم و التااال  هوالتػػدريب التكػػويف مصػػاريف مختمػػف األجػػور، أو الرواتػػب ومتابعػػة
 إلااى  اإلضااافة األجاار ماان العاماال مسااتحقات أساااس عمااى الفكاارؼ  المااال رأس تقياايم

 تركاز كونهاا التعرقفااته هاذة لمثال انتقادات وجهت وقد. والتكوقن التدرقب مصارقا
 ظهاارت وعميااه. األدا  مثاال مممااوس الغياار  الجانااب العنايااة دون  الماديااة القيمااة عمااى

 .ال شرقة الموارد لمحاس ة الحديثة التعرقفات
 البشرية الموارد بةلمحاس الحديث التعريف 
 األجاار إلااى  اإلضااافة الفكاارؼ  المااال رأس تقياايم يركزعمااى تعرقفااا   يمكاان عاارض     

 مهمتها ال شرقة الموارد محاس ة أن يرػ  حيث. األدا  نبجا إلى التكوقن ومصارقا
 أثار تحدياد خابلل مان المنظماة داخل ال شرؼ  لمعنصر والمعنوية المادية القيمة قياس
 .المنظمة مردودية عمى ال شرؼ  العنصر مردودية وكذلك وكفا ةه أدا 
 المااوارد وقياااس تحديااد عمميااة: أنهااا عمااى فتعرفهااا األمرقكيااة المحاساا ة جمعيااة أمااا   

مداد ال شرقةه  أنهااغ  Brummet ويعرفهاا.   المعموماات المعنية اإلدارقة الوحدات وا 
 يراهاا حاين ف . المنظمة ف  ال شرقة الديناميكيات عن التقارقر وا عداد قياس عممية" 
 Matzy & Usry  التغيار وقيااس المنشافة فا  ال شارقة الماوارد حالاة تقيايم عممياةغ 
 لممنشافة والجماعاات األفاراد عان معموماات تاوفير و الازمن دارما عمى الحالة هذة ف 

 محاسا ة أن ومان ثام يمكان القاول .خارجهاا أو المنشافة داخال ساوا  القارارات لمتخذؼ
 لمعناصاااار االقتصااااادية القيمااااة  قياااااس تتعمااااق فهاااا  ممحااااةه ضاااارورة ال شاااارقة المااااوارد
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 ال شارؼه الماورد مفاةتك بتقيايم المتعمقاة الحساابية العممياات مختماا خابلل مان ال شرقة
 بيئاااة ظااال فااا  لممنظماااة الكمااا  األدا  عماااى ذلاااك كااال أثااار إظهاااار مااا  أدائاااه وتقيااايم
 .فيها تنشط الت  األعمال
  التنظيمي التعمـ مدخل
 تفاعال أثار وتجاهال األشاخاصه عماى ال شارقة الماوارد محاسا ة مادخل ركاز لقد     
 عمااى الماادخل هااذا وقركااز .ومهاااراتهم معااارفهم تنميااة خاابلل ماان المنظمااة ماا  األفااراد
 ومان معيناةه مهاارة أو معرفاة اكتسااب نتيجة التكمفةه م  التعمم عبلقة وتحميل قياس
 الااتعممه عاان تاانجم أن يمكاان التاا  التكاااليا حجاام قياااس إمكانيااة التحمياال هااذا قواعااد
 الذؼ التعمم قيمة قياس كيفية حول السؤال وق قى فكرؼه مال كرأس رسممتها ثم ومن
 . والمهارات المعارف من محددة أنواع وتقييم قياس ف  موضوعية أداة يوفر
  الفكرية الممكية مدخل
 الفكااااارؼ  الماااااال رأس تمثااااال الفكرقاااااة الممكياااااة حقاااااو   هاااااذا المااااادخل أن يوضاااااح     

 يتجسااد ال شاارؼ  لمعقاال منااتج أؼ أن تعناا  الفكرقااة الممكيااة أن مااايبين وهااو لممنظمااةه
 لعممياات نظاام أو تجارقاةه عبلماة بتكارهم عمال أساموب اختراعاته أفكاره شكل ف 

 اسااتنادة فاا  الماادخل هااذا وقتميااز السااو   فاا  اقتصااادية قيمااة تمتمااك  حيااث تصااني 
  الفكرقةه الممكية أنواع من نوع كل يكمن وكيا أين تنظم الت  القوانين من لمجموعة
 و  كحقاا الفكرقااة الممكيااة ماان التاليااة األنااواع وتقياايم قياااس يمكاان الماادخل لهااذا وط قااا
 مااان و اااالريم أسااارار التصاااني ه التجارقاااةه العبلماااة أسااارار االختاااراعه بااارا ات الط ااا ه
 ثقافة عن تعبر الت  الضمنية المعرفة تقييم عميه يصعب أنه إال المدخل هذا وضوح
 التقييم أليراض تجسيدها يصعب ولكن أدائها ف  واضحا   تفثيرا   تؤثر والت  المنظمة

 . الفكرقة الممكية أمثمتها من والت  الواضحة المعرفة م 
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 الفكري  الماؿ رأس قيمة قياس
 الفكارؼ  الماال رأس وتقيايم قيااس أجال مان قادمت التا  النمااذج من تتسم الكثير     
 التطبيااق يعقااد ممااا المعنيااين ماان العديااد اقترحهااا التاا  المؤشاارات ماان الكبياار  العاادد
 تصاانيا يمكاان ذلااك عمااى واعتمااادا رقاضاايةه كنماااذج إسااتخدامها مجااال فاا  وخاصااة
 كماا ه مجموعاات أربعاة ف  الفكرؼ  المال رأس لقياس المستخدمة واألساليب النماذج
 :يم 

 الوصفية المقاييس Descriptive Measurements  
 ه الفكاااارؼ  المااااال رأس وخصااااائص ساااامات تحديااااد عمااااى المقاااااييس هااااذة تركااااز      

 أدا  عمااى الم اشار ييار تفثيرهاا فا  مهماة تعتبار التا  واالتجاهاات اآلرا  واساتطبلع
 والتقاادير الذاتيااة الخباارة عمااى  اإلعتماااد المريو ااهه نتائجهااا وتحقيااق المعرفااة عمميااات

 هااااااذة وتتضاااااامن.  المقاااااااييس هااااااذة وفااااااق القياااااااس أو  الدراسااااااة لمقااااااائمين الشخصاااااا 
 :المقاييس

 . اإلدارة معرفة تقييم أداة
 . المعرفية المهن ذوؼ  إلنتاجية الذات  التقييم
دارة لقياس ا  المتوازن األد  طاقة  :اآلت  عمى وتعتمد المعرفة أصول وا 

  Creating Value. القيمة توليد -

  Business Process. األعمال عمميات -
 .  Stakeholders غ وعممها  الشركة العبلقة ذوؼ    المصمحة أصحاب -
 .والنمو التعمم -
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 الفكريػػػػػػػػة الممكيػػػػػػػػة مقػػػػػػػػاييس Intellectual Property 

Measurements  
 مااان منهضااايت  ماااا الفكااارؼ  الماااال رأس قيماااة تحدياااد عماااى المقااااييس هاااذة وتركاااز    

 :  تشمل أساسية مكونات
 . الهيكم  المال رأس -
 .ال شرؼ  المال رأس -
 .العمبل  المال رأس -
 أقسااااام فاااا  الممموسااااة يياااار المعرفيااااة األصااااول تحوقاااال المقاااااييس هااااذة وتتااااولى     

 . إستخداما وأسهل تحديدا أكثر لتكون  الفكرقة يةالممك أشكال إلى المختمفة المنظمة
 السوقية القيمة مقاييس Market Value Measurements   
 وقيمتهااا المعرفااة ألصااول الدفترقااة القيمااة بااين الفاار   عمااى المقاااييس وتركااز هااذة    

.  األسااهم حممااة ممكيااة وحقااو  غ  السااو   فاا  المنظمااة قيمااة   بااين الفاار   أو السااوقية
 وماان والمحاساابية الماليااة والم ااادغ األسااس عمااى يال ااا تعتمااد لمقاااييسا ذلااك أن هااذة

 :  أمثمتها أهم
 .السوقية القيمة -
 .الدفترقة القيمة -
 .المحسو ة الممموسة  المعنويةغ يير القيمة -

 األصوؿ عمى العائد مقاييس Return on Assets Measurements 
 حسااابغ  ROA   ولاألصااا عماااى العائاااد احتسااااب عماااى المقااااييس هاااذة وتعتماااد    

 :  التالية الصيغة
  لمشركة الممموسة األصول
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خ غ =  ROA   األصول عمى العائد ج ضري جً اٌ ذ ل ؼٛائ اٌ

خ  شرو ٍ ضخ ٌ ٛ ٍّ ّ صٛي اٌ األ
  

 ضامنهه المنظماة نشاا  يقا  الاذؼ القطااع عائاد متوساط م  مقارنتها يتم ذلك  عد   
 الخااص الفكارؼ  الماال بارأس خااص عائاد القطااع متوساط عان زقادة أؼ اعت ار وقتم

 . المنظمة
 كمايمى : الفكرؼ  المال رأس قيمة قياس ويمكن أيضا  

+  االختياااار تكااااليا+  االساااتقطاب تكااااليا  فااا  دالاااة=  الفكااارؼ  الماااال رأس قيماااة
 دافعيااة قيمااة+  اإلضااافية المزايااا تكااليا+  والتنميااة التاادرقب تكاااليا+  التعويضاات

 التنظيما  االلتازام قيمة+   الوظيف االندماج قيمة+  الوظيف  الرضا  قيمة+  العمل
 . غةالتنظيمي المواطنة سموك قيمة+ 

 الفكري  الماؿ لرأس النقدية المقاييس  
 لتجاذب المؤسساة تساتخدمها الت  األنشطة تكمفة عن وتعبر: االستقطاب تكاليا - أ

 عماى المؤسساة تسااعد التا  المطمو اة واالتجاهاات القدرات لديهم تتوافر الذين األفراد
 .دافهاأه تحقيق

 المؤسسااة اخت ااار  مقتضاااها يااتم التاا  الخطااوات تكمفااة وهاا : االختيااار تكاااليا - ب
 بااين ماان وذلااك المطمو ااةه والخصااائص الصاافات لااديهم تتااوافر الااذين األفااراد ألفضاال
 .المؤسسة ف  الشايرة الوظائا لشغل المتقدمين

 فاا   سااوا نقاادؼ شااكل فاا  لؤلفااراد دفعااة مااايتم كاال وهاا : التعويضااات تكاااليا - ت
 .ييرها أو عموالت أو نقدية حوافز أو مرتب صورة
 وتخطااايط إعاااداد تكااااليا: مثااال بناااود عااادة وتتضااامن: والتنمياااة التااادرقب تكااااليا - ث

 فااا  المسااااعدة األدوات وتكااااليا التدرقبياااةه الماااادة إعاااداد وتكااااليا التااادرقبه بااارامج
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 أو المادرب انابج مان ساوا  التادرقب فا  المساتغر   الوقات وتكمفاة التدرقبياةه العممية
 .المتدرب

 يحصاال التاا  الم اشاارة يياار التعويضااات جمياا  هاا : اإلضااافية المزايااا تكاااليا - ج
 العااممين حيااة عماى التافمين مثال المؤسساة فا  عضاوقته اساتمرت طالما الفرد عميها

 والعاااامبلته لمسااايدات الوضااا  وأجاااازات المدفوعاااةه واألجاااازات المرضااايةه واألجاااازات
 .  الدينية رالشعائ أدا  وأجازة
 الفكري  الماؿ لرأس( السموكية) النقدية  ير المقاييس  
 تشاخيص إلاى يساتند الاذؼ الفكارؼ  المال رأس لقياس الدقيقة األساليب وتعد من     

 ه العميال ووال  رضاا: مثال السو   موجودات عمى تركز الت و  له المختمفة المكونات
 والمعرفاااااةه التقنياااااةه لموجاااااوداتوا االختاااااراعه بااااارا ات: مثااااال المعنوياااااة والموجاااااودات
 خابلل مان المكوناات هاذة قيااس يتم عندما والتدرقبه التعمم ثم ال شرقةه والموجودات

 التعارف  اإلمكاان يكاون  الفكارؼه مالها رأس قياس المراد المنظمة إلى األسئمة توجيه
 وعااادد الساااو ه اختااارا  ازديااااد إلاااى إضاااافة الفكرقاااةه لمموجاااودات واضاااح تقيااايم عماااى
 .الجديدة المنتجات وتقديم الجدده ئنالزبا

 أسموب المؤشرات المتعددة 
نموذج متعدد المؤشرات لقياس رأس  Maloneو  Edvinssonيستخدم كل من  

مؤشرا  ومشتقاتها تتعمق برأس  141المال الفكرؼ حيث يحتوؼ هذا النموذج عمى 
 المال الفكرؼ.

ف  نموذج كل من  عينة لممؤشرات الت  جا تالجدولين التالىيين ويعرض 
Edvinsson  وMalone  دون وجود صيغة نظرقة لمعبلقات بين هذة المؤشراته
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وتتضح األصول المعرفية أو رأس المال الفكرؼ ف  هذة المجموعات  المؤشرات 
 : اآلتية

 جدوؿ المؤشرات المالية ومؤشرات العمالء
 املؤشرات املتعلقة ابلعمالء املؤشرات املالية

 احلصة السوقية )%(. )ابلقيم(. إمجايل األصول
 عدد العمالء. إمجايل األصول /املوظفني)ابلقيمة(.

 
 املبيعات السنوية / ابلنسبة للعميل )ابلقيم(. اإليرادات / إمجايل األصول )%(.
عدد العمالء الذين مل تستطع الشركة التعامل  األرابح/ إمجايل األصول )%(.

 معهم.
شرععات ادجديدة اإليرادات الناجتة عن امل

 )ابلقيمة(.
 عدد زايرات العمالء للشركة.

 عدد العمالء ابلنسبة للموظف الواحد. اإليرادات ابلنسبة للموظف الواحد )ابلقيمة(.
متوسط الفرتة بني اتصال العميل  عإستجابة  زمن العميل / حضور املوظف )%(.

 املبيعات.
 مؤشر رضا العمالء )%(. األرابح / ابلنسبة للموظف الواحد )ابلقيم(.

اإليرادات من العمالء ادجدد/ اإليرادات اإلمجالية 
.)%( 

 االستثمار بتكنودجيا املعلومات/ مندعب البيع.
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 التجديد والتطوير و ت الناحية المعرفية لدى الموظفيفجدوؿ مؤشرا
 التجديد عالتطوير الناحية املعرفية لدى املوظفني

 كتشاف/ للموظف الواحد.يف تطوير األمصار  مؤشر القيادة.
 مؤشر رضا املوظف. مؤشر التحفيز.
 مصاريف التسويق ابلنسبة لكل عميل. مؤشر التوظيف.
 حصة الساعات املخصصة للتدريب. عدد املوظفني.
 حصة الساعات املخصصة للتطوير. دعرة التوظيف.

 (.رأي املوظفني )مؤشر التجسيد متوسط خدمة املوظف ابلشركة.
مصاريف البحث عالتطوير /املصاريف اإلدارية  عدد املدراء.

.)%( 
 مصاريف التدريب ابلنسبة لكل موظف. متوسط أعمار املوظفني.

 موارد البحث عالتطوير / إمجايل املوارد. 
 

 الفكري  الماؿ رأس مداخل وخطوات إدارة
 أوال المداخل 

 ولكنهاا إدارقاا أسامو ا   التعد كرؼ الف المال رأس إدارة أنغ  Edvinsson,2002  يرػ 
 هنااك أن عماى وقؤكاد. المنظماة ف  واألصول المصادر إدارة ف  جوهرقا مدخبل تعد

 : لممنظمة الفكرقة األصول إدارة ف  استخدامهما يمكن مختمفين مدخمين
 فاااا  المعرفااااة تااااوطين زقااااادة أن مؤداهااااا مقدمااااة الماااادخل هااااذا يعتمااااد: األوؿ المػػػػدخل
 يركاز المادخل هاذا فاإن ثام ومان. ال عياد المدػ عمى العوائد زقادة إلى يؤدؼ المنظمة
 .المنظمة ف  والمشاركة واالتصال والتعمم المعرفة بتوليد المعنيين العاممين عمى
 األصااول أحااد أنااه عمااى الفكاارؼ  المااال رأس إلااى الماادخل هااذ ينظاار الثػػاني: المػػدخل

 عوائاد وتحقياق الوقات تادادام عماى عميهاا المحافظة يمكن الت  لممنظمةه االقتصادية
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 المال رأس إلدارة أساسيتين وجهتى نظر هناك أن يرػ  السيا  هذا وف  طرققةه عن
 :هما الفكرؼه

 وقركااز هInnovation as Business Strategy أعمااال كاسااتراتيجية اإلبااداع-
 واساااااتخدام لئلباااااداع تساااااوقق مااااان ذلاااااك يتضااااامنه  ماااااا الفكرقاااااة األصاااااول إدارة عماااااى

 وحمايتهاااا الفكرقاااة الممكياااة تحدياااد إلاااى  اإلضاااافة تنافسااايةه ميااازة حقياااقلت لمتكنولوجياااا
 .وتسويقها

 Management as Learning and لممعرفااااة وخمااااق كااااتعمم اإلدارة-

Knowledge Creationأكثااار وجعمهاااا المبدعاااة المنظماااات إدارة عماااى وتركاااز ه 
 .لئلبداع التطبيق   الجانب وتهتم وفاعمية مرونة
 تركاز  فعالياة الفكارؼ  مالهاا رأس تدير الت  المنظمات أن لىإ Edvinsson وقذهب
 :التالية الجوانب إدارة عمى استراتيج   شكل
 .وقياسه الفكرؼ  المال رأس إدارة -
 .المنافسة والتكنولوجيا الفكرؼ  المال رأس أصول نظم تقييم -
 .الفكرقة الممكية نظم -

 ثانيا الخطوات 
 :وه  الفكرؼ  المال رأس إدارة عممية توضح الت  الخطوات من مجموعة يوجد    
 كمااادخل المنظماااة فااا  المعرفاااة تمع اااه الاااذؼ الااادور عماااى التعااارف: األولػػػى الخطػػػوة 

 :التالية األسئمة عمى اإلجا ة خبلل من وذلك ومخرجه إنتاج ووسيمة
  كثافة؟ المعرفة عمى المنظمة تعتمد مدػ أؼ إلى •
 المعرفة؟ لتمك موافقا أجرا يتقاضى من •
 يدف ؟ وكم يدف ؟ ومن •
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 القصوػ؟ القيمة أيضا يخمق المعرفة يممك من هل •
 خاابلل ماان وذلااك اإليااراداته لتمااك المولاادة المعرفيااة األصااول تحمياال: الثانيااة الخطااوة
 :التالية األسئمة عمى اإلجا ة

 و قيااة والعمميااات الفكرقااة والممتمكااات التجارقااة والعبلمااات والقاادرات الخباارات ماااه  •
 لك؟ القيمة تخمق الت  الفكرؼ  المال رأس عناصر

 العمبل ؟ مال ورأس الهيكم  المال ورأس ال شرؼ  المال رأس أصول مزقج هو ما •
 و واساااتغبللهاه الفكرقاااة األصاااول فااا  لبلسااتثمار إساااتراتيجية وضااا : الثالثاااة الخطااوة 

       خبلل من ذلك
 :التالية األسئمة عمى اإلجا ة    
 وأعمالها؟ لممنظمة المعرفية الكثافة تزقد الت  االستراتيجيات ماه  •
 عماااى قااادرتها تزقاااد أن خبللهاااا مااان لممنظماااة يمكااان التااا  واألسااااليب الطااار   مااااه  •

 الفكرقة؟ أصولها تفعيل
 الفكرقااة األصااول هيكمااة إعااادة طرقااق عاان النتااائج تحساان أن لممنظمااة يمكاان هاال •
 ؟غسالعك أو هيكم  مال رأس إلى ال شرؼ  المال رأس بتحوقل 
 خبلل من وذلك المعرفيينه والعاممين المعرف  العمل كفا ة تحسين: الرا عة الخطوة 

 العااااممين إنتاجياااة مااان تزقاااد أن لممنظماااة يمكااان كياااا: التاااال  الساااؤال عماااى اإلجا اااة
 المعرفيين؟

 عماااى الفكااارؼ  الماااال رأس إدارة كيفياااة فقاااد عماااق عماااىغ Drucker  أماااا بيتااار دركااار
 : اآلت  النحو
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 ين غاا  ممكاانه مسااتوػ  أعمااى إلااى الفكاارؼ  المااال رأس خرجاااتم تصاال حتااى 
 لمعاارفتهم اآلخاارقن مشاااركة  مساافلة يتعماق فيمااا نظاارهم وجهااات بتغيياار الباد 
 .إمكانيات من مايتاح  كل والمعمومات المعرفة ت ادل عمى وحثهم

 أثمان الفكرقاة الموجادات يجعال الاذؼ  الشاكل منظمااتهم نظار وجهاات تغيير 
 .التقميدية التنظيمية الهياكل عن والتخم  موجوداته من المنظمة ماتممكه

 الفكرؼ  المال رأس إلدارة خطوات خمس من يتفلا أنموذجا قدم فقدغ  Daniel  أما
 :كاآلت  وه 
  أهمياااااااة وبياااااااان العماااااااله فااااااا  المعرفاااااااة دور تحدياااااااد:  االساااااااتراتيجية الباااااااد 

 .المنتجات تطوقر ف  الفكرقة االستثمارات
 البيئاة وفهام يمتمكونهاا التا  الفكرقة والموجودات منافسينهال إستراتيجية تقييم 

 .الفكرؼ  المال رأس فيها يعيش الت  التنافسية
 لااى تسااتخدم؟ وماااذا ؟ تمتمااك ماااذا: الفكرقااة  ااالموجودات خاااص ممااا فااتح  وا 

 تعود؟ أين
 الفكرقااة الموجاودات وتحدياد المنظماة تمتمكهااا التا  الفكرقاة الموجاودات تقيايم 

 إدامااة أجاال ماان التهدياادات ومواجهااة االسااتراتيجية الثغاارات لممااى  المطمو ااة
 .التنافسية الميزة

  حسااب الفكرقااة الموجااودات وتصاانيا العمميااةه وتكاارار المعرفااة ممااا تجمياا 
 . وأهميتها قيمتها

 متتا عاة عممياات ناتج هو المؤسسة ف  الفكرؼ  الرأسمال تكوقن أن القول ويمكن    
  عاااض كانااات فاااإذا ه لتكوقناااه طوقماااة زمنياااة تاااراتوف اساااتثمارات إلاااى تحتااااج ومعقااادة
 الخارجياة البيئاة أو العمال ساو   مان م اشار  شكل استقطابها يمكن الفكرقة المهارات
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 عميهاااا تجااارؼ  مااادخبلت المعاااارف هاااذة مااان تجعااال أن أيضاااا تحتااااج المؤسساااة فاااإن
 المؤسساة عميها تستند ومنظمية فردية معارف تص ح لك  المناس ة التحوقل عمميات

 المهاام الجانااب لتكااوقن كبياارة أهميااة ذات أساسااية كقاادرات المعرفاا  التااراكم إنشااا  فاا 
 .الممموس يير المال رأس وهو المال رأس من
 

 الفكري  الماؿ رأس وتطوير تنمية أساليب

 اإلدارة ومسؤلية من إختصاص يعتبر الفكرؼ  المال رأس وتنمية بنا  أن شك ال    
 المنظمة ف  واحدة جهة هناك فميست المنظمةه ف  اإلدارات جمي  جانب إلى العميا
 العميا اإلدارة تساهم أن ويمكن الفكرقةه األصول وتنمية تكوقن  مسؤلية إليها يعهد
 واألساليب المهام ب عض القيام خبلل من الفكرؼ  المال رأس وتطوقر تنمية ف 

 : يم  كما اإلدارة لهذة المحورؼ  الدور نوضح يم  فيما.  وتطوقرة لتنميته

 عميها واإلنفا  لمعاممين واالبتكارقة اإلبداعية األفكار العميا اإلدارة تتبنى أن -
 اإلبداعات هذة عمى اإلنفا  أن إعت ار عمى التنفيذه موض  وجعمها

 .استثمارقا   إنفاقا   يمثل واالبتكارات
 مناس ة ميزانية تخصيص خبلل من اإلبداع لعمميات المال  الدعم توفير -

 .والتطوقر وال حوث بالتدرق ألنشطة

 يمكن حتى والمبدعين لمخبرا  البلزمة المادية والتجهيزات اإلمكانيات توفير -
 .الكامنة اإلبداعية طاقتهم إستخراج

 . ه األخذ يتقرر الذؼ اإلبداع  العمل  مكاففة فورقة قرارت إتخاذ  -
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 ممالتع عمى العاممين وتشجي  الذات  التعمم بيئات لخمق البلزم الدعم تقديم -
 .المستمر

 القائم الفكر إلى المخاطرة تجنب عمى القائم الفكر من العميا اإلدارة تحول -
 .واإلبداع المخاطرة وتشجي  تحفيز عمى

 تكنولوجيا من االستفادة لتعظيم زمةالبل المادية المتطم ات توفير -
 .المعمومات

 إكساب إلى تهدف والت  لمعاممين الخارجية المهمات عمى اإلنفا  زقادة -
 . العالمية الشركات ف  التعمم بيئات من المتميزة الخبرات العاممين

 رأس وتطوقر تنمية ف  العميا اإلدارة  ه تقوم الذؼ األساس  لمدور و اإلضافة   
 وتنمية بنا  ف  تساهم الت  األخرػ  األساليب  عض تحديد يمكن الفكرؼه المال
 ف  األخرػ  اإلدارات  عض مساهمات تحديد خبلل من وذلك الفكرؼه المال رأس

 : التال  النحو عمى يتضح كما المنظمةه

o  المال رأس تنمية ف  األدوار أهم كفحد ال شرقة الموارد إدارة دور يفت 
 : خبلل من الفكرؼ 

 إثارة يضمن و ما الوظيف ه اإلثرا  يحقق الذؼ  الشكل الوظائا وتحميل تصميم -
 المنظمة احتياجات كافة وتحديد ارقةهابتك مهام إنجاز نحو العاممين لدػ التحدؼ

 .واالبتكارقة اإلبداعية القدرات ذات ال شرقة الموارد من

 واالبتكار اإلبداع عمميات عن مسؤولة تكون   حثية عمل فر   لتنظيم المناخ تهيئة -
 .المنظمة ف 
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 وقدراتهم العاممين مهارات تنمية ف  تساهم تقميدية يير تدرقبية برامج إعداد -
 المتطم ات وتوفير المعرف ه  التراكم مايسمى تحقيق إلى يؤدؼ  ما كارقةهاالبت

 .التنظيم  عممالت مجال ف  العالمية التجارب من واالستفادة الذات  لمتعمم البلزمة

 اإلبداعية األفكار الستخبلص الداعمة البيئة بتوفير والتطوقر ال حوث إدارة قيام -
 . العاممين لدػ واالبتكارقة

 المنظمةه عن طي ة ذهنية صورة بنا  ف  إيجاب  بدور العامة العبلقات إدارة مقيا -
 و ما المتميزة االبتكارقة القدرات ذوؼ  والمتخصصين الخبرا  جذب ف  يساهم  ما

 .العمبل  م  إيجابية عبلقات إقامة عمى يساعد

 لعبلقةا طبيعة تحديد ف  هام دور المنظمة ف  القانونية الشؤون  إدارة عمى يق  -
 الذؼ األمر االبتكارقةه القدرات ذوؼ  المتخصصين والخبرا  المنظمة بين القانونية
 .المنظمة تجاة  التزاماتها المتميزة العمالة هذة وفا  ضمان إلى يؤدؼ

 من واإلنتاج التصني  ف  الحديثة واالبتكارات واألساليب النظم عمى التعرف -
 المقام ف  الدور هذا ويق  المنظمةه ف  اجيةاإلنت لممعمومات فعال نظام بنا  خبلل
 المعمومات نظم وتصميم بنا  عمى القائمين إلى  اإلضافة اإلنتاج إدارة عمى األول

 .الموارد إدارة ف  والعاممين  المنظمة اإلدارقة

 العمبل  وري ات احتياجات عمى لمتعرف مستمرة استطبلعية دراسات إجرا  إن -
 ابتكارقة أفكار إنتاج عمى تساعد الت  العوامل أهم من تبريع والمتغيرة المتزايدة
 إدارة وتقوم الفكرؼه المال رأس وتطوقر تنمية ف  يساهم  ما جديدة لمنتجات
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 بنا  عمى القائمين م  المشاركة خبلل من ذلك تحقيق ف  حيوؼ  بدور التسوقق
 .اإلدارقة المعمومات نظم وتصميم

  ه تساهم الذؼ الحيوؼ  والدور العميا اإلدارة  ةتمع الذؼ األساس  الدور خبلل ومن
 القيمة أن يمكن القول الفكرؼه المال رأس وتطوقر تنمية ف  األخرػ  اإلدارات
 والشك واالبتكارقةه الفكرقة ونواتجه مردوداته ف  تكمن الفكرؼ  المال لرأس الحقيقية

 سوا  ذلك ىعم المساعدة األدوات كافة توفير عمى يتوقا العطا  هذا تعاظم أن
 . مادية أو معنوية

 الفكري  الماؿ رأس عمى المحافظة

 المنظمات أمام األكبر التحدفؼ الفكرؼ  المال رأس عمى المحافظة تعد    
 تتمثفل فبل ه Knowledge–Based Organizations المعرفة القائمةعمى
 نظمهوال والهياكل اآلالت ف  المؤسسات أو المنظمات هذة ف  الرئيسة الموجودات

نما ثرائها األفكار تطوقر يمكن خبللها من الت  والمعرفة المعمومات ف  تتمثل وا   وا 
ضافة  ال حث وبدون . األعمال عالم ف  المنظمة  قا  وضمان الحديثة االبتكارات وا 
 إلى تتعرض قد المنظمة فإن الفكرؼ  المال رأس عمى لممحافظة إيجابية عوامل عن

 يعرقل أن إلى ذلك يؤدؼ وقد لهاه الحقيقية القيمة ىوتدن الفكرؼ  مالها رأس اندثار
ل المنظمة خطط الفكرؼ  المال رأس  .أهدافها لتحقيق المنظمة تعيق أداة إلى وقتحوف

 الفكري  الماؿ رأس عمى المحافظة أسباب 
 المال رأس عمى المحافظة إلى المنظمة تدف  الت  األس اب من العديد هناك

 :منها  عضا   يم  فيما نذكر الفكرؼه
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 التنافسية لمميزة كمصدر الفكري  الماؿ رأس - أ

 الميزة تحقيق إلى تسعى أشكالها  مختما المنظمات أن فيه شك ال مما    
 يدف  مما ييرهاه عن مميزة خدماتها وكذلك سمعها جعل من تمكنها الت  التنافسية

 المزايا أمثمة ومن معهاه التعامل عمى اإلق ال إلى المستفيدين أو المستهمكينه
...  الجديدة األفكار ه السمعة جودة ارتفاع التكالياه انخفاض:  نذكر التنافسية

 اليا انيةه توقوتا شركة التنافسية الميزة لعناصر المجسدة الحقيقة الوقائ  أمثمة ومن
 من فقط أيام ثبلثة يضون  ف  الزبون  إلى الطمب حسب السيارة بتسميم تقوم الت 
 . الطمب وصول تارقخ

 والمميز المتفو   المستوػ  عمى لممحافظة يات  لن ذلك أن  اإلضافة إلى    
 أص ح إذ تغيرها لسرعة نظرا   يتراج ه بدأ التكنولوجيا عمى االعتماد أن إذ لممنظمة
 التكنولوجياه استخدام توس   عد خاصة صع ا ه أمرا   عميها المرتكز والتفو   التنافس
 المنافسين لجمي  متاحة والتسويقية إلنتاجيةا العمميات تصميم قدرة جعمت الت 
 .  ظهورها عمى قصير وقت مض   عد التكنولوجيا تقميد عمى قدرتهم عمى عبلوة

 الثمينة لمثروة الممثل الفكري  الماؿ رأس - ب

 من الثروة هذة وتفت  لممنظماته  النس ة كبيرة ثروة الفكرؼ  المال رأس يعد   
 أكثر اليفقد عمرة من الثمانين ف  العادؼ إلنسانا أن منها نذكر متعددةه مصادر

 ست قى الدمايية قدرته من% 97 أن مايعن  وهو الدماييةه قدرته من% 3 من
 الذؼ ال شرؼ  المال لرأس  النس ة الحال هو فما العادؼ اإلنسان وهذا وفعالةه حيوية
 قدرته هو ثروة الفكرؼ  المال رأس لجعل أيضا   المهم المصدر األفراده نخ ة يمثل
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 أكدته ما وهو خياليةه م الغ قيمتها تشكل والت  االختراعه برا ات تسجيل عمى
 حزقران نيوقورك ف  انعقد الذؼغ ICM الفكرؼ  المال رأس إدراة مؤتمر  حوث
 دوالرغ billion  بميون  من أكثر تستممغ IBM  شركة أن فيه قيل ما وأهم ه2111
 لشركة السوقية القيمة إجمال  من% 94 أن كما ه االختراع لبرا ات كعائد سنويا  

Microsoft لمشركة المعرفية الموجودات عمى تعتمد دوالر بميون غ 119  ال الغة . 

 لممنظمة التنافسي لألداء كمحسف الفكري  الماؿ رأس - ج

 المنظمة وأدا  الفكرؼ  المال رأس بين الربط الدراسات من العديد حاولت لقد     
 وأن المنظمة موارد أهم تعد الفكرقة الموارد أن وجدغ ستيوارت  سةدرا فف  التنافس ه
دارتها تعزقزها عمى والعمل العقمية المقدرة استثمار  األدا  يحقق فعال  شكل وا 
 البيئة أن pfeffer أوضح كما التنافس ه التفو   إلى بدورة المؤدؼ الفكرؼه
 م  الزبائنه أذوا  وتغير فسةالمنا  شدة والمتسمة التغيره سرقعة الجديدة التنافسية

 منتجاتها جودة وكذلك أدائها تحسين إلى  المنظمات تدف  مازالت حاجاتهمه تعدد
 المال رأس توظيا خبلل من والعممياته الوظائا وتطوقر االبتكاره طرقق عن

 .  الفكرؼ 

 الفكري  الماؿ رأس وتطوير تنشيأ أساليب 
 من يزقد مما الفكرؼه المال رأسل والمنشطة المطورة األساليب  عض يم  فيما
 :   ه االحتفاظ فرص

 : الذهن  العصا أسموب - أ
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 ف  نشرة وتم 1937 سنة األسموبه هذا ابتكر من أول Osbern يعتبر       
 بتكوقن يتعمق أسموب هو. 1957 سنة التطبيق  الخيال سمإ تحت له كتاب

 ومن المنظمةه منها ن تعا الت  المشكمة توضيح يتم أفراده 11-5  حدود مجموعة
 والمهارات القدرات لت اين نظرا   هذا  متعددةه مصادر من المختمفةه األفكار تمقى ثم

 بدون  ستنته  والت  المشكمةه هذة م  التعامل كيفية حول هغالفكرؼ  المال رأس لدػ
 من عدد أكبر توليد إلى يؤدؼ مما العاممينه لدػ اإلبداعية القدرات  انتقا  شك

 تطبيق عمى أكبر حرصا   المنظمة ستشهد وبذلك أنفسهمه العاممين مصدرها هاألفكار
 ارت اطهم فرص من يزقد مما صنعهمه من كانت كونها عميهاه المتفق األفكار وتنفيذ

 . المنظمة

 :الجودة حمقات - ب

. سنة" ايشيكاوا كاوروا"  قبل من اليا انية الصناعة ف  أدخمت طرققة ه       
 ه متشابهة اختصاصات ذوؼ  العاممين من مجموعة التقا  ف  لتتمث وه  1961
 تحقيق مشكبلت لمناقشة األسبوع ف  ساعة إرادتهمه و محض طواعية يعممون 
 وقجتهدون  الخدم ه أو اإلنتاج  العمل طبيعة يدرسون  أنهم حيث اإلنتاجيةه الكفا ة
 تحديد وكذلك األفكاره وتطوقر المناقشة خبلل من عمله برنامج تطوقر ف 

 سنويا   مرتين أو مرة العميا اإلدارة ذلك ف  تشارك وقد لمعمله األنسب االستراتيجية
 المصان  احد أحرزها الت  المادية الثمار ومن. الحاصل التقدم عمى لؤلطبلع
 كانت والت  األسموبه هذا تطبيق من األولى السنين خبلل اليا ان ف  اإلنتاجية
 الميدانية الدراسات أثبت وقد. سنويا   دوالر 2.844.111 يعادل ما حمقةه 15 آنذاك
 أنها كما العاممينه طرف من إق اال   القت النوعية الجودة حمقات أن المجال هذا ف 
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 من لهم الفكرقة الطاقات استثمار ف  وكذلك الغيا اته نس ة تخفيض ف  تساهم
 .أرائهم استق ال خبلل

 المكشوف عمى اإلدارة أسموب - ج

 عامةه العاممين أذهان ف  الموجودة المعمومات استخدام إلى يهدف وبأسم هو    
 الجو بتوفير لهم الذهنية القدرات شحن خبلل من وذلك خاصةه الفكرؼ  المال ورأس
 بمغة المصارحة تتضمن ولقا ات اجتماعاته خبلل من األفكار لتوليد المبلئم
 من يمكنهم الذؼ رقم ال الحس لديهم يتكون   حيث المنظمةه أعضا  بين األرقام
 .التطوقر نحو االقتراحات ويربمة طاقاتهمه إنطبل 

 الحماسية الجماعات أسموب - د

 االنجازات وتحب نشيطة تكون  األفراد من صغيرة مجموعة ف  وقتمثل     
 اإلثارة توليد عمى تقوم وه . والمغامرة المخاطرة  عامم  المتسمة وكذلك الصع ةه
 الجماعات هذة ف  األفراد من المشتركين يجعل الذؼ  الشكل المناقشةه ف  والمتعة
 إشراك يتم  حيث أفكارهمه استخدام من وقزقدون  والتفاؤله  الحيوية يشعرون 
 تسهيل م  المنظمة تخصص مجال ف  الخبرة أصحاب م  لوجه وجها العاممين

 لكترون هاال البرقد الصوتيةه كالمؤثرات المعمومات تكنولوجيا بإستخدام المحاورات
  .الحاسوب وش كات

 الفكري  الماؿ رأس عمى المحافظة أساليب 
 لنتائج تت ع  مسح بإجرا  إلى أنهغ  2113صالح ه حرحوشه  يشير كل من    

 المال رأس عمى المحافظة  فساليب الخاصة الموضوعات تتناول ودراسات  حوث
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 كات ا  غ 31  ىإل تعود عميه لممحافظة أسمو ا  غ 17  حصر إلى توصبل الفكرؼه
 أعمى عمى حصمت الت  لؤلساليب وفقا   ترتيبها تم حيث وأجنبيا ه عربيا   و احثا  

 : يم  كما وذلك الكٌتابه آلرا  وفقا   النسسب

 تنشيط التحفيز المادؼ والمعنوؼ. -
 التصدؼ لمتقادم التنظيم  . -
 مواجهة اإلح ا  الفردؼ . -
 مواجهة اإلح ا  التنظيم . -
 االيتراب التنظيم . تقميل فرص -
 تعزقز التميز التنظيم . -
 توافر المناخ التنظيم  الداعم. -
 زقادة المشاركة ف  إتخاذ القرارات. -
 تخفيض تعقيد الروتين. -
 نمط اإلشراف . -
 الموازنة بين العمل والحياة. -
 تهيئة مستمزمات ال حث العمم  . -
 زقادة الوال  . -
 تحقيق االستقبللية. -
 ري ة والقدرة عمى العمل.ال -
 تفعيل أساليب تقويم األدا  . -
 المشاركة  المعمومات. -
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 الفكري  الماؿ رأس إدارة تواجه التي الصعوبات
 الفكرؼ  المال رأس قيمة وجود عمى اإلدارة مجال ف  وال احثين الكتاب يالبية يتفق     
 رأس إدارة ف  يدةعد صعو ات تواجه المنظمات هذة ولكن المعاصرةه المنظمات ف 

 : الصعو ات هذة من وقياسه الفكرؼ  المال
 قياسه في محاسبية صعوبات  
 أمر ا يعد أنه إلى ال احثين من الكثير أشار الفكرؼ  المال رأس وتقييم صعو ة وعن     
 مالية ومقاييس ومؤشرات محاسبية قواعد عمى التقميدية المحاس ة العتماد نظر ا صع ا  

 يير األصول  عض أن عمى عبلوة مستقبميةه وليست خمفية رةنظ تعط  وتارقخية
 المال لرأس الخاصة والطبيعة ظاهرؼ  يير أنه إلى إضافة قياسها يصعب الممموسة
 إعداد ف  المحاسبين وكذلك المساهمة الشركات تواجه الت  الصعو ات ومن. الفكرؼ 
 تنشر الت  التقميدية المالية القوائم بجانب الفكرؼ  المال رأس لعناصر مستقمة مالية قائمة
 لرأس المحاسب  القياس صعو ة توضح أس اب مجموعة هناك أيضا.  الشركة قبل من

 : يم  كما وه  الفكرؼ  المال
 وقيم  نقدؼ وليس ووصف  معنوؼ  طا   ذات الفكرؼ  المال رأس عناصر كافة إن -

 .الم اشر  المفهوم
 له ليس ال شرؼ  المال رأس جز   الذاتو  الفكرؼ  المال رأس تحدد الت  المكونات إن -

 .والمستخدم المالك بين ما والت ادل التداول قابمية
 م  يحصل كما والممكية الحيازة وليس اإلستئجار طا   الفكرؼ  المال رأس عمى يغمب -

 .المادؼ المال رأس
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 وقروتط المعارف تراكم  سبب تزايد ف  الفكرؼ  المال لرأس العادلة السوقية القيمة إن -
 التناقص طا   عميه يغمب إذ المادؼ المال رأس عكس عمى المهارات وتنمية الخبرات

 :التالية العوامل من أكثر أو أحد توافر  سبب السوقية القيمة ف 
 .المادؼ لؤلصل الفعم  االستخدام -
 .االستخدام عن النظر  غض الزمن مرور -
 .والتكنولوج  الفن  التقادم -
 ليس الفكرؼ  المال رأس عناصر أهم  كونها ال شرقة لمموارد ج اإلنتا العمر إن -

 لسن محدد عمر وجود من  الريم اإلنتاج  العمر من معين  سقا تحديدها  األمكان
 .لممعاش واإلحالة التقاعد
 محاسبية  ير صعوبات 
  سبب الفكرؼ  المال رأس إدارة ف  المنظمات تواجه والصعو ات التحديات من كثير     
 إظهار إن. تقييمها وأساليب لديها وقياسه الفكرؼ  المال رأس إدارة كيفية إدراكها عدم

 متقدمة منظورات إيجاد إلى الحاجة فرض قد المعرف  الحقل وديناميكية والكفا ة البراعة
 ف  المدرا  يواجهها الت  األساسية المشكمة فإن و التال . المؤسسى األدا  إدارة ف 

 والمهارات القدرات يمتمكون  الذين األفراد عدد حساب ليس ه  ؼ الفكر  المال رأس قياس
نما واألنظمة البرامج عدد أو  الت  العناصر هذة من عنصر كل يساهم مدػ أؼ إلى وا 

 وتحقيق التنظيم  األدا  معدالت رف  إلى دؼتؤ  قيمة خمق ف  الفكرؼ  المال رأس تشكل
 . التنافسية المزايا
 الفكري  الماؿ رأس مف المفقود أو العقوؿ هجرة 
 العقول هجرة عن واإلقميمية الدولية والنشرات والتقارقر الدراسات من الكثير أشارت     
 المال رأس أن وال احثين الكتاب أشار حيث خاصه  شكل العربية والعقول عام  شكل
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 المال رأس هو أنه إلى  عضهم أشار بل الفكرؼ  المال برأس العناصر أهم أحد ال شرؼ 
 الت  الصعو ات أهم من يعتبر المورد هذا فقدان أو هجرة فإن و التال  عينه الفكرؼ 
 العرب  الوطن أن إلى العربية الدول جامعة تقرقر ف  نشر حيث. المنظمات هذة تواجه
 نس ة تمثل والت  النامية البمدان من الكفا ات هجرة من% 31 من  فكثر يساهم وحدة
 مختما ف  العمما  من% 15و ندسينالمه من% 33و األط ا  من منها% 50

 العرب الطم ة من% 54 مانسبته أن إلى التقرقر يشير كما . العممية االختصاصات
  عثتهم الت  لبمدانهم العودة ورفضوا دراستهم أماكن ف  ال قا  فضموا الخارج ف  الدارسين
 .  لمدراسة
 لممحافظة مناس ة يةاستراتيج تض  لم إن المنظمات  عض أن إلى  عض ال احثين وأشار
 وذلك تواجها ومشكمة تحدياتها أحد الفكرؼ  المال رأس يكون  قد الفكرؼ  المال رأس عمى
 : أنه خبلل من

 تساوؼ  ال ونتاجه ألفكارة الحقيقة القيمة وتص ح الفكرؼ  المال رأس يتفثر قد -1
 .لممنظمة السوقية القيمة تخفيض إلى ذلك يؤدؼ و التال  شيئا ه

 خطورة األمر وقزداد أخرػه دول أو منظمات إلى الفكرؼ  مالال رأس يهاجر قد -2
 أن يمكن الت  السا قةه منظماتهم عن معمومات من هؤال  يمتمكه لما نتيجة
 الت  لممنظمات قوة ونقا  سا قا   احتضنتهم الت  لممنظمات خطيرا   تهديدا   تشكل
 .إليها هاجروا

 إذا خاصة لهاه تعوقق اةأد ويص ح المنظمة خطط الفكرؼ  المال رأس يعرقل قد -3
 . ال شرؼ  مالها رأس وحاجات ري ات معرفة ف  المنظمات أخفقت
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 المال رأس مفهوم تطبيق تواجه الت  والتحديات المعوقات من مجموعة هناك أيضا   
دارته الفكرؼ   قضايا س   ف    عض ال احثين العرب حصرها والت  العرب  عالمنا ف  وا 

 :ف  تتمثل إستراتيجية
 االيترابه الحروبه اإلنسانه حقو   اإلدارؼه الفساد الفقره ال طالةه التعميمه تمخرجا
 القضايا هذة مثل أن حيث شاممة إدارؼ  إصبلح عممية ألؼ عوائق تمثل قضايا تعتبر
 .الفكرؼ  المال رأس مفهوم مثل جديدة مفاهيم أؼ م   التوازؼ  معالجة إلى  حاجة
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 انفصم انرابع

 اسرتاتيجيبث ويراحم االبتكبر

من عدة عناصر تفى  الغرض المعرفى والمهارػ يتكون هذا الفصل 
 لمقارػ  فى هذا الموضوع تتمثل فيمايمى :

 مقدمة -
 ماهية اإلبتكار -
 استراتيجيات اإلبتكار -

  استراتيجيات العمل من الداخل إلى الخارج وتشمل خمس
 استراتيجيات .

 راتيجيات العمل من الخارج إلى الداخل وتشمل استراتيجيتين .است 
  استراتيجيات العمل م  رأس المال المخاطر  المشتركغ وتشمل

 استراتيجيتين .
 المراحل األربعة لبلبتكار -

 األهداؼ والمخرجات

 األهداؼ اإلجرائية:

 جة.التعرف عمى ماهية االبتكار والفر  بين االبتكار كعممية واالبتكار كنتي -
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بيان استراتيجيات االبتكار التس  وت عيتها سوا  لمعمل من الداخل إلى  -
 الخارج أو العكس أو العمل م  رأس المال المخاطر  المشتركغ.

العرض التفصيمى لممراحل األربعة لبلبتكار وعبلقتها  االبتكار  -
 االستراتيج .

 المخرجات :

 د قرا ة هذا الفصل :يتوق  أن يكتسب القارػ  المهارات التالية  ع    

المهارات اإلدراكية والمعرفية المرت طة  مفهوم االبتكار وما إذا كان يتم  -
 التعبير عنه كعممية أو كنتيجة .

مكانيات التطبيقز -  المهارات الفكرقة المتعمقة  استراتيجيات االبتكار التس  وا 
 المهارات التطبيقية والخاصة  المراحل األربعة لبلبتكار. -
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 نفصم انرابعا

 اسرتاتيجيبث ويراحم االبتكبر

 مقدمة 

اشتقاقا من تنوع أنه  غ(Govindarajan & Trimble, 2005:47يذكر      
القوػ الرئيسية ما بين العولمة والتكنولوجيا والعوامل الديموجرافية فإن بيئة االقتصاد 

تجاوب م  تتغير  سرعة . والنمو أو عمى األقل ال قا  يحتم عمى الشركات أن ت
وقجب أن يكون هناك خمق ونمو وتحقيق لمربح من   .اإلبتكار وأن تمتزم  ه أيضا

نماذج األعمال الحديثة والمتكاممة . وأثنا  هذة العممية من اإلبتكار االستراتيجى ه 
فإن المنظمات تستكشا تساؤالت أساسية لتعرقا أو تحديد األعمال من خبلل 

اإلطار المفاهيمى  -تحديد العمبل  المحتممين  - : تعديل عمى األقل واحد مما يمى
 .التصميم من بداية إلى نهاية هيكل سمسمة القيمة لمعميل  - إلشتقا  قيمة العميل

 ( Martinez – Costa & Martinz- Lorente, 2008:210) يحدد و      
أن  , ذلكأن اإلبتكار يعتبر مظهر أساسى من مظاهر أدا  المنظمات واألمم 

بب الرئيسى ألهمية اإلبتكار هو أنه يسمح لممنظمات ألن تتفاعل م  التغيرات الس
كتشاف منتجات وأسوا  جديدة وأخيرا   سرعة وذلك لتكون قادرة عمى إيجاد وا 

أنه فى إطار تحميل المصدر المعتمد عمى  , كما لمحماية من البيئة ييرالمناس ة
بتكار يتحدد كميزة فإن اإل  Resource – Based Framework الموارد 

 . أيضا   تنافسية مستدامة
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إبتكار المنتج بين غ أن عممية Lin & Chen, 2006 :159وقذكر        
المنظمات إكتسبت ف  اآلونة األخيرة الكثير من االهتمام من ال احثين ألن ذلك يق  

وقوضح  ف  قمب المنافسة بين الشركات ف  االقتصاد الحالى والقائم عمى المعرفة,
 الشركة ,  التى والقدرات تجسد الموارد الت  العممية ه  المنتجات ابتكار أن كل من

كما أن قدرة تطوقر المنتج هو مصدر مستدام لمميزة التنافسية لكثير من المنظمات 
. وأن التكامل المعرفى إلبتكار المنتج بين المنظمات هو تكامل األصول المكممة 

ر عممية التوجه  السو  لممنتجات والخدمات ل عضها ال عض م  المعرفة لتطوق
 Brown)وقوضح كل من  الجديدة من خبلل مشاركة المعمومات وعممية اإلتصال .

& Eisenhardt, 1995: 365)  أن هناك ثبلث تدفقات إلبتكار المنتج الجديد
غ مناهج اإلتصال عبر ش كة 2غ مناهج الخطة المنطقية لممنظمة,  1هى : 

 غ المناهج المنتظمة لحل المشكبلت.3,  األعمال الدولية
غ أن هناك اعترافا  واس  النطا  Rowley, et al., 2011: 73وقؤكد          

لؤلهمية المتزايدة لبلبتكار وذلك لممنظمات واالقتصادات واألسوا  حتى تص ح أكثر 
ديناميكية من أؼ وقت مضى. فالمنظمات فى حاجة إلى االبتكار حتى تستجيب 

ات العمبل  المتغيرة وأنما  الحياةه و غية االستفادة من الفرص الت  تتيحها لمتطم 
 Zahra and) كما يقترح .التكنولوجيا وتغيير األسوا  والهياكل والديناميكيات

Covin,1994:183) أن االبتكار يمكن اعت ارة  مثا ة شرقان الحياة ل قا  ونمو
االبتكار يمثل    غ أن(Bessant et al., 2005:1366المنظمات .وأخيرا  يضيا 

عممية التجديد األساسية ف  أؼ منظمة. وما لم تغير ماُيعرض عمى العالمه 
والطرققة الت  تخمق وتوفر تمك العروض سيكون هناك مخاطر تهدد احتماالت 

  ال قا  عمى قيد الحياة والنمو.
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 ماهية االبتكار
ففى الشكل األكثر شموال  له  , له يختما اإلبتكار فى معناة  اختبلف الدارسين     
"  فنه األسوا  الجديدة واألشكال الجديدة من  (Schumpeter, 1943:43)يعرفه 

 المنظمة الصناعية والتى تخمق التكوقن الرأسمالى ". و صورة متزايدة يوضح 
(Van de Ven et al., 1989: 590)  أن "االبتكار فى المنظمات يفهم عمى أنه

ؤلفكار الجديدة من خبلل العاممين الذين يضمنون عمى مدار لطبيق يمثل تطوقر وت
 ,Slappendel)الوقت اإلجرا ات م  اآلخرقن داخل ترتيب مؤسسى". ويضيا 

أن كل التفسيرات تعكس األهمية المتزايدة فى العممية من خبلل  (1996:108
      إعادة إكتشافها .  األفكار الجديدة واألهداف والتطبيقات والتى يتم خمقها وتطوقرها أو

يؤكد أن وجهات النظر العممية أو  (Eduards.2000:445)من هنا فإن 
تفتى لتركز عمى األنشطة اإلجتماعية واإلقتصادية والتى  Processualالتشغيمية 
" فنها تشمل مظاهر متنوعة أو أنشطة  (Robertson, et al., 1997:2)يتبناها 

مترا طة النتائج ه وذلك من خبلل حاممى المعرفة متسمسمة ه ومتكررة أكثر منها 
 المتنوعين والمرت طين ب عضهم ال عض".

االبتكار  فنه عممية عقمية ديناميكية  (Zhuang,1995:14)ويعرف  
تتطمب أن يكون التفكير االبتكارػ أحد مدخبلتها لتطوقر أفكار جديدة أو خمق 

عمى أن التجديد يجب أن يكون شيئا  استخدامات جديدة لممنتجات القائمة م  التفكيد 
أفضل. ويمكن وصا ديناميكية االبتكار  فنها دورة تدور حول االبتكار والتغيير 

  حيث ال تكون هذة الدورة خطية .
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غ أن العممية االبتكارقة لها عدة خصائص 399: 1994وقوضح   عامر,         
جدل ولها حدود مت اينة  منها أنها يير مؤكدة وتركز عمى المعرفة وهى مثيرة لم

وأخيرا يال ا ما تغير عممية االبتكار فى عبلقات العمل وترتي ات الهيكل التنظيمى. 
غ أن هناك ثبلثة تقسيمات واسعة لبلبتكار هى : * 18: 2002ويضيا   رفاعى ,

اإلدارة االستراتيجية لبلبتكار حيث تساعد المنظمة عمى مواجهة التحديات التى 
بيئة المحيطة * إدارة االبتكار تمثل تغيير أولى أو تمهيدػ* االبتكار تقابمها فى ال

 خبلل عممية خمق وتطبيق المعرفة .
غ االبتكارات إلى نوعين هما :* ابتكارات فنية * 17: 1993ويقسم  شوشة ,
 ابتكارات إدارقة .

فاالبتكارات الفنية هى االبتكارات التى تتعمق  التكنولوجيا اإلنتاجية  -1  
لمستخدمة والمنتجات التى تقوم المنظمة بإنتاجها وقهدف هذا االبتكار إلى تطوقر ا

 األدا  الفنى  المنظمة وذلك :
بإضافة أنشطة  مجاالت أو خطوات جديدة إلى نظم اإلنتاج أو الخدمات  -

  المنظمة .
 تقديم منتجات أو خدمات جديدة لم تنتجها المنظمة من قبل : -

ػ فيتعمق  النظام االجتماعى  المنظمة ه ويقصد  النظام أما االبتكار اإلدار  -2 
االجتماعى لممنظمة كل ما يرت ط  العبلقات التى بين األفراد الذين يتفاعمون معا  
لتحقيق هدف معين . ويشمل االبتكار اإلدارػ القواعد واألدوار واإلجرا ات والهياكل 

 يئة .المتعمقة  عممية االتصال والت ادل بين األفراد والب
أن الفهم الواضح لمايمثمه االبتكار  Quintane, et al.,2011: 928)يذكر     

المنظمات. ويمكن Innovativeness يعتبر أمرا  حاسما لما تعنيه درجة ابتكارقة 
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تعرقا االبتكارقة  فنها طاقة المنظمة عمى إنتاج اإلبتكارات  صورة مستمرة كما أنها 
كما أن فهم درجة ابتكارقة المنظمات هو أمر  تستت   نتائج تنظيمية هامة .

ضرورػ وحيوػ لممديرقن وهذا يتطمب وجود توصيا دقيق لمايشكمه االبتكار. 
 ويمكن تقسيم تعرقفات االبتكار كمايمى :

  االبتكار كعمميةInnovation as a process 
   االبتكار كنتيجةInnovation as an outcome 

أن  (Van de Ven, 1986 : 590)ة يوضح وفيما يتعمق  االبتكار كعممي
االبتكار هو تطوقر وتطبيق األفكار الجديدة من جانب مجموعة من العاممين الذين 

 ,Adner)بينهم وبين اآلخرقن تعامبلت فى إطار نظام مؤسسى . كما يعرف  
النظم البيئية لبلبتكار  فنها الترتي ات التعاونية التى تتم من خبلل  (98 :2006

لمنظمات لمعروض الفردية ووضعها فى صورة متماسكة كحمول فى مواجهة جم  ا
االبتكار  فنه االختراع  (Birkinshaw et al., 2008: 825)العميل . ويعرف  

والتطبيق لممارسات وعمميات وهياكل أو أساليب والتى تمثل حالة جديدة من الفن 
 (Kanter, 1984: 20) والتى تسعى لمزقد من األهداف التنظيمية. كما يعرفه 

 فنه عممية جمب أػ أفكار جديدة لحل المشكمة قيد االستخدام . وأخيرا  يعرف 
(Van de Ven & Polley, 1992: 92)  تطوقر االبتكار  فنه عممية يير
وبدعم مالى من  Entrepreneursمؤكدة لمغاية وذلك ألصحاب المشارق  

جرا  سمسمة من األحداث عمى مدػ  فترة زمنية لتحوقل الفكرة الجديدة المستثمرقن وا 
 إلى حقيقة واقعة .

أن  (Utterback, 1971: 77)أما فيما يرت ط  االبتكار كنتيجة , فيوضح 
االبتكار هو االختراع الذػ تم تقديمه إلى السو  فى حالة وجود منتج جديد أو 
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 ,Levitt)االستخدام األول فى عممية اإلنتاج وذلك فى حالة ابتكار العممية . أما 
فيعرفه  فنه بنا  جديد لمربح ومنتجات جديدة وعمميات إنتاج وخطط  (2 : 1960

 فنه أول استخدام أو  (Becker & Whistler, 1967: 463)تسوقق . ويعرفه 
اإلستخدام الم كر لفكرة واحدة وذلك لمجموعة من المنظمات ذات أهداف مشابهة . 

لكى تمنح برا ة االختراع يجب أال أنه  (Jaffe et al.,1993: 580) ويضيا   
يكون هذا االختراع بديهى والتظهر فيه بوضوح مهارة الممارس فى التكنولوجيا ذات 
الصمة, وقجب أن تكون مفيدة وهذا يعنى أن تكون لها قيمة تجارقة.  وأخيرا  يعرفه 

(Barnett, 1953  : 7)  فنه أػ فكر أو سموك أو شى  ما جديد وألنه يختما 
 عن األشكال القائمة .  نوعيا

 

 استراتيجيات االبتكار
 Working From the inside out * العمل مف الداخل إلى الخارج 

اإلستراتيجيات الخمس األولى تم توظيفها عن طرقق الشركات الكبرػ حيث  
أمكن من خبللها زقادة تدفقات اإلبتكار الجذرػ  صورة جوهرقة وذلك  العمل م  

ة لممنظمة. هذة اإلستراتيجيات تتغمب  عمى مشكمة حوافز المصادر الخارجي
 اإلبتكار وذلك  التوافق م  اإلستثمارات الحديةه السياسات الرسميةه القيادة .

 
االستراتيجية األولى : إجعل االبتكار يحقق تقدـ مفاجئ وذلؾ كاستراتيجية وأولوية 

 ثقافية :
ير التقميدػه ض  أهداف تحدث عن الحاجة إلى منتجات جديدة والتفكير ي 

مرنه حيث يمكن فقط تحقيقها من خبلل إنجاز األشيا   صورة مختمفة ه التحدػ 
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من جانب وحدات األعمال لزقادة إيراداتها المشتقة من المنتجات والخدمات 
 .الجديدة
توليد مقاييس المقارنة المرجعية والتى توضح  أهمية اإلبتكار الجذرػ  

الصناعة التى تعمل بها .  اإلضافة إلى تسميط الضو   والذػ يفضل أن يكون فى
 صورة عامة عمى فجوة األدا  الناتجة من قصور أو نقص األفكار العظيمة ه وأن 
االبتكار الجذرػ يخمق اإلحساس  فهمية أن المتغيرات يال ا ما تزقد النشا  

 اإللزامى ه حتى فى حاله مقاومة الشركات لمتحديث .
االستراتيجية فى أن األعمال نادرا  مايتم انجازها  صورة  والمشكمة م  هذة 

طي ة فميس كافيا تقديم النصح لؤلفراد لمساندة األفكار العظيمةه فالمنظمات التى 
 لديها مبتكرات قوية تؤلا  صورة بميغة واحدا  أو أكثر من االستراتيجيات األخرػ .

 
بداعاا :االستراتيجية الثانية : تعييف األفراد األكثر إبت  كارا وا 

عمى الريم من أن هذة الم ادرة يمكن أن تكون مكمفة ومح طةه فإن هناك 
شك  قميل  فن الدم الجديد يتجه ألن ينشط ويقوػ الحدود القديمة فى المنظمة 
وقجعل المبتكرقن منتجين  صورة جذرقة كما يمكن أن يحفز العصارات اإلبداعية 

قد تحقق تقدم مفاجئ وتعتمد أكثر عمى الجهود  لممنظمة وقولد تدفقا تجارقا ألفكار
 الفردية ل عض المبتكرقن من ذوػ الكفا ات المرتفعة والممتزمين.

 
ظمة االستراتيجية الثالثة : نحو مشروع المعامل  ير الرسمية داخل المن

 :التقميدية
يتم ذلك من خبلل منح المبتكرقن وقتا مفتوحا لئلختراع عن طرقق بنا  

وفرة داخل موازنات ال حوث والتطوقر, وأيضا بتبنى تعديل نظام إدارة المرونة وال
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األدا  وذلك من  أجل تشجي  األفكار الجديدة ذات القيمة والتى يكون مردودها 
 طوقل األجل.

والمشكمة الكبيرة م  استراتيجية مشروع المعامل هذا هى أنها تتبلشى فى         
أفضل لئلدارةه وترك الوفرة فى الموازنات , مواجهة اإلعتقاد  فن هناك تطبيقات 

وال حث عن طرقق آخر حينما يفشل العمما   فى تبرقر نفقات مشروعهم أو عندما 
اليمكن حساب تكمفة وقت ال احثين. حتى فى المنظمات حينما يرػ مشروع 
المعامل النور , فإنه يال ا مايكون من الصعو ة تحوقل اإلبتكارات التى يتم توليدها 

 لى الشكل التجارػ.إ
 

 االستراتيجية الرابعة : خمق أسواؽ الفكرة داخل المنظمة :
تكوقن فر  العمل المستقمة ه والتى تدعى أسوا  الفكرة أو أسوا  المعرفة 
لتحديد وتحوقل االبتكارات الجذرقة إلى الشكل التجارػه وتسمح ش كة األعمال 

دود الجغرافية والتنظيمية م  ال الدولية ألسوا  الفكرة هذة أن تزودهم عبر الح
مركزقة الموارد ه م  التحديد الواس  لمحدود و تقميص فرص البيروقراطية عمى فر  

 العمل .
أسوا  الفكرة ليست من السهولة  مكان إلدارة معامل المشروع التقميدية.         

سمح لتمك وأكثر البرامج فعالية هى التى تخمق فر  العمل المستقمة  صورة فعمية وت
الفر  أن تراقب أنصبتها المحدودة. فهى تقوم بتعيين األفراد وذلك م  قواعد الشركة 
الغير محدودةه وتقوم  كتا ة القواعد المنظمة لها . ويال ا ما يتقرر ذلك  صورة 
م اشرة من خبلل العضو المنتدب, ومكاففة أعضا  فرقق سو  الفكرةه ربما يكون 

التى تقابل المسئولين وليس من المدهش أن يكون من أكثر التحديات الجوهرقة 
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األسهل استخدام إستراتيجية سو  الفكرة كمصدر لمفاهيم التقدم المفاجئ أكبر من 
 إستخدامها كقاطرة لئلبتكارات التجارقة .

ولهذا السبب فإن معظم الشركات تقوم بتحوقل المسئولين إلى تطبيق 
 . مال بهامشروعات سو  الفكرة لبنا  وحدات األع

 
 Become an  االستراتيجية الخامسة : أف تصبح المنظمة منضبطة:

"ambidextrous 

وتوضح هذة االستراتيجية أنه لكى تص ح المنظمة منض طة ومبدعة وقتم         
إدارتها  صورة فعالة هناك نقطتين هما : األولى أجعل المبتكرقن منفصمين تماما  

مة خصوصا الجوهرقة منها . فيجب عمى فرقق اإلدارة عن األعمال التقميدية  المنظ
ليس فقط أن يحمى ويشرع لموحدات ذات المهام الخاصة  المنظمة 

Entrepreneurial Units  بل أيضا أن يجعمها منفصمة طبيعيا وثقافيا وهيكميا
عن  قية المنظمة, والثانية هى محاولة رف  االبتكار الجذرػ من أجل تحقيق صالح 

 ككل .المنظمة 
وهذا  بل شك يمثل الجز  الصعب ألن من سو  الحع أن هذة الخطو  المرشدة     

لئلبتكار الجذرػ المتكامل داخل نسيج المنظمة الكبيرة ليست دائما  واضحة وجمية. 
ومما الشك فيه أن األداة األكثر أهمية لمتغمب عمى صراع المصالح لجزئين فى 

ونفاذ ال صيرة االستراتيجية  A clear vision المنظمة هو إمتبلك الرؤية الواضحة
 األكبر لؤلعمال  المنظمة ككل.

 اإلضافة إلى ما سبق يمكن التفكيد عمى ضرورة إمتبلك قائد الفرقق 
 لمهارات القيادة الفعالة فى إدارة تدفقات االبتكار .
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همة وفيما يتعمق  الخطو  المرشدة والتى أحيانا تكون يامضه وذلك ألن الم       
يال ا ما تكون مث طة لمهمة ه فعند محاولة تطبيق أػ من اإلستراتيجيات الخمس 
السا قةه فإن المنظمات التى هى فى حاجة إلى االبتكار وترقد تحقيقه  صورة 
متسارعة فإن صعو ة االختيار تكون فيما هو داخل حدود المنظمة. واألكثر حداثة 

السرق  فى الصناعات وذلك  النظر  هو أن الشركات تحاول المنافسة  التغيير
  صورة أكبر نحو الخارج إلستثارة االبتكار الجذرػ .

 
  Working From the outside In * العمل مف الخارج إلى الداخل :

     
االستراتيجية السادسة : التجربة مع االستحواز ، والمشروعات المشتركة ، 

 :رجية المبتكرةالتعاوف المشترؾ والتحالف مع الكيانات الخا
اإلستراتيجية الخارجية األولى التى تمتمكها وتحاول توظيفها الشركات 
التقميدية هى االستحواز عمى أو شرا  اإلبتكار الجذرػ. فإذا لم تستط  الشركات 
الكبرػ شرا  اإلبتكارات فإنها تحاول صياية تحالفات وعمل ترتي ات ممكية جديدة 

ن معظم اإلندماجات واإلستحوازات والمشروعات م  المبتكرقن. ومن سو  الحع أ
المشتركة واألنواع األخرػ من التحالفات فشمت فى توليد تدفقات داخمه تحقق 

 نجاحات تجارقة  ارزة .
فالشركة التى فى حاجة إلى االبتكار عادة ماترػ نفسها كمحققة أو حاصمة        

عندما تحقق االبتكار  عمى منتج جديد أكثر من حاجتها إلى قدرة جديدة. حتى
الجذرػ والذػ يكون أكبر من منتج محدده فإنها التعرف كيا تتعمم من قدرتها . 
وأيضا  فى األيمب األعم عندما تسود هذة الحالة فإن االستحواذ أو التحالا يخمق 

 ابتكارا أقل وليس أكثر فى األعمال الجوهرقة .
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لشرقك المستحوز عميه ه  اإلضافة إلى الفشل فى التعمم من التحالا أو ا
فإن التعثر يكون عائقا  متكررا  فى تجهيز الهيكل التنظيمى والثقافة التنظيمية 

لبلبتكار. فالتوقيت والتكرار   desperateواإلجرا ات  الشركة شديدة الحاجة 
يسمحان ببرهنة المنتجات والتكنولوجيا الجديدة عمى أن تكون أكثر جذرقة وأكثر 

ختبلفا لمتطوقر التجارػ المحتمل أو لرف  أدا  المنظمة فى مجال تهديدا  وأكثر ا
األعماله فقادة الصناعة الذين ي حثون عن اإلبتكارات ينظرون خارج المنظمة ولكن 

 لمحاولة نقل اإلبتكارات إلى الداخل .
 وتقوم الشركات بتحقيق ذلك من خبلل عدة خطوات هى :

  األهداف العامة .التفكد من أن الشركا  يشاركون المنظمة 
  تحديد العناصر التنفيذية ذات الصمة من كمتا الشركتين التى تجعمهما قادرتين

 عمى نجاح المشاركة .
 .بنا  فر  المشاركة لتعزقز نقل المعرفة وتحقيق الثقة المت ادلة 
 . تطوقر خطة أعمال واضحة لممشروع المشترك 
 . ربط حوافز العاممين  النجاح فى المشاركة 
 يز عمى قضايا العاممين ه خصوصا الحاجة إلى الحل الفعال لمصراعات.الترك 
 . تطوقر الفهم الشائ   فن التحالا سوف ينتهى 

 
 Engage in corporate  االستراتيجية السابعة : ضماف مشاركة المنظمة :

Venturing                        
تم إدارتها كجز  من األعمال تخمق وتساند مشاركة المنظمة لؤلعمال الجديدة والتى ي

ويمثل ذلك اإلستراتيجية األخرػ والتى يتم توظيفها إلثارة وتحفيز  –الحالية لها 
اإلبتكار الجذرػ . وتفخذ إدارات مشاركة المنظمة الموارد الداخمية وتحاول معالجتها 
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فى قيادة Intel كما لو كانت موارد خارجية. ف عض الشركات نجحت مثل شركة 
ولكن النجاح نادرا  Corporate Venturingمالها بوسائل مشاركة المنظمة نمو أع

. وقمقى  عض المؤلفين الضو  عمى  Discouragingly rareما كان يير مشج 
حقيقة أن معظم نجاحات مشاركة المنظمة هى من ات اع استراتيجية اإلبتكار 

ة جانت فى وقتم ات اع خرقط Radicalوليس الجذرػ  Incrementalالتدرقجى 
. فعمى الريم من أنها تشتمل عمى تكنولوجيا  (USA today)ذلك مثل جرقدة 

ط اعة جديدة ومنهج تسويقى جديد فإن منهجية خرقطة جانت رفعت عديد من 
 القدرات المتاحة لديها وذلك فى إطبل  الجرقدة .

ويستعرض  عض المؤلفين كيا أن هناك صعو ات فى التقدم الجوهرػ         
لتجارػ لؤلفكار, وذلك داخل المنظمة الكبيرة و التالى هيكل مشاركة المنظمة ومما وا

الشك فيه أن كل األساليب الجيدة لحوكمة الشركات تقود المنظمات الكبيرة إلى 
دارتها  صورة أكثر قميبل من نطا   تحقيق الرقا ة الفعالة عمى مشروعاتها الحالية وا 

. فمديروا أقسام المشروع والتنفيذيين  الشركة وهيئة وظيفة ال حوث والتطوقر الداخمية
اإلشراف يكونوا مسئولين وهذا يض  حدود واضحة ألػ مشروع تضمنة الشركة أو 
المنظمة . فالشركات الكبيرة التقميدية تريب فى امتبلك معظم االبتكارات الجذرقة 

قودها إلى التركيز الواعدة التى تضمنها وتنفق عميها , هذا التوجه  عقمية الممكية ي
عمى المظاهر الرسمية والتعاقدية والتشرقعية لمعبلقة ه م  إعطا  أهمية أقل لتمك 
المظاهر التى اليمكن تصنيفها . ولسو  الحع ه فإن الممكية القانونية لمفكرة الجديدة 
تكون جز ا  فقط من القيمة المشتركة لممنظمة . ويبلحع أن معظم التكنولوجيات 

والخدمات التص ح ناجحة تجارقا بدون تطبيق الثروة المعرفية يير والمنتجات 
المصنفة . هذة الثروة المعرفية يال ا ما تكون المناقشات يير الرسمية بين الضامن 
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والمشروع والتى تخمق فهما حقيقيا لما هو مطموب لجعل اإلبتكار الجذرػ يفخذ 
ة أكبر عمى إمتبلك ورقا ة الصفة التجارقة . فمعظم الشركات الكبيرة تركز  صور 

  األشيا  والتحاول التعمم من المشروعات التى تقوم  ضمانها.
 

 Working With Venture *العمل مع رأس الماؿ المشترؾ 

Capital                
م   األخذ فى االعت ار قيمة رأس المال المشترك فإن الشركات الكبيرة لديها اآلن 

 ميديتين خارجيتين وذلك لتوليد إبتكار جذرػ أكثر.تجارب م  استراتيجيتين تق
 

 الشركة  مشروع اإلستراتيجية الثامنة : تأسيس تمويل لرأسماؿ
Establish a Corporate venture Capital fund. 

ويشمل ذلك تخصيص جان ا من األموال  صورة مميزة من أجل  
اتيجى لممنظمة. هذا االستثمارات فى المنظمات الناشئة فى مجاالت النمو اإلستر 

إلى جانب اإلشارة إلى أن الرقم القياسى المسجل لتموقل رأس المال المشترك 
لمشركة يكون مزقج ويحدد أن السبب الوحيد األكبر لمفشل هو القصور فى الوضوح 
 النظر إلى رسالة نشا  رأس المال المشترك لمشركة. وقثار عدة تساؤالت فى هذا 

الحالية تساند ال حوث والتطوقر وخطط التوس  التسويقى الشفن هى ه هل الرسالة 
 فى المنظمة الكبيرة؟ أو هل الرسالة الحالية تساند المناف  الذاتية لمحفظة الشركات؟ 

واحدة من أفضل األمثمة J&J وتمثل شركة جونسون أند جونسون المتطورة 
ة ثقتها وذلك المرت طة بنجاح مشروعات رأس المال المشترك . فمقد إكتسبت الشرك

من خبلل مشاركة برامج الجودة وضمان اإلرت ا  م  اإلستثمارات فى دورات 
التموقل الحديثة. وربما تكون الدروس المستفادة واألكثر اضطرا ا  الشركة هو فيما 
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يتعمق  قدرتها عمى جذب واالحتفاظ.  موه ة التموقل المشترك والجودة العالية من 
ب ساطه لم تستط   الشركة أن تقترح حوافز ومشاركة  أجل العمل المشترك . ولكن

الذػ يسعى لتحقيق أفضل تموقل عادلة أو متكافئة لتموقل رأس المال المشترك و 
 .له
 

 اإلستراتيجية التاسعة : المشاركة فى تمويل الصناعة الناشئة : 
Participate in an "emerging industry fund" (EIF) 

يتعمق بهذة االستراتيجية فإن المشاركة فى تموقل لبنا  رؤية واضحة فيما  
الصناعات الناشئة يمكن أن تستخدم س   آليات لنقل المعرفة لزقادة القيمة المتوقعة 

 لئلبتكارات الجذرقة حيث يتم اإلستثمار يير الم اشر فى :
 .تعيين مدير تنفيذػ فى مكتب المشروع المشترك 

ة بتدفقات التحوقل واألنشطة وهذا يضمن إعبلم المشاركين  صورة تام
التجارقة المتعمقة  محفظة شركاتهم. ذلك أن المدير التنفيذػ المعين فى 
المكان يساعد محفظة الشركات فى الوصول إلى الموارد المرت طة  مستثمرػ 

 الشركة الك ار .
 : اختيار مدير ش كة أعمال لتموقل الصناعة الناشئة 

ركز الرئيسى لمشركة وتكون مهمته يق  منصب مدير ش كة األعمال  الم
استق ال التدفق النهائى لممعرفة من تموقل الصناعة الناشئةه فهو مسئول عن 
تعزقز واستدامة الحوار بين الشركة وخبرا  ال حوث والتطوقر و رجال 
 التسوققه والعاممين والتنفيذيين عمى مستوػ الشركات وربط ذلك  التموقل .

  الشركة الرايبين فى التعميم .خمق فر  اإلستيعاب داخل 
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والهدف من ذلك ضمان أن األفكار الجديدة تنتشر بين العاممين عن طرقق 
تشغيل الخبرات الفردية وتحقيق التعمم التنظيمى . وتحديد فر  صغيرة من 
العاممين حيث تكون مهمتها هو التعمم عمى مستوػ خبرات كل محفظة 

كل مشروع لضمان سرعة ونشر لمشركة ه هذا م  تحديد أفراد آخرقن ل
 المعرفة الجديدة التى تم استيعابها .

 : إعداد مكت ة لؤلفكار 

كل مشارك فى الشركة يجب أن يؤسس مستودع مركزػ لممعرفة القابمة 
لمتوثيق والتى تنشف من أنشطة واستثمارات لتموقل الصناعة الناشئة . فيجب 

ألدا  المتميزه والمذكراته أن تحتوػ هذة المكت ة عمى أورا  عمله تقارقر ا
وتقديم العروض من خبلل خبرا  متنوعين فى الوثائق الرسمية ه ولوحه 

 مرشدة لتوقيتات التموقل .
 : عمل موق  إلكترونى لتموقل الصناعة الناشئة 

وقتم ذلك  غرض تشجي  الحوار العممى لكل شركات المحفظة ه والمشاركين 
المبلك إلى الموق  اإللكترونى  فى الشركة وقجب أن نضمن  وصول هؤال 

 لشركتهم .

 : تنظيم منتديات رسمية لمقارنة األفكار والمبلحظات 

فى هذة المنتديات والتى يتم إستضافتها  صورة دورقة  كل شركة مشاركة 
وذلك ممثمة لشركات محفظة التموقل , وتركز هيئة اإلرشاد عمى تكنولوجيا 

ويمكن أن يقدم المشاركون قضايا  محددةه سوا ا كانت أفكارا أو قضايا .
وأفكارا ونجاحات وفشل ورؤػ ويمكن إكتشاف طر  تموقل لهذة الخبرات 

 المكتس ة .
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 : اإلستجا ة لطم ات الت ادل يير الرسمى 

ربما تكون أكثر آليات نقل المعرفة أهمية هى المناقشات يير الرسمية وت ادل 
ت المحفظة. وهذة تشمل الرؤػ بين المشاركين  الشركة والعاممين  شركا

جتماعات حل المشكبلت لموظائا  فرصة العمل عبر اإلدارات الوظيفية وا 
 المتنوعة والتى تهدف إلى المساندة التجارقة لئلبتكار .

ويعاب عمى هذة االستراتيجية عموما أنها مكمفة لمغاية وأكثر مخاطرة من         
 ارات الجذرقة .أن يعتمد عميها كمصدر تجارػ وحيد ومتاح لبلبتك

وعمى أية حال حينما يتم اإلعتماد عمى توليفة من واحد أو أكثر من  
اإلستراتيجيات المحددة سمفا ه فإنه ربما تزودنا  منافذ مفيدة حيث يمكن لممنظمة أن 
ترػ التطور المستقبمى لمصناعة الناشئة ه عبلوة عمى ذلك فإنها تعطى لمشركة 

 ربما قد النمتمكها .الكبيرة اختيارات استراتيجية 
 

 المراحل األربعة لالبتكار
خبلصة أفكار المنتجات الجديدة والتى القت  يعتمد تحديد هذة المراحل عمى     

يترك لمصدفة. لكن إذا كنت تعمل  ماال عادة , االبتكار فى األعمال نجاحا  كبيرا  
ة لمتحفيز عمى تحقيق أهداف نمو مستقبمية لمؤسستكه فيجب عميك التنشيط م اشر 

نجاز هذة العممية والتى تتكون من أرب  مراحل : إستراتيجية  دارة االبتكار. وا  وا 
ونذكر هنا نظام قد استخدم بنجاح عمى  . التطوقر ه التصور ه التقييم ه والتطبيق

سنة الماضية من الشركات الرئيسية فى الواليات المتحدة وأوربا فى كل  25مدار الا 
لى الطعام ه االلكترونيات ه المواد الخام ه الدفاع ه صناعة من السيارات إ

الصناعات االستهبلكية المعمرة ه النشر والط اعة ه الطيران ه الرعاية الصحية ه 
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التعبئة ه الخدمات ه والمعدات الثقيمة   وأكثر من ذلك من قبل الشركات فى مجال 
 صناعة المعالجة الكيماويةغ.

خدماتغ وتطوقر الفرص الجديد  و المنتج الفكرة  والنظام جيد ليس فقط فى تعرقا
ولكن أيضا فى تحقيق أػ أهداف خاصة  األعمال والتى لها  نهايات مفتوحةغ. 
وهذا يكون فى أػ موقا يكون  ه احتماالت جديدة وخيارات مطمو ة وتتطمب 

 ابتكار وهنا تكون العممية وتستخدم بنجاح فى : 
 طوقمة المدػ . تحديد المجاالت المثمرة لؤل حاث *
التسوقق الكامل لممواد الخام المطورة الجديدة ه النسيج ه الطبل  ه األداة أو  *

 التشغيل. 
 تحقيق كم من المكاسب فى االنتاجية فى عمميات التشغيل الحاسمة. *
زقادة إلى حد كبير فى نصيب السو  لمنتج قياسى متصور فى السو   *

 عمى انه "الكل متشا ه" و
 النهج الجديد المبدع لحل المشاكل التى تبدو مستعصية.تطوقر  *
 

 المرحمة األولى : تطوير االستراتيجية
 معايير النجاح : -
أول خطوة فى إدارة االبتكار هو تفسيس معايير النجاح لمشركة. وهذا يكون       

 واضحا  عند كتا ة بيان  األهداف والقدرات .
العمل عبر اإلدارات الوظيفية معا وذلك  ولصياية معيار النجاح نحتاج لجذب فرقق

لمعمل من خبلل كل المنظورات المختمفة فى المؤسسة والمرت طة  التطوقر لخط 
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وال حوث و التطوقر, اإلنتاج ه التموقل ه التسوقق ه التخطيط ه  –إنتاج جديد 
 واإلدارة العامة.  

نتاج الجديد هذا الفرقق يقوم  عمل رسم كامل لكل الخصائص األساسية لخط اإل
المثالى  الشركة ه اعتمادا  عمى المميزات ه الوظائا ه والفوائد المعروضة ه عمى 
 سبيل المثال ه المادة الخام الفرقدة  الشركة ه أو التشغيل ه أو التكنولوجيا المتقدمة.

وهذا الفرقق يقوم بتحديد المعممات واألهداف التى تحدد النجاح لممشروع وتض   
 ى األسئمة الرئيسية التالية : اإلجا ات عم

 كيا يجب أن يكون حجم السو  كبير؟ *
التى يجب أن يحققه دخل  ROIما هو الحد األدنى لعائد االستثمارات  *

 األعمال؟
ما هو الحد األقصى لموقت واالستثمار المسموح  ه  غض النظر عن  *

 تطوقر المنتج الجديد؟
 تغيير منفرد ؟هل هناك حد أدنى لتشغيل اإلنتاج ألػ  *
 ما نوعية العمبل  وكم عددهم وكيا يمكن أن نبي ؟  *
كيا يمكن حماية وض  ممتمكاتنا وخاصة من األشخاص السيئين  *

 واألشخاص الك ار؟
هل سندخل فى مشروع مشترك أو نشترػ شركة لديها قدرات متكاممة  *

 الخترا  السو  الجديدة؟
فمعيار النجاح ال يهتم  ما تمتمكه خاصيتان فى عممية وض  الهدف فرديتان ه 

الشركة أو  كل ما ترقدة من الوض  الذػ تقا فيه اآلن . فهو يصا 
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 األعمال الجديدة المثالية  أهدافغ ه وقنظر م اشرة لممستقبل  مصفوفة
SWOT نقا  القوة ه نقا  الضعا ه الفرص ه التهديداتغأػ تحديد . 

 التركيز عمى قيادة المستقبل: -
لمتركيز  ال حث عن فرص منتج  المقطة األولىالنجاح لمشركة يشكل  معيار     

والمقطة جديد فيما بين احتماالت يير محددة " ماذا يير ذلك يمكننا أن نفعمه؟". 
تكون التركيز لم حث عمى المجاالت ذات الصمة والتى من خبللها يفخذ  الثانية

ن" ه وما هى الفرص التصرف محمه فى المستقبل. " ما الذػ يتغير وقنمو اآل
الجديدة التى سوف تكون مجدية لمشركة لعنونتها والتعامل معها. وأين يمكن أن 

 نتوق   معقولية النجاح ؟
وماهى الفترة الزمنية التى تستغرقها الشركة لتطوقر أحدث منتجاتها من مرحمة 

 شكل المفهوم إلى التقديم ؟ " السرعة إلى السو " فميس من المهم الحصول عميها 
 صحيح ولكن كم من الوقت تستغرقه الشركات  صفة عامة ؟

( تأكيد معيار النجاح شركة )ص( ، المجموعة الهندسية ) برنامس 1جدوؿ )
 االبتكار االستراتيجى (

 مالية وخصائص ، عميل( استعادة أو) تمديم على يستند جديدة دولية أعمال انطَلق

 : تشمل لد والتى للمنافسة

 المجموعة دخل على باإلضافة دوَلر مليون س لمبلغ المحتملة ليةالعم( إجبارى)

 .2015 عام بحلول الهندسية

 المنتج لتمديم سنويا% 50 اْللل على)  مرتفعة نمو بمعدَلت التمتع(إجبارى)

 (.للمكتسبات سنويا% 24 و الجديد

 تكون أن يجب الربحية( ) ص) شركة ربحية لتحسين المحتمل العرض(إجبارى)
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 (. لصناعتنا العليا%  10 الـ ةبمرتب

 التى البسيطة التعديَلت طريك عن الهندسية للمنتجات مهمة ليمة إضافة(إجبارى)

 .التكلفة تخفيض أو اْلداء تحسن

 من عالية بدرجة المعالجة تمنيات أو/  و الملكية نمل طرق على اَلعتماد(إجبارى)

 . الصعوبة

 .للعميل واَلستجابة العالمية المشكَلت حل على المدرة فاعلية(إجبارى)

 وربط ، المكتسبات بواسطة الجديدة التكنولوجيا خَلل من اَلجتذاب(إجبارى)

 والتحالفات المشتركة المشروعات

 .الداخلى التطوير أو بالترخيص المختصة والجهات

 الجذابة الَلئمة اْلماكن من خمسة إلى إثنين من جديد عمَلء نوع كسب(إجبارى)

 .بالسوق

 .للنمو مربحة منصة إنشاء(ارىإجب)

 .السوق فرص أفك فى لَلبتكار كمائد الهندسية المجموعة مكانة(مفضل)

 لبل من نفذت وإذا دوَلر مليون س بممدار أولية استثمارات تطلب(مفضل)

 . داخليا تطويرها تم إذا عامين مدار على دوَلر مليون ع عن تزيد وَل المكتسبات

 .الوحدات من اْلَلف لعشرات نوىالس التشغيل استخدام(مفضل)

 .العميل مولع وعمليات المحمول بواسطة المجموعة خبرة من اَلستفادة(مفضل)

 .الجغرافى التنوع تمديد(مفضل)

 .المال سوق فى والتأثير الصناعى المجتمع فى المجموعة سمعة تحسين(مفضل)

  ص وعةلمجم اْلخرى التشغيل عمليات بواسطة المؤازرة على الحصول(إضافة)

 الذكية واَلستجابة المستمرة والعمود ، الطويل المدى رصيد على المحافظة(إضافة)

 .العاجلة العميل لمتطلبات
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 منتجات خَلل من الموجودين ص مجموعة عمَلء لاعدة خدمة(إضافة)

 .جديدة وتكنولوجيا

 
 

واإلجا ة يجب أن تكون " هذا يتوقا عمى" والمعنى يختما حسب الصناعة ه     
نوع المنتج ه السو  ه الشركة. فبينما تستغر  شركة فى سو  األدوات حوالى 

 11عامين لتطوقر أحدث منتج جديد , تستغر  شركة صناعات كيميائية حوالى 
 سنوات. ولكن أيضا السرعة نحو السو  خارج الخط والهدف تتطمب وقت.

 :المرحمة الثانية : التصور
لنمو لقمة خط الربح سوف تتبنى نوع من أيمب الشركات التى تريب فى ا     

عممية تطوقر منتج جديد ه القوػ الداخمية لها دور أساسى فى دور توليد فكرة 
 مفاهيم منتج جديد ولكنهم ال يستطيعون فعل ذلك  مفردهم .

مفاهيم المنتج  –إذا كيا تخرج الشركة  فكرة منتج جديد وخمق الفرص لتطوقرة 
 تقبمى لؤلعمال؟الجديد لقيادة النمو المس

 هذا سهل وسرق . –: دعنا ننظر فى الشركة أوالا 
العمما  والمهندسين فى إدارة ال حوث والتطوقر يعرفون أكثر من أػ  *

شخص آخر فى العالم عن الشركة وما تتميز  ه وهم يعرفون كيفية تطوقر 
 المنتجات ...  طرققتهم.

داتهم والتشغيل وكيفية مديروا اإلنتاج فى الصناعة يعرفون القدرات لمع *
 إنتاج المنتجات ...  طرققتهم.
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مديروا التسوقق يعرفون االحتياجات والتفضيبلت لعمبلئهم الحاليين  *
والمحتممين  ربما ليسوا ذػ صمةغ واألهم كيا تذهب الشركة حاليا إلى 

 السو .
 ونحمل فى –لذا دعنا ننظر خارج الشركة لمصادر الفرص لممنتج الجديد  ثانيا:

 ذهننا أنه يجب النظر فيما ورا  الظاهر.
مجموعة الدراسة والتركيز ت حث فى السو  الحالى والعمبل  ليسوا مبدعين  *

ولكنهم قادرقن عمى الشكوػ وتحديد المعيب وانتقاد المنتجات الحالية. وهذا 
مفيد لمشركة فقط فى حالة استمرار تحسين المنتجات الحالية وربما تكون 

 الموديبلت الجديدة والمحسنة.  مقدمة لتزايد
قواعد بيانات الكمبيوتر ربما تكون مستودع أليمب المعرفة اإلنسانيةه ولكن  *

ال حث فى قواعد البيانات لن يوفر كل اإلجا ات وعمى كل حال أليست 
 قواعد البيانات من الماضى.

هذة  المستشارقن ربما يكونوا مناسبين لكنهم ال يستطيعوا تنفيذ المهمة فى *
المرحمة. و الضرورة المستشارقن متخصصون ليكونوا أكثر ذكا  من أػ 
شخص آخر فى مجالهم المختار. ولكن المشكمة هى كيا تجد متخصص 

 فى كل شئ آخر؟
 حوث التسوقق ويال ا ماتكون الشركة شرقحة من السو ه هى كذلك ه  *

تغيرات إرسم رسم بيانى لمنصيب السوقى الحالى والمتوق  مستق بل من 
 متزايدة. وفى هذة المرحمة ال أحد يعرف أػ أسوا  لنطمب منهم ال حث.

 ويمكن تنفيذ جمسات العصا الذهنى لتحقيق اإلبتكار أيضا  وذلك كمايمى :
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                                                        العصف الذهنى -

Brainstorming 

المشاكبلته ويقاوم عماى التفكيار يعتبر العصا الذهنى من أهم أساليب حل 
فااى المشااكمة وجوانبهااا المتعااددة  طرققااة يياار تقميديااةه أػ أن التفكياار يكااون منصاا ا  
حول الحماول ييار المطروحاة لممشاكمة ه ويمكان أن يكاون العصاا الاذهنى فردياا  أو 

 جماعيا .

وقاااؤدػ العصااااا الاااذهنى إلااااى توليااااد مجموعاااة ماااان األفكاااار الجدياااادة حااااول 
 يمكن مناقشتها وتمحيصها وصوال  إلى حل مناسب لممشكمة.المشكمة والتى 

 كيف يتـ العصف الذهنى؟ 

يااتم اسااتخدام أسااموب العصااا الااذهنى ماان خاابلل عماال مااا يساامى بجمسااات 
ه ولكاى ياتم القياام باذلك يجاب أن  Brainstorming Sessionsالعصاا الاذهنى 

 يقوم متخذ القرار  ما يمى:

 تحديد المشكمة تحديدا  جيدا . -

 عدة المشاركين فى فهم المشكمة.مسا -

قم  عمل ممخص لمموضوع فى بداية الجمسة تمهيدا  لمتاآلا ثام ابادأ فاى  -
 عرض المشكمة.

شج  األفراد عمى طرح أفكار جديادة مان خابلل التفكيار الجااد عماى أن  -
 يتم ذلك فى وقت زمنى قصير.

 شج  ت ادل األفكار. -
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ب ماانهم التفكياار إذا توصاامت المجموعااة إلااى مجموعااة ماان األفكااار اطماا -
 فى مجموعة أخرػ جديدة.

طمب من األفراد المشااركين أن يحاددوا افتراضااتهم حاول المشاكمة كماا أ -
 يرونها.

 ض  معهم مجموعة من المعايير الختيار األفكار الجيدة وتمحيصها. -

 اختر أفضل األفكار. -

قم  عمل العصا الاذهنى العكساى أػ التفكيار فاى مخااطر واحتمااالت  -
 التى تم اختيارها.فشل الفكرة 

 قواعد العصف الذهنى                                           

Brainstorming Rules 

 ال تعارض الحمول الواضحة. -

ن باادت يياار جياادة عنااد  - اعتباار كاال األفكااار المطروحااة جياادة  فااالفكرة وا 
 تقديمها إذا خضعت لممناقشة ربما تثير حموال  جيدة لممشكمةغ.

فكرة مطروحاة هاى فكارة كامماة  الساتخدام كمماة واحادة  تفكد من أن كل -
 لمتعبير عن الفكرة لتحاشى سو  الفهم من قبل اآلخرقنغ.

ال تخشااى التكاارار فااى عاارض األفكااار  فاألفكااار التااى تباادو متكااررة قااد  -
تجااد أنهااا مختمفااة عنااد مناقشااتها وقااد ينشااف عنهااا أفكااار جدياادة وتعطااى 

 استجا ات جيدة من المجموعةغ.

 فكرة مطروحة واعرضها عمى اآلخرقن. سجل كل -

ا حااث عاان كاام األفكااار المطروحااة ولاايس عاان جودتهااا  فااالجودة سااوف  -
 تتحدد عند المناقشةغ.
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 كن ابتكارقا  فى تفكيرك  ال تحصر نفسك فى صندو  المشكمةغ. -

 تقبل الجدل حول األفكار المطروحة. -

 ال تتوقا فى مرحمة عصا األفكار لتناقش كل فكرة عمى حدة. -

تكن محاررا   أػ ال تصاوب أفكاار اآلخارقنه دعهام يفعماون ذلاك مان  ال -
 خبلل المناقشةغ.

 الجمسة وحيوقتها. ………حافع عمى  -

 المرحمة الثالثة : التقييـ
القائمة المرت ة لمعايير النجاح تستخدم كشاشة مثالية لمتقييم من جانب فرقق      

ة المس قة فى مقابل مقاييس برنامج الشركة. وهذة المعايير تزود  مقاييس الموافق
القبول لفرص السو  المقترحة من الخبرا  الخارجيين و تصور المنتجات الجديدة 

 من قبل الخبرا  الداخميين ه فى مرحمة التصور من العممية.
 لتنقية وتصفية األفكار والتى تتمثل فى : " دلفى "وتستخدم فى هذة المرحمة طرققة 
قديم كل خبير لتنبؤاته الفردية فيما يتعمق  األفكار تطبق هذة الطرققة من خبلل ت

 Delphiمرفقا بها أية حجج أو إستنتاجات , وتقدم هذة األفكار إلى  احث 
Researcher  ليقوم  مراجعتها وا عداد ممخص بها , ويقدم هذا الممخص كتغذية

مر عكسية  المعمومات إلى مجموعة الخبرا  مرفقا بها مجموعة من األسئمة , وتست
هذة العممية عمى هذا النحو , حتى يتم التوصل إلى إجماع فى الرأػ بين الخبرا  
فيما يتعمق  األفكار المطروحة . وتحقق هذة الطرققة اإلنتفاع  مميزات تعدد األرا  
واألفكار واإلستنتاجات بين األعضا  , ولكنها فى نفس الوقت تتجنب التفثيرات 

مسيطرة أو تعنت  عض األعضا  أو الخبرا   السمبية الناتجة عن وجود شخصية
 وتمسكهم  آرائهم وأفكارهم . 
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 المرحمة الرابعة: التنفيذ 
أفكار لمنتج جديد  11يمكن توق  ثمرة ماتم عممه مس قا  ليكون من ستة إلى     

عمى نطا  واس  ه وفرص السو  لهذا المنتج  تستند عمى التكنولوجيا المتاحة 
و عد اختيار األفضل من (. لتكثيا التشغيل السنوػ  مفضمةوالتى اختيرت من قبل 

الكثير فالخطوة الصحيحة القادمة هو فحص هذة األسوا   عمق كافى لتحوقل كل 
 .فرص سو  واضحة من خبلل المنتج الجديد المرشح المثالى 11من الستة إلى 

ى و مجرد وصول نتائج ال حث فسوف تدرك أن الذػ يبدو حتى األن من ستة إل
من مفاهيم منتج جديد رائعة  حق ولكنها ليس بنفس الدرجة من الروعة . وكل  11

 من هذة األفكار فى الواق  سوف يق  فى واحد من الثبلثة فئات التالية :
 سيتم اعتمادها كفرصة رائعة هنا واألن. - أ
 أنها لن تستطي  النجاح أبدا  لسبب أو آلخرغ - ب
ا كيا أنه يحتاج لمتعديل ليكون وهن –المفهوم األصمى ليس صحيح تماما   - ج

 مقبول  السو  سوف يعيد تصميم المنتج المقترحغ.
 النس ة لا أ ه ج ال اقين من التصفية ه يجب عميك الحصول عمى البيانات وأدا  

  حوث التسوقق الضرورقة لمحصول عمى األرقام الصع ة والتوقعات السهمة .
ن قادر عمى صياية اإلجا ة عمى وعند التحدث م  العمبل  المحتممين فسوف تكو 

 األسئمة اآلتية:
هل هذا حقيقى ؟  التفكيد إنها خدعة يمكن عممها فنيا ويمكن إنتاجها. لكن  -1

تؤدػ إلى  –هل أػ شخص فى الواق  يمكن أن يشترقها . اإلجا ة بنعم 
 ظهور السؤال الثانى.
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 هل األمر يستحق كل هذا العنا ؟ هل يوجد مشترقن  قدر كاف و / أو -2
حجم ممكن كاف لمقابمة معيار الحد األدنى من حجم السو  الذػ نسعى 
إليه ؟ نعم أم ال. فإذا كانت اإلجا ة الدخول إلى السو  فيظهر فى األفق 

 السؤال التالى .

هل يجب دخول هذا الس ا ؟ هل يوجد لدػ الشركة ماتحتاجه الخترا   -3
يل من الموردين شرقحة ضخمة ه مستقرة ه سو  خط انتاج قديم م  عدد قم

المؤسسين الك ار ؟ أو السعى ورا  السو  الجديد الصغير اآلن والذػ ينمو 
 سرعة ه الموجه المستقبمية ه م  موردين صغار ه وال أحد لديه قيادة 
حصة السو  ؟ ولكل من الخيارقن هناك قرار إدارػ وربما معيار النجاح 

 رار األخير هو :لدػ الشركة سوف يحدد اإلجا ة  بنعم أم ال. والق
هل يمكن لمشركة الفوز بهذا الس ا ؟ هل هناك طرقق ما يمكن من حماية  -4

وض  الشركة من األشخاص السيئين , ومن متا عة ال مفر منها من 
المنافسين  مجرد أن نرف  أيدينا ونقدم المنتج الجديد ؟ برا ات االختراع 

لمحصول   Joint Ventureكيا ه والمشروعات المشتركة-والسرقة ومعرفة
عمى العمبل  الك ار أوال والعقود طوقمة األجل ثانيا وجمي  الخيارات. نعم أم 

 ال. 

وما لم تستطي  الشركة الحصول عمى إجا ة نعم لؤلرب  أسئمة فبل معنى لبلستمرار 
فى المنتج الجديد الظاهر  / فرصة السو . إنه  ليس المنتج المطموب أو  أنه ليس 

 لمشركة .
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 انفصـــم اخلبيس

 عًهيــــبث خهــق املعــــرفـــــت
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 انفصم اخلبيس
 عًهيبث خهق املعرفت

 
يتكااون هااذا الفصاال ماان مجموعااة ماان العناصاار والتااى تفااى  ااالغرض المعرفااى      

 :والمهارػ لمقارػ  فى هذا الموضوع تتمثل فيمايمى 
 عممية خمق المعرفة . -
 العممية االجتماعية . -

 مية التجسيدية .العم -

 العممية التوافقية . -

 العممية الذاتية . -

 العممية اإلبتكارقة. -

 قيادة عممية خمق المعرفة . -

 التزود برؤية المعرفة . -

 دراسة مشروعات التحسين . -

 الطر  المستمرة لتحسين المعرفة . -

 العبلقة بين المعرفة واستراتيجيات التصميم .  -

 مية نحو العمل المعرفى .التحديات التى تقابل التوجه  العم  -

 
 

 

 



- 126 - 
 

 األهداؼ والمخرجات

 األهداؼ اإلجرائية :

التعرف عمى مضمون عممية خمق المعرفة والتى تحتوػ عمى خمس  -
 عمميات فرعية هى اإلجتماعية ه التجسيدية هالتوافقية ه الذاتية. 

ستراتيجيات تصميم المنتجات والخدمات.    -  توضيح العبلقة بين المعرفة وا 
 التفصيمى لقيادة عممية خمق المعرفة والتزود برؤية المعرفة  .العرض  -

 : المخرجات

 : الفصل هذا قرا ة  عد التالية المهارات القارػ  يكتسب أن يتوق          

 .  العمميات الخمس لخمق وتوليد المعرفة  المرت طة والمعرفية اإلدراكية المهارات -

التحديات التى تقابل مشروعات التحسين و بدراسة   المتعمقة الفكرقة المهارات -
 . التوجه  العممية نحو العمل المعرفى 

 الطر  المستمرة لتحسين المعرفة ه  ودراسة   والخاصة التطبيقية المهارات -
مشروعات التحسين لممعرفة  المنظمة ه والمهارات القيادية البلزمة لخمق المعرفة 

  المنظمة .
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 انفصم اخلبيس

 ث خهق املعرفتعًهيب
 

              Knowledge – Creating Process عمميػة خمػق المعرفػة :

   
يعتبر تكوقن المعرفة واالبتكار هو من الضرورة  مكان لممنظمة حياث يشامل        

تكوقن المعرفة خمق والتعرف عمى المعرفة المكونة اجتماعيا   اإلضافة إلاى أناه ياتم 
أن المنظمااات التااى تفخااذ هااذا الشااكل تكااون مبتكاارة  تكوقنهااا فااى صاايغة عمميااة ذلااك

  القدر الذػ يسمح  التعرف عمى وتطبيق أنواع حديثة من المعرفة  المنظمة .
 كما أف عممية خمق المعرفة تعتمد عمى خمس مراحل أساسية هى :      

 * ال حث عن معمومات جديدة .
-لتفكياار  التفكياار العميااق* اختيااار المعمومااات المناساا ة .   * نقاال المعمومااات * ا

 التقييمغ * الخبرة فى اخت ار الفهم لهذة المعمومات .-السببية
 اإلضااافة إلااى أن هناااك أربعااة خطااوات فااى عمميااة خمااق واسااتخدام المعرفااة هااى      

* التصااديق عمااى األفكااار المفياادة  * مشاااركة  Tips * تاافليا األفكااار المفياادة  
 ار المفيدة .األفكار المفيدة  * استخدام األفك

كمااااا يجااااب التفرقااااه بااااين خمااااس توجهااااات أوليااااة مختمفااااة لممعرفااااة هااااى : *  
االساااتحواز عماااى المعرفاااة * خماااق المعرفاااة * تجميااا  المعرفاااة * تطبياااق المعرفاااة * 

 إعادة استخدام المعرفة وذلك كما يمى .
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 عاااض العمميااااات تتكااااون مااان ال حااااث عاااان المعرفاااة الموجااااودة وفهاااام متطم ااااات  -1
عنهااا فااى عاادة مصااادر ووصااولها إلااى طالبهااا أو مسااتخدمها. المعرفااة وال حااث 

 مثل عممية الذكا  التنافسى فى شركات التفمين .

 عض العمميات األخرػ تشتمل عمى خمق معرفة جديدة . مثل أنشطة ال حوث  -2
فى شركات إنتاج األدوية وعمميات االبتكار فى اإلعبلن ه كتا ة ونشار الكتاب 

 أو المقاالت .

مميااات العماال المعرفااى أو تجمياا  المعرفااة التااى تاام خمقهااا ماان يمكاان تجمياا  ع -3
خارج العممية ذاتها . فالنشر هو مثال أولى لتجميا  المعرفاة. وعماى الاريم مان 

جديدة فعمميات الط اعة والتصميم وتصحيح بروفات  ذلك فهى ال تخمق معرفة
 الط اعة تؤهل أن تكون عمل معرفى .

ياة أو تساتخدم المعرفاة المتاحاة . ففاى هاذة العمميات المحاددة تطباق  صاورة أول -4
العمميااات ربمااا يواجااه خمااق معرفااة جدياادة  معوقااات مااؤثرة . عمااى ساابيل المثااال 
إعااادة تصااميم عمميااة المراجعااة فااالمراج  يعاارف أنااه ال يااتم خمااق معرفااة جدياادة 
ماان خبللااه وذلااك فيمااا يتعمااق  ااالتقرقر المااالى ولكنااة يفساار ويطبااق اإلجاارا ات 

ميااات الماليااة لمشااركة . وباانفس الشااكل فااإن الطبيااب عنااد إجرائااه الموجااودة لمعم
لتجربااة عمااى الماارقض ال يتوقاا  أن يخمااق معرفااة جدياادة ولكاان  صااورة أوضااح 

 فإنه يطبق المعرفة الطبية المتوافرة .
 عض المنظمات تركز  صورة أولية عمى إعاادة اساتخدام المعرفاة . فهاى تاروج  -5

ا التعمم عن المعرفة السا قة وتحاول زقادة لعممية التعمم وأيضا  تحاول فصل هذ
هااذة المعرفااة السااا قة  اافكثر مااا يمكاان ه وقااد لااوحع أيضااا  إعااادة االسااتخدام فااى 
عمميات تطوقر المنتج حيث يعطى ذلك القدرة لممهندسين عماى إعاادة اساتخدام 
األجااازا  الموجاااودة وكاااذلك فاااى عممياااات تطاااوقر بااارامج الحاساااب اآللاااى. وفاااى 

ادة االستخدام هى استراتيجية جوهرقة لمقائمين عمى تطوقر نظم الحقيقة فإن إع
 المعمومات حيث يمكن تبنى التكنولوجيا الموجهة  الهدف .
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ويمكاان توضاايح مفهااوم خمااق المعرفااة  فنااه عمميااة ذاتيااة ومسااتمرة تتجاااوز الوجااود     

يئااة المااادػ لمحاادود القديمااة لماانفس إلااى الاانفس الجدياادة ماان خاابلل االسااتحواذ عمااى الب
الجدياادةه فهااى وجهااة نظاار جدياادة لممعرفااة الجدياادة وماان ثاام فهااى رحمااة ماان الوجااود 
الحااالى إلااى المسااتقبل ه  اإلضااافة إلااى مااا ساابق فااإن الفاارد يتجاااوز الحاادود مااا بااين 
النفس واآلخرقن حيث ياتم خماق المعرفاة مان التفااعبلت باين األفاراد  عضاهم الا عض 

ة تخماق المعرفاة  صاورة ديناميكياة مان خابلل أو بين األفراد وبيئتهم. ذلاك أن المنظما
 نموذج خمق المعرفة والذػ يتكون من ثبلثة عناصر هى :

  العممياااات االجتماعياااةSocialization  هالتجسااايديةExternalization  ه
 . Internalizationه الذاتية   Combinationالتوافقية 

  البيئة المعرفية(Ba) البلزمة لعممية خمق المعرفة . 
 صول المعرفية وهى المدخبلت والمخرجات والمحول لعممية خمق المعرفة األ

 كما يوضحه الشكل التالى :
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 شكل يوضح العناصر الثبلثة لعممية خمق المعرفة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
فياة فياتم وقتم تناول عمميات خمق المعرفة فاى هاذا الفصال أماا األصاول المعر        

 . والبيئة المعرفية فى الفصل السا   لسادستناولها فى الفصل ا
كما أن عممية التفاعل الديناميكى تساعد عمى خماق المعرفاة بواساطة المنظماة       

حيااث تسااتطي  أن تثياار عمميااة الحصااول عمااى هااذة المعرفااة ماان العناصاار الخارجيااة 
 مثل العمبل  والجامعات والموزعين ه والموردين .

ميات العم( البيئػػػػة المعرفيػػػػة2)      ( ) عممية تحوؿ المعرفة (1)
 مكاف محيأ المشاركة لممعرفة               االجتماعية التجسيدية التوافقية الذاتية

 

 

     مدخل   مخرجات         

 المحوؿ

 

 

 ( األصوؿ المعرفية3)             

 

 

 

التحػػػوؿ مػػػػا بػػػيف المعرفػػػػة 
الضػػػػػػػػػػػػػػمنية والمعرفػػػػػػػػػػػػػػة 

 الواضحة

نموذج تحوؿ المعرفة. 
.مكاف التجاوز الذاتى 

حػػيأ المشػػاركة مكػػاف م
 المتعددة .

 الجودة والطاقة

. النمو والتعديل مف خالؿ المعرفة المستمرة 
عممية التحوؿ. 

 تحويػػػل كيػػػف تػػػؤدى البيئػػػة المعرفيػػػة عممهػػػا
كنمػػػػػوذج لمعمميػػػػػات االجتماعيػػػػػة التجسػػػػػيدية 

 . التوافقية الذاتية 
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 ط المعرفة الضامنية الممموكاة أو المتاحاة لادػ العمابل  فعمى سبيل المثال فإن ترا -
ياتم مان خابلل المناتج الاذػ  –ذلك أنهم ليس لديهم القدرة عماى تحقياق هاذا التارا ط –

تقوم بإنتاجة حينما يعطى هؤال  العمبل  معنى لممنتج من خبلل شرائهم لاه أو حتاى 
 عدم شرائهم له . وقتضح ذلك فى الشكل التالى :

 

 
 
  Socialization Process                        مية االجتماعيةالعم -1
وهى شكل مان أشاكال تحاول المعرفاة ويعناى التحاول مان المعرفاة الضامنية إلاى     

المعرفااااة الضاااامنية أيضااااا ه وبتوضاااايح أكثاااار هااااى عمميااااة تحوقاااال المعرفااااة الضاااامنية 
عياة فاى التادرقب الجديدة من خبلل مشاركة الخبرات المختمفة ه حيث تحدث االجتما

التقميدػ   فى اكتساب المهنة  صورة تقميدية غ متدرجة مان خابلل قضاا  الوقات فاى 
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التعمم ه حيث يتعمم هؤال  المتدربون المعرفة الضمنية البلزمة فى مهنتهم مان خابلل 
 الخبرة المكتس ة يدويا أكثر من إكتسابها من خبلل الدراسة.

 وقد تفخذ أشكال منها : 
 ة الضاامنية : حيااث يجماا  المااديرون المعمومااات ماان المبيعااات تااراكم المعرفاا

ومراكز اإلنتاج  اإلضافة إلى مشاركة الخبارة ما  الماوردين والعمابل  وكاذلك 
 المشاركة فى الحوار والمناقشات م  المنافسين .     

  نقااال المعرفاااة الضااامنية : يخماااق الماااديرون بيئاااة العمااال  القااادر الاااذػ يسااامح
والخبارا  . يحاادث ذلاك مان خابلل الممارساة والشاارح  لمرؤساا   فهام المهنياون 

  االستعانة  األمثمة والتجارب التى يجرقها المدرب  

 

       Externalization  Process                 العممية التجسيدية – 2
هااى شااكل ماان أشااكال تحااول المعرفااة ويعنااى تحوقاال المعرفااة الضاامنية لتصاا ح      

ينماا تصا ح المعرفاة الضامنية معرفاة واضاحة فهاذا يعناى معرفة واضحة ه ذلك أناه ح
أن المعرفاة قااد تبمااورت ه خياار مثاال لعمميااة التحااول هااذة هاو خمااق وتحديااد الفكاارة فااى 

تطوقر المنتج الجديد ه ومثال آخر لذلك هو حمقة مراق اة الجاودة حياث تسامح  عممية
يح المعرفااة لمعاااممين بإنجاااز التحسااينات فااى عمميااة التصااني  ذاتهااا ماان خاابلل توضاا

الضاامنية المتراكمااة لاادػ هااؤال  والناتجااة ماان تواجاادهم فااى ورش اإلنتاااج عمااى ماادار 
 سنوات خدمتهم الوظيفية.

وخبلصاااة القاااول أن التحاااول النااااجح لممعرفاااة الضااامنية إلاااى المعرفاااة الواضاااحة      
 يعتمد عمى االستخدام المتتا   لمتشا ه الوظيفى لدػ العاممين .

 ة عدة أشكال منها :وقد تفخذ هذة العممي
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* التساااهيل واإلباااداع : يقاااوم الماااديرون بتساااهيل عممياااة اإلباااداع والمناقشاااة الضااارورقة 
وكذلك الستخدام أسماوب     Abductive Thinking الستخدام التفكير االست عادػ

االستثارة فى مناقشاة عممية خمق األفكار وضرورة شمول المصممين الصناعيين فاى 
 فر  المشروع .

 

                              Combination Processلعممية التوافقيةا -3

   
هاااى شاااكل مااان أشاااكال تحاااول المعرفاااة وتعناااى تحوقااال المعرفاااة الواضاااحة إلاااى       

صورة أكثر تعقيدا ونظامية لتماك المعرفاة   معرفاة واضاحة أيضااغ ه حياث ياتم جما  
أو توحياادها وط اعتهااا  المعرفااة الواضااحة ماان داخاال أو خااارج المنظمااة وقااتم ضاامها

 وتشغيمها أو تحوقمها إلى شكل معرفة جديدة .
وخياار مثااال لااذلك هااو جماا  المراقااب المااالى لمشااركة المعمومااات ماان المنظمااة       

ككااال وقجعااال البيئاااة عنصااارا  ماااؤثرا  فيهاااا وذلاااك لعمااال التقرقااار الماااالى ه فهاااذا التقرقااار 
ا معرفااة تركيبيااة أو مؤلفااة ماان يعتباار معرفااة جدياادة إلااى حااد مااا ه األماار الااذػ يجعمهاا

 عدة أشكال منها :
  التركيب والتشغيل : يبنى المدير ويض  كتي ات ووثائق وقواعد البيانات مان

 خبلل جم  تقارقر اإلدارة أو المعمومات الفنية عمى مستوػ الشركة ككل .
  النشااااااااار   : يشااااااااارك المااااااااديرون فااااااااى تخطاااااااايط وتنفيااااااااذ المقااااااااا بلت وذلااااااااك 

 فكار الحديثة التى تم خمقها . لنقل األ          

 
 

            Internalization  Process                    العممية الذاتية – 4
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هااى شااكل ماان أشااكال تحااول المعرفااة وتعنااى التحااول ماان المعرفااة الواضااحة   
إلااااى المعرفااااة الضاااامنية أو  معنااااى آخاااار تضاااامين المعرفااااة الواضااااحة داخاااال المعرفااااة 

لعممياة الذاتياة فاإن خماق المعرفاة الواضاحة تسااهم أو تشاارك فياه الضمنية ه وخابلل ا
المنظماة حياث يااتم تحوقمهاا إلاى معرفااة ضامنية بواساطة األفااراد ألنهاا مرت طاة ارت ااا  

 وثيق "  التعميم من خبلل الممارسة " داخل المنظمة .
عماااى سااابيل المثاااال يمكااان أن تسااااعد بااارامج التااادرقب المتااادربين عماااى فهااام   

فهم أنفسهم ه ومن خبلل التفكير  صورة متعمقة فى أنفسهم فإن المتادربين المنظمة و 
يمكن أن يضفوا عمى أنفسهم صفة الذاتية لممعرفة الواضحة ويسجموا ذلك فاى وثاائق 
إلثرا  قواعد معرفتهم الضمنية ه وأيضا يمكان أن ياتم تضامين المعرفاة الواضاحة مان 

عان طرقاق الممارساة  أو المن اه لماتعممخبلل المحاكاة أو التجرقب حيث يوجاد المثيار 
 والعمل .

وحينما تكون المعرفة ذاتية وتص ح جز ا  من قواعد المعرفة الضمنية لؤلفاراد فاى     
شااكل مساااهمة لؤلنمااا  العقميااة أو المعااارف الفنيااة ه فااى هااذا الوقاات تصاا ح المعرفااة 

 :الضمنية هى أصول ذات قيمة. وقد تفخذ هذة العممية عدة أشكال منها 
المحاكاااااة والتجرقااااب ه الحصااااول عمااااى المعرفااااة الواقعيااااة : حيااااث يشااااارك   ●      

 Benchmarkingالمديرون فى تسهيل وض  النموذج األصمى والمقارنة المرجعية 

وتقويااة روح التحاادػ داخاال المنظمااة هكمااا يشااكل هااؤال  المااديرقن فاار  العماال وذلااك 
كة فااى وضاا  النتااائج لاائلدارة كنمااوذج وأيضااا كسااموك تجرقبااى  اإلضااافة إلااى المشااار 

 ككل .
وكماااا ساااابق توضاااايحه فااااإن عمميااااة خمااااق المعرفااااة هااااى عمميااااة مسااااتمرة لمتفاعاااال     

الااديناميكى بااين كاال ماان المعرفاااة الضاامنية والمعرفااة الواضااحةه ذلااك أن التفااااعبلت 
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تتضااح ماان خاابلل التغياارات بااين األنمااا  المختمفااة لتحااول المعرفااة ولاايس ماان خاابلل 
 حيث يتم خمق المعرفة من خبلل هذة األنما  األربعة . نمط واحد لمتفاعل

 
 : االبتكارية العممية -5

 اآلن التركياااز وأصااا ح األعماااال لنجااااح ضااارورقا   جاااز ا   دائماااا   االبتكاااار يمثااال 
 فااى المقدمااة فااى تظاال أن لممنظمااة يمكاان حتااى االبتكارقااة العمميااة إتمااام ساارعة عمااى
 لمقاومااااة نتيجااااة لممخاااااطر اتجاهااااات فهناااااك القاااادر وباااانفس العالميااااة المنافسااااة ظاااال

 وعمااى ه ابتكااارػ  عماال فرقااق بنااا  تواجااة التااى األخاارػ  والمصاااعب لمتغياار العاااممين
 لقياام البلزم المادػ اإلنفا  ثم ومن االبتكار إلى متزايدة حاجة فهناك ذلك من الريم
 والمشااكبلت لمصاراعات نتيجاة األفكاار تماك تفشاال وقاد األفكااره بخماق التطاوقر فرقاق
 ماانهم يطمااب وأن محاادد مكااان فااى العاااممين جماا  السااهل ماان فماايس ه العماال اخاالد

ذا.  لمعمال جديدا   شيئا   ابتكار  فاى نضا  أن الباد ثماارة ياؤتى أن لبلبتكاار نرقاد كناا وا 
 تساااعد قااد والتااى  ااالتغيير يتعمااق فيمااا الخاصااة نظرتااة لااه شااخص كاال أن االعت ااار

 . جديدة خدمات أو منتجات تطوقر عمى
 المنظمات تدف  العالمية واألسوا  المنافسة ضغو  فى المستمرة الزقادة أن ماك     
 . عموما   التنافسية القدرات لزقادة وذلك ابتكارا   أكثر تص ح أن إلى
 أن تتطماااب ديناميكياااة عقمياااة عممياااة  فناااه االبتكاااارغ Zhuang,1995  ويعااارف    
 اسااتخدامات خمااق أو دياادةج أفكااار لتطااوقر ماادخبلتها أحااد االبتكااارػ  التفكياار يكااون 
. أفضاال شاايئا   يكااون  أن يجااب التجديااد أن عمااى التفكيااد ماا  القائمااة لممنتجااات جدياادة
 ال  حياث والتغييار االبتكاار حاول تادور دورة  فنهاا االبتكاار ديناميكياة وصاا ويمكن
 . خطية الدورة هذة تكون 
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 : أن منها خصائص عدة لها االبتكارقة والعممية      
  المعرفة عمى االبتكار عممية تركز*   مؤكدة يير كاراالبت عممية* 
 مااا يال ااا*   مت اينااة حاادود لهااا االبتكااار عمميااة*   لمجاادل مثياارة االبتكااار عمميااة* 
 .التنظيمى الهيكل وترتي ات العمل عبلقات فى االبتكار عممية تغير
 بلبتكاااارل االساااتراتيجية اإلدارة: *  هاااى لبلبتكاااار واساااعة تقسااايمات ثبلثاااة وهنااااك    
*  المحيطااة البيئااة فااى تقابمهااا التااى التحااديات مواجهااة عمااى المنظمااة تساااعد حيااث
 . تمهيدػ أو أولى تغيير تمثل االبتكار إدارة
 . المعرفة وتطبيق خمق عممية خبلل االبتكار* 

  عممياة الرت اطاة نظارا    األهمياة يحظى الذػ هو الثالث التقسيم  فن ويضيا       
 :هى عناصر أربعة من يتكون  حيث رفةالمع وتطبيق خمق
 المعرفاة عمى والتعرف خمق المعرفة تكوقن يشمل حيث:  واالبتكار المعرفة تكوقن •

 المنظمااات أن ذلااك ه عمميااة صاايغة فااى تكااون  أنهااا إلااى  اإلضااافة إجتماعيااا المكونااة
 أناواع وتطبياق عماى  االتعرف يسمح الذػ  القدر مبتكرة تكون  المدخل هذا تفخذ التى
 .  المنظمة المعرفة من ديدةج
 جز ا   يص ح أن لبلبتكار الجديدة المعرفة تجسيد يسمح:  واالبتكار المعرفة تجسيد •

 لتادفقات أساساا   تكاون  االبتكاار تسابب التاى األنشاطة ألن وذلاك المنظماة مان أساسيا  
 . المعرفة إدارة
 الجديادة المعرفاة وتجسيد تكوقن فقط ليس االبتكار يشمل:  واالبتكار المعرفة نشر •

 بيئتهاااا وعبااار المنظماااة عبااار برهنتهاااا ثبااات والتاااى الجديااادة المعرفاااة نشااار أيضاااا ولكااان
 . أيضا    المعرفة العاممين وعبر التنظيمى الهيكل وعبرغ. وموردين عمبل  
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 الفعالااااة اإلدارة ماااان الناااااتج االبتكااااار ماااا :  واالبتكااااار المعرفااااة وفوائااااد اسااااتخدامات •
 أن ذلااك ه لمعاااممين الحرقااة وا عطااا  األعمااال فوائااد اعفةلمضاا فرصااة هناااك لممعرفااة
 ويحقق جديدة وخدمات لمنتجات االبتكار خبلل مضطردة بزقادة تنمو األعمال فوائد
 . وتمكينهم اإلبداع عمى العاممين قدرة فى الزقادة أيضا   ذلك

 : هما نوعين إلى االبتكارات تنقسم وقد       
 . دارقةإ ابتكارات*   فنية ابتكارات* 
 اإلنتاجيااااااة  التكنولوجيااااااا تتعمااااااق التااااااى االبتكااااااارات هااااااى الفنيااااااة فاالبتكااااااارات -1  

 تطاوقر إلاى االبتكاار هاذا وقهادف بإنتاجها المنظمة تقوم التى والمنتجات المستخدمة
 : وذلك  المنظمة الفنى األدا 

 الخاااادمات أو اإلنتاااااج نظاااام إلااااى جدياااادة خطااااوات أو مجاااااالت  أنشااااطة بإضااااافة -
 . مة المنظ

 : قبل من المنظمة تنتجها لم جديدة خدمات أو منتجات تقديم -
  النظااام ويقصااد ه  المنظمااة االجتماااعى  النظااام فيتعمااق اإلدارػ  االبتكااار أمااا -2 

 معااا   يتفاااعمون  الااذين األفااراد بااين التااى  العبلقااات ياارت ط مااا كاال لممنظمااة االجتماااعى
 والهياكل واإلجرا ات واألدوار لقواعدا اإلدارػ  االبتكار ويشمل.  معين هدف لتحقيق
 . والبيئة األفراد بين والت ادل االتصال  عممية المتعمقة
  معنااااى معرفااااة عمااااى تكااااون  أن منهااااا خصااااائص االبتكارقااااة لممنظمااااة أن كمااااا      
 أن تعمم وأن ه محددة ابتكارقة استراتيجية تتبنى وأن ديناميكيتة تفهم وكذا ه االبتكار
 والمقاااااييس األهااااداف عاااان تختمااااا خاصااااة ومقاااااييس أهااااداف لااااىإ يحتاااااج االبتكااااار

 العممياااااة مفهاااااوم نحاااااو العمياااااا اإلدارة لتوجاااااة ضااااارورة هنااااااك أن كماااااا ه المساااااتخدمة
 .االبتكارقة



- 138 - 
 

 : أهمها من االبتكار إلدارة األساسية الم ادغ من مجموعة وهناك     
 السااو   ركيزعمااىوالت الجماااعى العماال مباادأ عمااى  المنظمااة االبتكارقااة الجهااود إعتماااد
 . المحيطة والبيئة

 والخارجيااة الداخميااة البيئااة فااى تحاادث التااى التغياارات أن المنظمااة تاادرك أن يجااب •
 . تهديدات وليس فرص  مثا ة لممنظمة

 المنافساة روح بتولياد وذلاك  المنظماة لبلبتكاار المبلئام البيئاى المنااخ تهيئة ضرورة •
 . العاممين بين

 الفاتح نقطاة هاى المعرفة تكوقن أن مؤداها وأساسية هامة نتيجة عمى التركيز ويمكن
 عمااى ذلااك ياانعكس حينمااا المعرفااة تجساايد ماان ينااتج االبتكااار أن كمااا االبتكااار لبوا ااة
 . لممنظمة التنظيمى الهيكل
 لمتفاعااال مساااتمرة عممياااة هاااى المعرفاااة خماااق عممياااة فاااإن توضااايحه سااابق وكماااا     

 التفااااعبلت أن ذلااك الواضااحةه والمعرفااة الضاامنية المعرفاااة ماان كاال بااين الااديناميكى
 خاابلل ماان ولاايس المعرفااة لتحااول المختمفااة األنمااا  بااين التغياارات خاابلل ماان تتضااح
 . األربعة األنما  هذة خبلل من المعرفة خمق يتم حيث لمتفاعل واحد نمط
 جااوهر هااو اعت ااارة يمكاان لااذلك المعرفااة لخمااق الطبيعيااة النتيجااة االبتكااار ويمثاال    
دار  خمق  : التالى الشكل من ذلك وقتضح المعرفة ةوا 
 
  

          
 
 



- 139 - 
 

 
 شكل يوضح العممية اإلجتماعية التجسيدية التوافقية الذاتية وعبلقتها  االبتكار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويبلحع من الشاكل الساابق أن عممياة خماق المعرفاة تاتم  طرققاة دائرقاة ذلاك  
يجعماة يتحارك  صاورة موساعة  أن هذا الشكل الدائرػ يكون أوسا  نطاقاا األمار الاذػ
 فاااى عبلقتهاااا  العممياااة اإلبتكارقاااة ليشااامل األنماااا  األربعاااة لتحاااول المعرفاااة جميعهاااا

وأيضااا  ليثياار خمااق دائاارػ جديااد لممعرفااة يتحاادد أفقيااا ورأساايا  عباار المنظمااة ذلااك أنهااا 
عممياااة ديناميكياااة تبااادأ  المساااتوػ الفاااردػ وتتمااادد متحركاااة خااابلل تفاعااال المجتمعاااات 

جاوز حدود األقسام واإلدارات أو أػ تقسيمات تنظيمية أخرػ . فعممية خمق والتى تت
 المعرفة تنظيميا ليس لها نهاية حيث يمكن تصنيفها عمى أنها مستمرة بذاتها .

والخبلصاااة أناااه فاااى عممياااة خماااق المعرفاااة يتجااااوز كااال فااارد الحااادود باااين نفساااه     
 اضر .واآلخرقن وذلك داخميا  وخارجيا  فى الماضى وفى الح
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  فاى العممياة االجتماعيااةSocialization  يعتبار التجااوز الااذاتىSelf – 

Transcendence  ضاارورػ وجااوهرػ ألن المعرفااة الضاامنية يمكاان أن يااتم
اقتساااامها أو مشااااركتها خااابلل الخبااارات الم اشااارة حياااث تاااذهب خاااارج حااادود 
الفاااارد ذاتااااه ه عمااااى ساااابيل المثااااال فااااى العمميااااة االجتماعيااااة فااااإن الااااتقمص 

أو التعااانق مااا  الاازمبل  والعمااابل  يقماال أو يضاااعا  Empathiesاطفى العاا
 من العوائق بين األفراد .

  فاااى العممياااة التجسااايدية فاااإن الفااارد يتجااااوز حااادودة الداخمياااة والخارجياااة مااان
خااابلل االنضااامام إلاااى الجماعاااة ويصااا ح واحااادا ُأ منهاااا حياااث تتوحاااد أهاااداف 

 الجماعة . األفراد وتنصهر أفكارهم وتص ح متكاممة م  عقمية
  فى العممية التوافقية يتم تولياد المعرفاة الجديادة خابلل التوافقياة حياث يتجااوز

إشااااارات رقميااااة أو إشااااارات  الفاااارد حاااادود الجماعااااة أيضااااا  وذلااااك فااااى شااااكل
 .مناظرة

  . فى العممية الذاتية يصل األفراد إلى عالم المعرفة لمجماعة والمنظمة ككال
ى كفارد يحقاق ذاتاه فاى الكينوناة أو فاى وهذا يتطمب مرة أخرػ التجاوز الاذات

 المجتم  األكبر .
  فاااى العممياااة االبتكارقاااة فاااإن المعرفاااة ياااتم خمقهاااا وتطبيقهاااا مااان خااابلل أربعاااة

 مراحل هى :
تكاااااوقن المعرفاااااة واالبتكاااااار ه تجسااااايد المعرفاااااة واالبتكاااااار ه نشااااار المعرفاااااة 

 . واالبتكار ه استخدامات وفوائد المعرفة واالبتكار 

 خمق المعرفةقيادة عممية 
Leading the Knowledge- Creating Process  

حيااث وفقااا  –ال يمكاان إدارة عمميااة خمااق المعرفااة  ااالمفهوم التقمياادػ لاائلدارة  
ياتم التركياز عماى رقا اة تادفق المعموماات ه ولكان يجاب عماى المادير أن يقاود  -لذلك

طرقاااق مراعااااة هاااذة العممياااة  المنظماااة  صاااورة فعالاااة وديناميكياااة لخماااق المعرفاااة عااان 
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ظروف محددة ه ذلك أن دور ماديرػ اإلدارة العمياا واإلدارة الوساطى ذو أهمياة  الغاة 
ألنااه يمثاال الاادور الحيااوػ لمنتجااى المعرفااة ألن مااديرػ اإلدارة الوسااطى عمااى ساابيل 
المثال هم الذين يحققوا التداخل واالتصال بين كل من التدفق األفقى والتدفق الرأسى 

ظماةه وكاذا التفاعال المشاترك والفعاال ما  اآلخارقن لخماق المعرفاة لممعمومات فى المن
 . (Ba)من خبلل المشاركة فى وقيادة البيئة المعرفية 

ذلك أن اإلدارة الوسطى تفخذ دور الرقادة من خبلل قارا ة الموقاا  اإلضاافة إلاى    
وقر قيااادة العماال لمعناصاار الثبلثااة لخمااق المعرفااة ه فالقااادة لااديهم رؤيااة معرفيااة وتطاا
 لمشاركة األصول المعرفية وخمق وا عطا  القوة الدافعة لمبيئة المعرفية أيضا  .

 

 التزود برؤية المعرفة  
Providing the Knowledge Vision 

يمكن القول أناه لكاى ياتم خماق المعرفاة ديناميكياا  صاورة مساتمرة تحتااج المنظماة    
دورا  أساساايا  لاائلدارة العميااا إلااى وضاا  رؤيااة تتاازامن فااى المنظمااة ككاال ه ويعتباار ذلااك 

 وذلك لتوضيح رؤية المعرفة داخل وخارج المنظمة .
ويمكان تعرقاا رؤياة المعرفاة  فنهاا االتجاااة لعممياة خماق المعرفاة ومان ثام المعرفااة    

التاااى تااام خمقهاااا فعااابل بناااا ا  عماااى هاااذة الرؤياااة ه حياااث تقااارر كياااا لممنظماااة وقواعاااد 
 قل .المعرفة بها أن تتطور فى األجل الطو 

ويمكااان أيضاااا  تعرقاااا رؤياااة المعرفاااة  فنهاااا نظاااام القيماااة حياااث ياااتم تقيااايم وتبرقااار    
وتحدياااد جاااودة المعرفاااة التاااى تااام خمقهاااا  المنظماااة ه فالتوليفاااة الكامماااة مااان العاااادات 
التنظيمية والنظم والقواعد والمهارات ونظام القيمة هى التى تحدد ما هو نوع المعرفة 

. وأيضا  تعزز االلتزام الذاتى م  هؤال  الذين يشممهم خمق  البلزم خمقة واالحتفاظ  ه
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المعرفااااة . ذلااااك أن المااااديرون فااااى اإلدارة الوسااااطى يعممااااون كمنتجااااى معرفااااة وذلااااك 
 إلعادة صياية الحقيقة أو إنتاج معرفة جديدة ط قا  لرؤية المنظمة.

 ويمكن توضيح ذلك فى الشكل التالى : 
 شكل يوضح قيادة عممية خمق المعرفة

 
 
 

 خارج         داخل      تحويل                        
 
 
 

 تبرير              
 
 متزامف         مباشر  

  تحديد                                   
 
 

 دراسة مشروعات التحسيف :
لتحقيااق االسااتفادة القصااوػ ماان المعرفااة وذلااك عنااد خمقهااا فااى المنظمااة فاابل بااد ماان 

 عمميات وبيان مدػ االستفادة منها فى خمق المعرفة وهى :دراسة  عض ال
 
 
 
 

 البيئة المع فية عمليات خلق المع فة

 األصول المع فية

بناء وتقوية البيئة  قيا ة خلق المع فة

 المع فية

 تطوي  وإعا ة تح ي  األصول المع فية

  ؤية المع فة
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 جدوؿ دراسة مشروعات التحسيف 
 ػنبصش انزصًيى أهذاف انزحسين انؼًهيخ وصف انًنظًخ

 اننًزجخ، لىاػذ انًؼشفخ صيبدح انميًخ انًعبفخ انًشاجؼخ ينشأح يحبسجخ

 جيبنبداننًزجخ، لىاػذ ان انىلذ وانزكهفخ رخفيط انطجبػخ ششكخ نشش

ينشأح انىججبد 

 انسشيؼخ
 رحسين انزنفيز انزسىيك

فشق انؼًم ػجش اإلداساد 

 انىظيفيخ

 شًىل انؼًيم إظبفخ ليًخ نإلحصبء رحهيم االلزصبد انجنك انذونً

 صيبدح انكفبءح وانجىدح نشأح انزًىيم انجبيؼخ
فشق انؼًم ػجش اإلداساد 

 انىظيفيخ

انًصنغ راد 

 انزكنىنىجيب انؼبنيخ
 ك انًنزجرىثي

رحسين انكفبءح وإػبدح 

 االسزخذاو
 اننًزجخ،  لىاػذ انجيبنبد

 اسزؼًبالد انكهشثبء
يششوػبد سأط 

 انًبل

رخفيط صين دوسح 

 انزشغيم
 فصم انزصذيك وانزىصيغ

 يؼبنجخ انشكبوي انخطىغ انجىيخ
االنزظبس وصيبدح رخفيط 

 سظبء انؼًيم
 نظى رذفك انؼًم

ششكخ نهحبسجبد 

 اآلنيخ انصغيشح
 رشريت األيش

رخفيط صين دوسح 

 انزشغيم واألخطبء.
 لبػذح انًؼشفخ

ششكخ نهحبسجبد 

 اآلنيخ انشخصيخ

نظبو يؼهىيبد 

 نًسبػذح انؼًيم

رخفيط انحسبة 

 اإلجًبنً

لبػذح ثيبنبد ػهً أسبط 

 انًشكالد

 ششكخ نهجشيجيبد
يسبػذح انًىاسد 

 انجششيخ نهؼًيم

رخفيط انحسبة 

 اإلجًبنً

سبط لبػذح ثيبنبد ػهً أ

 انطهت

ششكخ ينزجبد 

 صيذنيخ
 رطىيش انًنزج انجذيذ

رخفيط صين دوسح 

 انزشغيم
 رىثيك انًؼشفخ

 رجسيػ انؼًهيخ صيبدح سظبء انؼًيم االلشاض انجنك انزجبسي

 ششكخ ثزشول

يفبوظبد انزنميت 

ػهً انجزشول 

 )اسزئجبس األساظً(

رخفيط صين دوسح 

 انزشغيم
 انزىاصي وانزجًيغ فً انؼًم

 شًىل انؼًيم صيبدح انميًخ نهؼًيم انزكبء انزنبفسً أيينششكخ ر

رصنيغ وسبئم 

 االرصبل ػن ثُؼذ
 رشريت األيش

رحميك انزًبسك وانميًخ 

 نهؼًيم
 انفشق اإلفزشاظيخانزىاصي، 

رصنيغ يحطبد 

 انؼًم

رطىيش األػًبل 

 انجذيذح
 صيبدح انميًخ نهؼًيم

،انفشق لىاػذ انًؼشفخ 

 اإلفزشاظيخ

 لىاػذ انجيبنبد انميبسيخ إنجبص انسشػخ وانًشونخ طىيش اننظىر ركبيم اننظى

 رطىيش انًنزج انجذيذ ينشأح هنذسيخ
رخفيط صين وركهفخ 

 دوسح انزشغيم

إػبدح االسزخذاو ننًىرج 

 يشجؼً

رصنيغ انزكنىنىجيب 

 انًزمذيخ
 انجحىس وانزطىيش

رخفيط صين دخىل 

 انسىق
 إغبس انؼًم نهًششوع
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 سيف المعرفة :الطرؽ المستمر  لتح 
لتحسااين المعرفااة هناااك ماادخمين رئيساايين يساااعدان فااى تحسااين وخمااق المعرفااة      

 :  المنظمة وقوضح ذلك الجدول التالى
 جدوؿ يوضح الطرؽ المستمرة لتحسيف المعرفة

 ِذخً إػبدح إٌٙذضخ ِذخً ػذَ اٌتذخً ثيــــبْ
 اإلسزشاريجيخ -

 انزشكيض -

 انزفبصيم -

 انزمييى -

 انًسزىي -

 كخانًشبس -

 االنزضاو -

 انزشكيض ػهً انزحهيم -

 إنجبص انؼًم ػن غشيك -

 انؼمجخ األونيخ -

 رشغيم انؼًبنخ راد انمذساد انؼبنيخ

 انًذخالد واننزبئج

 كجيشح

 سنىي –يزؼذد 

 انفشد

 كجيشح

 االلنبع

 فهى انجيئخ انحبنيخ

 انؼبيهين ثبنذاخم

 انىالء نهنظبو

 إنجبص انؼًم ثطشيمخ يخزهفخ

 األنشطخ

 صغيشح

 يىيً –كم سبػخ 

 يجًىػخ كجيشح

 يحذودح

 اإلنزضاو

 رصًيى ثيئخ جذيذح

 انخجشاء ين انخبسج

 انخىف ين انزغييش

 
 العالقة بيف المعرفة واستراتيجيات التصميـ : 

يمكن االستفادة من المعرفة وذلك فى تحسين وتطوقر استراتيجيات التصميم من     
 التالى : خبلل توظيا القدرات التكنولوجية كما يوضحها الجدول

 جدوؿ العالقة بيف المعرفة واستراتيجيات التصميـ
تغيير أيٓ ِٚغ ِٓ يؼًّ  تغيير ٚحذح اٌّؼرفخ ثيـــبْ

 األفراد

 تٛظيف اٌمذراد اٌتىٌٕٛٛخيخ

 إيجبد انًؼشفخ -
 

 خهك انًؼشفخ -

 
 

رجًيرررررررغ ورصرررررررنيف  -

 انًؼشفخ
 

 رطجيك انًؼشفخ -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

إػرررررررررربدح إسررررررررررزخذاو  -

 انًؼشفخ

-------- 
 

رطرررىيش انًنرررزج انصررريذنً 

 انجذيذ
 

نشررش ورىثيررك انكزررت وفمررب 

 نطهت انؼًيم
 

 انًشاجؼخ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

انزصررذيك وانًىافمررخ ػهررً 

 انزشكيم انصيذنً

 رطىيش انشؤيخ
 

 انجحىس انصيذنيخ

 
 

--------- 

 
 

رميرريى انزررأجيش وانًنبلصرربد 

رطرررررىيش  -ورطررررىيش انرررررنظى

 انشؤيخ

 سىق انىججبد انسشيؼخ – 

 ًانزأجيش انزًىيه -

 

--------- 

 ينشأح اسزشبساد–لىاػذ انًؼشفخ
 

---------- 

نشرررش انكزرررت وفمرررب نطهرررت انؼًيرررم 

 ثًسبػذح انًىاسد انجششيخ
 

-يشررشوػبد اسررزخذاو سأط انًرربل

 دساسخ شكبوي انخطىغ انجىيخ

 

 ينشأح اسزشبساد

 لىاػذ انًؼشفخ -

 يسبػذح نظى انًؼهىيبد نهؼًيم . -

 ممية نحو العمل المعرفى :التحديات التى تقابل التوجه بالع  
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تتمثااال تماااك التحاااديات فاااى عااادة عناصاااار يجاااب أخاااذها فاااى االعت اااار عنااااد  
االسااتفادة ماان المعرفااة المتراكمااة  المنظمااة وذلااك فااى عممياتهااا المختمفااة سااوا  كاناات 

 إنتاجية أو خدمية هى :
 . التنوع وعدم التفكد من المدخبلت والمخرجات 
 د العمل .عدم هيكمة وكذلك فردية نظم وقواع 

 . القصور فى الفصل بين العمميات والمخرجات والمدخبلت 

 . القصور فى المقاييس التى تحكم عمى االستفادة من المعرفة فى العمميات 

 . استقبللية العامل 

 . االختبلف الكبير فى األدا  عبر األفراد والوقت 

 ارف القصور فى مدػ مساعدة تكنولوجيا المعمومات فاى االساتفادة مان المعا
 المتاحة لتحسين العمميات المختمفة  المنظمة .
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 انسبدسانفصم 
 األصـــىل املعـــرفـــيت
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 انسبدسانفصم 
 األصــىل املعـــرفـــيت

فى هذا  لمقارػ  يحتوػ هذا الفصل عمى عدة عناصر تفى  الغرض المعرفى والمهارػ 
 ل فيمايمى:الموضوع تتمث

 خمق القيمة من األصول المعرفية. 
 .طبيعة وخصائص األصول المعنوية لممنظمة 
 .أنواع األصول المعرفية 

 
 األهداؼ والمخرجات

 األهداؼ اإلجرائية :

 التعرف عمى كيفية خمق القيمة من األصول المعرفية.  -
 بيان طبيعة وخصائص األصول المعنوية  المنظمة   .    -
 ألنواع األصول المعرفية األربعة   .العرض التفصيمى  -

 : المخرجات

 : الفصل هذا قرا ة  عد التالية المهارات القارػ  يكتسب أن يتوق   

 والمعرفية المرت طة  بخمق القيمة من األصول المعرفية. اإلدراكية المهارات -
المتعمقة  الخصائص التى تتميز بها األصول المعنوية  الفكرقة المهارات -

 . مكوناتها وتصنيفاتها وماهى
 كيفية معرفة واإلستفادة من األصول المعرفية   والخاصة التطبيقية المهارات -

 .   األربعة
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 انسبدسانفصم 

 األصـــىل املعـــرفـــيت
 
 : خمق القيمة مف األصوؿ المعرفية

تن   المميزات التنافسية لمنشاآت األعماال فاى االقتصااد الحاديث مان الخماق  
وماان اسااتخدام األصااول التجارقااة والصااناعية المعرفيااة والتااى ماان الصااعب  والحمايااة

تقمياادها هفهااذة األصااول تشاامل المعرفااة الضاامنية والمعرفااة المصاانفة فنيااا وتنظيميااا ه 
وكبل اإلثنين ال يتم حمايتهما  فدوات الممكية الفكرقاة مثال األسارار التجارقاة ه حقاو  

لتنافساية ياتم الحصاول عميهاا مان خابلل تماك التفليا وبرا ات االختراع . فاالمميزات ا
األصااول والتااى يمكاان أن تسااتديم  القاادر الااذػ يساامح  قابميتهااا لبلنتقااال واالسااتخدام 
داخااال المنظماااةه ولكااان مااان الصاااعب ذلاااك خارجياااا  ساااوا  الوصاااول إليهاااا أو خمقهاااا. 
ويمكاان إسااتخدام إدارة المعرفااة لوصااا يطااا  اإلجاارا ات واألساااليب والتااى تسااتخدم 

 .يق أصول معرفية أكثر لممنظمة لتحق
ويمكااان لتكنولوجياااا المعموماااات أن تسااااعد إدارة المعرفاااة ولكااان األخيااارة مماااا  

الشاااااك فياااااه تشااااامل أكثااااار مااااان االساااااتخدام الاااااذكى ألدوات تكنولوجياااااا المعموماااااات ه 
خصوصاااااا وأن إدارة المعرفاااااة تتطماااااب تطاااااوقر القااااادرات الديناميكياااااة ه والقااااادرة عماااااى 

 لها  سرعة  طرققة ماهرة ومحترفة .استشعار الفرص واستغبل
وهناك زقادة فى إدراك أن القدرة التنافسية لممنظمات تعتمد عماى قادرتها عماى        

الخمق والنقل واالستخدام والحماية لؤلصول المعرفية التى من الصعب تقميادها. وما  
اجاة الحرقة والتوس  فى األسوا  لكل من المجتم  المحمى والدولى ه أص ح هناك ح
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ا وفقاااااا لقاعااااادة القااااادرة ضااااارورقة لممنظماااااات أن تغيااااار مااااان األصاااااول المعرفياااااة لاااااديه
 التنافسية.
وقااد خمقاات هااذة االتجاهااات بيئااة لؤلعمااال فااى كثياار ماان الاادول والتااى لااديها        

عناصر ومدخبلت متاحة لكل المنشآت فى أػ مكان وبنفس السعره فإذا كانت هذة 
جارقااا فااإن المنشااآت لااديها الحرقااة لتااوفير ذلااك الماادخبلت أو العناصاار يياار متاحااة ت

 لموصول إليها  فقل تكمفة من خبلل تكنولوجيا المعمومات .
والتحاااديات اإلدارقاااة تن ااا  مااان تركياااز المعرفاااة والممكياااة الفكرقاااة فاااى منشاااآت        

معيناااة دون ييرهاااا ه ذلاااك أن األصاااول المادياااة لااام تعاااد هاااى الوحيااادة لتاااوفير المزاياااا 
اإلضافة إلى االختبلف األساساى فاى متطم اات إدارة المعرفاة مان مكاان التنافسية ه  

 إلى مكان آخر وذلك ط قا لمتكمفة األساسية والطمب المنطقى عمى تمك المعرفة .
وقااد باادأت عديااد ماان الشااركات تشااعر  اافن المعرفااة لاادػ العاااممين بهااا ه هااى         

 عاض المنظماات بادأت  أكثر األصول قيمة لديها ه وهى  بل شك عماى حاق ه ولكان
فعبل فى اإلدارة الفعالة لؤلصول المعرفية التى فى حوزتها وذلك عمى نطاا  واسا  ه 
ومن ثم فإن المعرفة تبدو ماوردا إنتاجياا ذات أهمياة  الغاة وذلاك حالاه مسااهمتها فاى 

 القيمة المضافة ه وكذلك األهمية االستراتيجية لممنظمة .
 

 ممنظمة :طبيعة وخصائص األصوؿ المعنوية ل
تمثل األصاول المعرفياة قاعادة عممياات خماق المعرفاة ه حياث يمكان تعرقاا 
األصول  فنها الموارد المحددة لممنظمة والتى الينى عنها لخماق القايم بتماك المنظماة 
ه ذلاااك أن األصاااول المعرفياااة تشاااارك فاااى المااادخبلت وعناصااار التحاااول والمخرجاااات 

 لعممية خمق المعرفة .
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دارة األصااااول كمااااا أن هنااااا        ك صااااعو ة إليجاااااد أدوات ونظااااام فعااااال لتقياااايم وا 

المعرفية  ذلك أن نظام المحاسا ة الحالياة ييار كافياة لتحدياد قيماة األصاول المعرفياة 
 ساابب الطبيعااة الضاامنية لممعرفااة ه ألن األصااول المعرفيااة يجااب أن تبنااى وتسااتخدم 

ن أن يتم بيعها أو شارائها داخميا  حتى يمكن تحقيق التقييم الكمى لهاه كما أنه ال يمك
ه وهناك صعو ة أخرػ فى قياس األصول المعرفية تتمثل فى أن هذة األصول ذات 
طبيعة ديناميكية متغيرة  ألن تقييم األصول المعرفية التى تمتمكها المنظمة فى وقت 

دارة هذة األصول بدقة .  محدد يير كاف لتقييم وا 
ذا  كماااا أن ساااو  األصاااول المعرفياااة أ عاااد        ماااا تكاااون عااان الساااو  الكامماااة ه وا 

وجااادت فإنهاااا ال تتصاااا  الكفاااا ة نظااارا  لطبيعاااة المعرفاااة ذاتهاااا وخصوصاااا  صاااعو ة 
فصااامها وتكوقااادها ألنهاااا ذات ُ عاااد ضااامنى وقنطباااق ذلاااك عماااى المعرفاااة التنظيمياااة ه 
والتااى تضاام العمميااات التنظيميااة واإلجاارا ات والهياكاال ه فكاال هااذة المعرفااة ال يمكاان 

اخاال المنظماة باادون نقال مجموعااات كاممااة مان العاااممين ه وريام ذلااك فااإن تحرقكهاا د
المعرفة الفردية يمكن أن تكون جااهزة  صاورة أكبار لمبيا  والشارا  حياث يمكان فصال 

 وتحديد هذة المعرفة  النس ة لمفرد  لمموه ة الخاصةغ .
فإناه  وعمى الريم من الصاعو ات الساابق ذكرهاا فيماا يتعماق بتقيايم األصاول المعرفياة

يمكاان وضاا  نمااوذج لتقاادير قيمااة األصااول المعرفيااة حيااث فاار  بااين ثبلثااة أنااواع ماان 
 األصول المعنوية لممنظمة هى : 

الحقاااو  الفكرقاااة المساااجمة وتضااام بااارا ات االختاااراع والعبلماااات التجارقاااة وحقاااو   -1
 التفليا .
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األصول الفكرقة   يير المسجمة ولكنها مصنفة غ وتضم الرساومات والبرمجياات  -2
 واعد البيانات والطر  اإلجرائية.لرسوم التخطيطية واألسرار التجارقة المدونة وقوا

رأس الماااال الفكااارػ   رأس الماااال ال شااارػ والتنظيماااى ييااار المصااانا غ ويضااام   -3
المعرفة المجمعة من المنظمة ه والمهارات والمعاارف الفردياة لمعااممين   المعرفاة 

رضا  العمي  ل .الفنية غ والثقافة التنظيمية وا 

 ويمكن توضيح ذلك فى الشكل التالى

 
 
كماااا يمكااان توضااايح كيفياااة التحااارك مااان التقسااايم األول وهاااو الشاااكل المساااجل        

رسااميا والاااذػ يتضااامن حقاااو  الممكياااة الفكرقااة مااارورا   التقسااايم الثاااانى وهاااو األصاااول 
ه الفكرقة وانتها ا   التقسايم الثالاث وهاو رأس الماال ال شارػ والتنظيماى ييار المصانا

والخصااائص المتعمقااة  كاال تقساايم والتااى تتمثاال  صاافة عامااة فااى القابميااة لبلنفصااال 
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والصياية والتجسيد ال شرػ والتنظيمى وصعو ة تقييم تغير المعرفةهوقتضح ذلك من 
 الجدول التالى :

 جدول خصائص تقسيمات المعرفة
 األثــر اٌخبصيخ تمطيُ اٌّؼرفخ

اٌتحرن ِٓ اٌحمٛق اٌفىريخ  -

ِججججرٚراأل ثبألصججججٛي اٌّطججججدٍخ 

اٌفىريخ غير اٌّطدٍخ ٚأخيجراأل 

 رأش اٌّبي اٌفىرٜ .

 اٌمبثٍيخ ٌالٔفصبي . -

 اٌصيبغخ . -

 اٌتدطيذ اٌجشرٜ ٚاٌتٕظيّٝ  -

ضجججٌٙٛخ االٔتمجججبي أٚ اٌمبثٍيجججخ  -

 ٌٍتؼٍُ.

 صؼٛثخ اٌتمييُ . -

 أخفبض -

 أخفبض -

 زيبدٖ -

 أخفبض -

 زيبدٖ -

 
 ويمكن توضيح تمك الخصائص كما يمى :

 ياااااة لبلنفصاااااال : يمكااااان تعرقاااااا هاااااذة الخاصاااااية  فنهاااااا القااااادرة عماااااى تحدياااااد * القابم
 ووصاااااا األجااااازا  أو القطااااا  المنفصااااامة مااااان المعموماااااات أو                        
 المعرفة .                       

 * الصاااياية : وتشاااير هاااذة الخاصاااية إلاااى القواعاااد التنظيمياااة. ويبلحاااع أناااه ليسااات 
 ل القواعااد التنظيميااة يمكاان التعبياار عنهااا  شااكل رساامىه ذلااك كاا                    
 أناااه فاااى  عاااض الشاااركات هنااااك عماااق ضااامنى لااادػ األفاااراد أو                     
 عماااى مساااتوػ الشاااركة ككااال فاااى الثقافاااة واالفتراضاااات هفااااألفراد                     
 أو استشااااارقة ه يت عااااون هااااذة القواعااااد باااادون خاااارائط توضاااايحية                     
 وهااااذة هااااى أكباااار أنااااواع المعرفااااة صااااعو ة فااااى عمميااااة االنتقااااال                     
 مثل المعرفة الضمنية تماما  .                    

 * فكماااا أنااااه يااااتم التحاااارك ماااان التقسااايم األول إلااااى التقساااايم الثالااااث ه فااااإن الصااااياية 
 التنظيمياااة تتجاااة إلاااى الزقاااادة  تتجاااة إلاااى االنخفااااضه والضااامنية                    
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 ه أماااا ساااهولة االنتقاااال أو القابمياااة لماااتعمم لمفااارد الخاااارجى فإنهاااا                      
تتجااة إلااى االنخفاااضه لااذلك فهناااك صااعو ة فااى وضاا  قيمااة                       

لممعرفاااة الضااامنية ه كماااا أن هنااااك صاااعو ات كبيااارة عناااد وضااا  قيماااة معيناااة لبااارا ة 
اع أو حزمة البرمجيات ه عمى الريم من أن هناك طر  عديدة تتوافر لحسااب االختر 
 ذلك .
 أنواع األصوؿ المعرفية : 

يمكان تحدياد أربعااة تقسايمات لؤلصااول المعرفياة  رأس المااال الفكارػغ الزمااة  
 لعممية خمق المعرفةه  المنظمة يمكن إجمالها فى الشكل التالى :

 ول المعرفةشكل يوضح التقسيمات األربعة ألص 
 أصٛي اٌّؼرفٗ اٌّفب٘يّيخ* 

تججراثظ اٌّؼرفججٗ اٌٛاضججحخ ِججٓ خججالي  -

 اٌتخيً، اٌرِٛز ٚاٌٍغخ

 . ِفب٘يُ إٌّتح 

 . ُاٌتصّي 

 اٌؼالِخ اٌتدبريخ .
 

 أصٛي اٌّؼرفخ اٌتدريجيخ * 

ِشبروخ اٌّؼرفجخ اٌضجّٕيخ ِجٓ خجالي  -

 اٌخجراد اٌشبئؼخ )اٌؼبديخ( .

 . ِٙبراد ِٚؼرفخ فٕيخ ٌألفراد 

 ػبيخ ، اٌحت، اٌثمخ، األِبْ اٌر 

  اٌمذرح ، االٔفؼبي ، االٔتجبٖ .

 أصٛي اٌّؼرفخ اٌؼبِخ* 

 تدّيغ ٚتٕظيُ اٌّؼرفخ اٌٛاضحخ -

 . اٌٛثبئك. اٌّٛاصفبد. اٌىتيجبد 

 . لٛاػذ اٌجيبٔبد 

 ثراءاد االختراع، تراخيص اإلٔتبج .
 

 * أصٛي اٌّؼرفخ إٌظبِيخ
تٕظججيُ اٌّؼرفججخ اٌضججّٕيخ ٚتضججّيٕٙب  -

 األفؼبي ٚاٌتطجيمبد فٝ

 اٌّؼرفخ اٌفٕيخ ٌٍؼٍّيبد اٌيِٛيخ 

 . اٌمٛاػذ اٌتٕظيّيخ 

 اٌثمبفخ اٌتٕظيّيخ .

  
 ويمكن توضيح هذا الشكل كما يمى :

    Experiential Knowledge Assets أصوؿ المعرفة التجريبية-1
ن تتكااون أصااول المعرفااة التجرقبيااة ماان مشاااركة المعرفااة الضاامنية والتااى  تتكااو      

خبلل مشاركة الخبرات المكتس ة يدويا  ما بين العاممين  المنظمة ه وما بين العاممين 
 المنظمة والعمبل  والماوردين والمنظماات الفرعياة ه أػ أن المهاارات والمعرفاة الفنياة 
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والتااى يمكاان اكتسااابها وتراكمهااا لاادػ العاااممين خاابلل خبااراتهم فااى العماال هااى أمثمااة 
ةه أمثمااه أخاارػ هااى المعرفااة العاطفيااة مثاال الرعايااة والحااب ألصااول المعرفااة التجرقبياا

والثقااااةه والمعرفااااة الطبيعيااااة  الماديااااةغ مثاااال تعبياااارات الوجااااة واإليمااااا اته والمعرفااااة 
المتعمقة  الطاقة ال شرقة مثل اإلحساس  الوجود ه الحماس ه االنت اة ه وأخيرا  تشامل 

 ا  إلى اآلخرقن.المعرفة االيقاعية والمتنايمةغ مثل االرتجال واالفض
و ساابب الطبيعااة الضاامنية لهااذة المعرفااة فااإن أصااول المعرفااة التجرقبيااة ماان 
الصعب السيطرة عميها  إدراكها وفهمهااغ وتقييمهاا ووضاعها فاى صاورة تجارقاةه هاذة 
الطبيعة الضمنية هى ماذا تفعل المنظمة  التحديد  فصول المعرفاة التجرقبياة ه فهاى 

 مر يعطى لممنظمة ميزة تنافسية مستدامة .موارد من الصعب تقميدها األ
كما يمكن التفكيد عمى العممياات المعرفياة والتاى تعتبار هادف حياوػ لممنظماة        

حيث تشمل الحصول عمى المعرفة وتنميتهاا مان خابلل االرت اطاات ما  المستشاارقن 
حيث يساهم كل مستشار أو الخبير المعرفى ويص ح لدياه القادرة عماى خماق المعرفاة 

 من خبلل العمبل  حيث يعتبرون مصدرا  قيما لممعرفة ولتنمية الفكر القيادػ .
        : Conceptual Knowledge Assetsأصػوؿ المعرفػة المفاهيميػة:  -2 
تتكون أصول المعرفاة المفاهيمياة مان المعرفاة الواضاحة والتاى تتارا ط  اتساا  خابلل  

عمى المفاهيم المستحصل عميها مان  التخيل والرموز والمغة ه وذلك أنها أصول تبنى
العمبل  والعاممين  المنظمة ه فالعبلمة التجارقة والتى يتم إدراكهاا بواساطة العمابل  ه 
وكاااذلك مفااااهيم التصاااميم والتاااى ياااتم إدراكهاااا بواساااطة العااااممين  المنظماااة هاااى أمثماااة 
 ألصاااول المعرفاااة المفاهيمياااة . وهاااى  ااابل شاااك أكثااار ساااهولة فاااى الفهااام واإلدراك مااان
أصول المعرفة التجرقبية هعمى الريم من ذلك فإنها تظل من الصعو ة  مكان  القدر 
 الذػ يمكن من إدراك أو فهم العمبل  لها وكذلك فهم العاممين  المنظمة لها أيضا  .
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 : Systemic Knowledge Assets        أصوؿ المعرفة العامة : -3 
نظاايم وتجمياا  المعرفااة الواضااحة مثاال تتكااون أصااول المعرفااة العامااة ماان ت           

التكنولوجياااا المحاااددة بوضاااوح ه مواصااافات المناااتج ه الكتي اااات والمعموماااات المجمعاااة 
 والموثقة عن العمبل  والموردين. 

ويقاااا  داخاااال هااااذا التقساااايم أيضااااا الحمايااااة التشاااارقعية لمممكيااااة الفكرقااااة مثاااال   
صاول المعرفاة العاماة أناه التراخيص وبرا ات االختراع ه ذلاك أن الخاصاية المميازة أل

يمكااان نقمهاااا  ساااهولة ه وتعتبااار هاااذة األصاااول هاااى أكثااار األناااواع  مرئياااةغ وأن اإلدارة 
الحاليااة لممعرفااة تااذكر  صااورة مبدئيااة عمااى إدارة أصااول المعرفااة العامااة مثاال حقااو  

 الممكية الفكرقة .
 : Routine Knowledge Assets:       أصوؿ المعرفة النظامية -4 

تتكااون أصااول المعرفااة النظاميااة ماان المعرفااة الضاامنية حيااث تاانظم            
وتتجساااد فاااى األفعاااال والتطبيقاااات  المنظماااة . فالقواعاااد التنظيمياااة والثقافاااة التنظيمياااة 
لتنفيااذ أعمااال المنظمااة يومااا  بيااوم هااى أمثمااة ألصااول المعرفااة النظاميااة ه فالتاادرق ات 

ل  المنظمااة تعاازز وتشااارك بااين أعضااا  المسااتمرة واألنمااا  المحااددة لمتفكياار ولؤلعمااا
هااذة المنظمااة  عضااهم الاا عض. ذلااك أن المشاااركة  الخمفيااات الذهنيااة عاان المنظمااة 
تساااعد أيضااا  األعضااا  فااى صااياية المعرفااة النظاميااة ه والخاصااية الممياازة ألصااول 

 المعرفة النظامية هى أنها ذات طا   تطبيقى .
افاااة المنظماااة فيماااا يتعماااق  المعرفاااة هاااو أن كماااا أن الوسااايمة الرئيساااية لتغييااار ثق      

يتجسااد التوجااه  المعرفااة فااى عمميااة تقياايم األدا   المنظمااة وأيضااا تقياايم االستشااارقين 
 الخارجيين وذلك فى جز  من مساهمتهم واستخدامهم لممعرفة .
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 انفصم انسببع
 

 انبيئـــت املعـــرفيـــت
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 انفصـم انسببع
 يتانبيـئـت املعرفــــ

مجموعاااة مااان العناصااار التاااى تفاااى  اااالغرض المعرفاااى يتنااااول هاااذا الفصااال  
 : والمهارػ لمقارػ  فى هذا الموضوع هى

 مشاركة البيئة المعرفية فى خمق المعرفة . -
 األنواع األربعة لمبيئة المعرفية . -

 بنا  وترا ط وتوليد البيئة المعرفية . -

 األهداؼ والمخرجات  

 األهداؼ اإلجرائية :

 ف عمى كيفية مشاركة البيئة المعرفية فى خمق المعرفة . التعر  -
 بيان األنواع األربعة لمبيئة المعرفية .    -
توضيح كيفية بنا  وترا ط وتوليد البيئة المعرفية من خبلل الثقة والعواطا  -

 وييرها بين العاممين والتنوع الضرورػ واإلستقبللية  .
 : المخرجات
 : الفصل هذا قرا ة  عد التالية المهارات رػ القا يكتسب أن يتوق          

 والخاصة  مشاركة البيئة المعرفية فى خمق المعرفة. والمعرفية اإلدراكية المهارات -
 . الفكرقة والمرت طة  األنواع األربعة لمبيئة المعرفية المهارات -
ة لخمق والمتعمقة  كيفية بنا  وترا ط وتوليد البيئة البلزم التطبيقية المهارات -

 المعرفة . 
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 انفصم انسببع 
 انــبــيـــئـــت املعــــرفيــــت 

 

 مشاركة البيئة المعرفية فى خمق المعرفة :
Ba: Shared Context In Motion for Knowledge 

Creation: 

يتطمب خمق المعرفة بيئاة معرفياة مناسا ة ياتم فيهاا مشااركة وخماق واساتخدام  
رفااة هناااك توليااد وا عااادة توليااد لمبيئااة المعرفيااة والتااى المعرفااةه ففااى عمميااة خمااق المع

يجب أن يتوافر فيهاا الطاقاة  القادرةغ والجاودة والمكاان األمار الاذػ ياؤدػ إلاى انتقاال 
 الفرد إلى وض  أفضل .

الفارد أن يكاون حارا  فاى البيئاةه ذلاك أن كابل   ال يساتطيوفى عممية خمق المعرفاة    
والتارقخيااااة ضااارورقة لؤلفاااراد ألنهاااا تااازود العاااااممين مااان البيئاااة االجتماعياااة والثقافياااة 

 المعرفااة  قواعااد لتفسااير المعمومااات عاان الفاارد لخمااق معااان محااددةه ألن األفااراد هاام 
 .القوة الدافعة األولية لعممية خمق المعرفة

وفااى البيئااة المعرفيااة فااإن التفاعاال المشااترك بااين األفااراد  عضااهم الاا عض أو بااين     
اصااة بهاام ذات طبيعااة معقاادة ومتناهيااة فااى التغياار وماان ثاام يجااب األفااراد والبيئااة الخ

تحديااد الحاادود إلحااداث التفاعاال المشااترك بااين األفااراد وذلااك ماان أجاال مشاااركة فعالااة 
وذات معنى لمبيئة حال نشفتهاه وفى نفس الوقت من المفضال أن تظال حادود البيئاة 

لفااارد مااا  بيئتاااهه المعرفياااة مفتوحاااة حتاااى ال تكاااون هنااااك نهاياااة إلمكانياااات وقااادرات ا
 اإلضااافة إلااى أن البيئااة المعرفيااة هااى التااى تضاا  شااروطا تقيااد المشاااركين فيهااا ماان 
خاابلل تحدياادها لطرققااة رؤقااتهم لمعااالم ه وتاازودهم بوجهااات نظاار أفضاال ماان المتاحااة 

 لديهم .
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كما أن البيئة المعرفية تتيح لممشاركين الوقت والمكان وتتيح لهم أيضا تجااوز       
وهااذا المكااان.ه فااإن الحمقااة المغمقااة لمتفاعاال الطبيعااى هااى ماان الضاارورة هااذا الوقاات 

 مكااان وذلااك لمشاااركة البيئااة المعرفيااةه وفااى تشااكيل لغااة مشااتركة بااين المشاااركين ه 
فماان لحظااة جعاال المعرفااة يياار ماديااة ويياار مقياادة وديناميكيااة ويمكاان تخزقنهااا فااإن 

ن خبلل جم  المعرفة التطبيقياة البيئة المعرفية تعمل كبرنامج لعممية خمق المعرفة م
حداث التكامل بينهما .  فى مجال محدد وفى وقت ومكان محددين وا 

يبااااادو فياااااه  عاااااض التشاااااا ه لمفهاااااوم  Baويبلحاااااع أن مفهاااااوم البيئاااااة المعرفياااااة      
ذلااك أن أعضااا  الجماعااة  Communities of Practice الجماعاات التطبيقيااة 

التطبيقيااااة وكااااذلك الااااذاكرة التدرقجيااااة يتعممااااون ماااان خاااابلل مشاااااركتهم فااااى الجماعااااة 
وهناااااك فروقااااا هامااااة بااااين مفهااااوم الجماعااااات التطبيقيااااة ومفهااااوم البيئااااة  لموظااااائا .
 . Ba المعرفية 

  الجماعاة التطبيقيااة توجاد فااى مكااان حياث يااتعمم األعضااا  المعرفاة وتكااون هااذة
 المعرفة جز ا  ال يتجزأ من الجماعة .

  أمااا البيئااة المعرفيااةBa ن حيااث تكااون هناااك معرفااة جدياادة تاام توجااد فااى مكااا
 خمقها .

 يحدث التعمم فى أػ جماعة تطبيقية . -
 تتطمب البيئة المعرفية طاقة لتكون أكثر فعالية . -

  توضااا  حااادود الجماعاااة التطبيقياااة  صاااورة ثابتاااة اعتماااادا  عماااى المهاااام المحاااددة
 والثقافة وتارقخ الجماعة والتماسك واالستمرارقة والتماثل والتطابق .
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 ى النقااايض فااإن حااادود البيئاااة المعرفيااة مرناااة ويمكااان أن تتغياار  سااارعة كماااا عماا
وضااعت  ساارعة بواسااطة المشاااركين . فهاااى متحركااة  صااورة ثابتااة وقااتم خماااق 

 الوظائا وزوالها ط قا لمدػ الحاجة إليها .
تحاادث التغياارات فااى الجماعااة التطبيقيااة يال ااا عمااى مسااتوػ الفاارد ه حيااث يااتعمم  -

 موا عمى العضوية الكاممة .المشاركون الجدد ليحص
تحاااادث التغياااارات فااااى البيئااااة المعرفيااااة فااااى كاااال ماااان المسااااتوػ األصااااغر  الفااااردغ  -

والمستوػ األكبر  الجماعةغ ه فكما يغير المشاركون أنفسهم فإنهم أيضا يغيرون 
 البيئة المعرفية نفسها .

 تا عضوية الجماعة التطبيقية ثابتة  صورة معتدلة ويستغر  المشارك الجديد وق
 معينا ليص ح له عضوية مشاركة كاممة .

  العضوية فى البيئة المعرفية ليست ثابتة فالمشاركون يحصامون عماى العضاوية
 وقتركونها ألنهم يرت طون م  تمك البيئة ارت اطا كامل .

 
 األنواع األربعة لمبيئة المعرفية :

المعرفيااة  تتمثاال فااى إنشااا  البيئااة Baهناااك أربعااة أنااواع ماان البيئااة المعرفيااة  
Originating Ba  

 تنظااايم البيئاااة المعرفياااة  – Dialoguing Ba مناقشاااة البيئاااة المعرفياااة  -
Systemizing Ba-  ممارساااة البيئاااة المعرفياااة Exercising Ba  كماااا
 يوضحه الشكل التالى :
 شكل األنواع األربعة لمبيئة المعرفية                    
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كما يوضحها الشاكل الساابق مان خابلل ُ عادين لمتفاعال  تتحدد البيئة المعرفية       

المشترك ه حيث يعبر الُ عاد األول عان ناوع التفاعال ه والاذػ قاد يكاون تفاعال فاردػ 
أو تفاعل جماعى ه أما الُ عاد الثاانى فهاو الوساط المساتخدم لمتفاعال المشاترك والاذػ 

اإلتصاااال قاااد يكاااون تفاعااال م اشااار مااان خااابلل اإلتصاااال وجهاااا لوجاااة ه أومااان خااابلل 
مثااااال الكتاااااب أو الكتي اااااات الاااااوجيزة أو البرقاااااد اإللكتروناااااى أو  Virtualاإلفتراضاااااى 

 المؤتمرات التى تعتمد عمى المشاركة التميفونية .
 ويمكن توضيح األنواع األربعة من البيئة المعرفية  التفصيل كما يمى :    
 

  Originating ba                    إنشاء البيئة المعرفية :
يمكاان تعرقااا عمميااة إنشااا  البيئااة المعرفيااة  فنهااا التفاعاال المشااترك لؤلفااراد  

والتفاعاال الم اشاار وجهااا لوجااة وماان ثاام فهااى تمثاال المكااان الااذػ يشااارك فيااه األفااراد 
بخباااراتهم ومشااااعرهم وعاااواطفهم ونمااااذجهم العقمياااة ويال اااا ماااا تعااارض إنشاااا  البيئاااة 

وحينما يتفاعل الفرد وجهاا لوجاة   Socializationالمعرفية بيئة العممية االجتماعية 
ماا  اآلخاارقن فااإن ذلااك هااو الطرقااق الوحيااد لبلسااتئثار عمااى مقاادار كبياار ماان الحااواس 
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الطبيعيااة وردود األفعااال لمتحمياال النفسااى والعاااطفى مثاال سااهولة أو صااعو ة التفاعاال 
 ألن ذلك يمثل عناصر هامة فى مشاركة المعرفة الضمنية .

ة المعرفية مكانا موجودا  فى اإلحساس أو الشعور والذػ يكون ويمثل إنشا  البيئ    
من العمومية  القدر الذػ يجعل الفرد يتجاوز الحدود باين نفساه واآلخارقن وذلاك مان 
خبلل المشاركة الوجدانياة أو الاتقمص العااطفى ما  اآلخارقن .  اإلضاافة إلاى تاوفير 

 ى تحوقل المعرفة بين األفراد .الرعاية والحب والثقة وااللتزام والتى تشكل األساس ف
 

  Dialoguing ba             مناقشة البيئة المعرفية :
يمكاااان تعرقااااا مناقشااااة البيئااااة المعرفيااااة  فنهااااا التفاعاااال المشااااترك الجماااااعى  

 اإلضافة إلى الوسط التفااعمى وجهاا لوجاة . ومان ثام فهاى المكاان الاذػ تشاارك فياه 
حااول إلااى مصااطمحات عامااة وأفكااار واضااحة . النماااذج العقميااة ومهااارات األفااراد وتت

 Externalization  ويال ااا مااا تعاارض هااذة البيئااة بيئااة العمميااة التجساايدية 

Process  ذلك أن المعرفة الضمنية لؤلفراد تشارك وتتضح مان خابلل المناقشاة باين
المشااااركين . وقاااتم حمااال المعرفاااة الواضاااحة أيضاااا  إلاااى كااال فااارد. وتوضااايح ماالاااذػ 

 .    Self-Reflection  نعكاس الذاتىيحدث خبلل اال
ويعتبااار مناقشاااة البيئاااة المعرفياااة ترسااايخا  صاااورة أكثااار إدراكاااا لممفااااهيم مااان  

إنشااااا  البيئااااة المعرفيااااةه ويعتباااار اختيااااار األفااااراد ماااا  التوليفااااة السااااميمة ماااان المعرفااااة 
المحددة والقدرات السميمة هى العنصر الرئيساى فاى إدارة خماق المعرفاة وفاى مناقشاة 

 لبيئة المعرفية .ا
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  Systemizing ba           تنظيـ البيئة المعرفية :
يمكان تعرقااا تنظاايم البيئاة المعرفيااة  فنهااا التفااعبلت الجماعيااة واإلفتراضااية  

 Combination لؤلفراده ويال ا ما يعرض تنظيم هذة البيئة بيئاة العممياة التوافقياة 

Process ا أن المعرفااة الواضااحة يمكاان أن تنتقاال لممعرفااة الواضااحة المتااوافرة ه فكماا
 صااورة ميساارة لعاادد كبياار ماان األفااراد وذلااك فااى شااكل مكتااوب ماان خاابلل تكنولوجيااا 
المعموماااات ه مثااال شااا كات األعمااااله بناااوك البياناااات ه حياااث تعااارض تماااك الوساااائل 
تعاون بيئى إفتراضى وذلك لخمق تنظيم البيئة المعرفية . فاإن الياوم هنااك عدياد مان 

 تستخدم وسائل أخرػ مثل قوائم البرقاد اإللكتروناى ومجموعاات األخ اار  المنظمات
News Groups  حياااث يساااتطي  المشااااركون اساااتبدال المعموماااات الضااارورقة أو

االجا ااات عاان أساائمة اآلخاارقن وذلااك لجماا  ونشاار المعمومااات والمعرفااة  صااورة ذات 
 كفا ة وفعالية .

 

 Exercising ba             ممارسة البيئة المعرفية :
يمكاان تعرقااا ممارسااة البيئااة المعرفيااة  فنهااا التفاااعبلت الفرديااة واإلفتراضااية  

 لؤلفااااااراد ه ويال ااااااا مااااااا تعاااااارض ممارسااااااة هااااااذة البيئااااااة بيئااااااة العمميااااااة الذاتيااااااة 
Internalization Process  ه فاااألفراد يجساادون المعرفااة الواضااحة والتااى تتصاال

ب وبرامج المحاكاة. فممارساة البيئاة مثل الشكل المكتو  Virtual  الوسط اإلفتراضى
يجماا  بااين التجاااوز أو الساامو واالنعكاااس الااذاتى خاابلل العماال الفعمااى ه  –المعرفيااة 

 بينما مناقشة البيئة المعرفية تحقق ذلك من خبلل التفكير .
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 بناء وترابأ وتوليد البيئة المعرفية الالزمة لخمق المعرفة : 
Building Connecting and Energizing "Ba" 

 صاااورة مقصاااودة أو ياااتم خمقهاااا  صاااورة غ1 (ba)يمكااان بناااا  البيئاااة المعرفياااة  
تمقائيااة ه فاااإلدارة العميااا ومنتجااوا المعرفااة يمكاان أن يااوفروا البيئااة المعرفيااة ماان خاابلل 
تحقياااق البيئاااة المادياااة المناسااا ة مثااال قاعاااات االجتماعااااته وأيضاااا  المواقااا  الحقيقياااة 

لمحاسب اآللى ه أو أماكن ذهنية  عقميةغ مثل األهداف  لمعمل مثل ش كات األعمال
 الشائعة لمعاممين .

هاى مثاال نماوذجى لكيفياة  Task force ويعتبر تشكيل قوة إنجااز المهماة  
توفير البيئة المعرفية  صورة مقصودةه ولبنا  هذة البيئة يقوم القاادة  اختياار التوليفاة 

فاااعبلتهم ه وماان الضاارورػ أيضااا لممااديرقن المبلئمااة ماان األفااراد المشاااركين وتقويااة ت
 أن يوفروا الشكل التمقائى من هذة البيئة ألنها تتغير أو تتبلشى  صورة سرقعة .

عبلوة عمى ذلك فإن البيئات المعرفية المتنوعاة تتارا ط ما   عضاها لصاياية  
أو لتشاااكيل بيئاااة معرفياااة أكبااار ه مااان أجااال ذلاااك فاااإن القاااادة يقوماااون بتساااهيل عممياااة 

عبلت بين مختما البيئات المعرفية وبين المشاركين إعتمادا  عماى رؤياة المعرفاة التفا
ذاتهاااا ه إلاااى جاناااب أن لاااديهم اساااتطبلع واضاااح لمموقاااا لمحاولاااة الاااربط باااين تماااك 

 البيئات المتنوعة ه حيث أن العبلقة فيما بينهم ال تقا عند حد معين .
فيااة يياار كاااف لممنظمااة حتااى و صاافة عامااة فااإن بنااا  وتوليااد وتاارا ط البيئااة المعر    

يمكنها أن تدير عممية خمق المعرفة  صورة ديناميكية ه حيث أن هذة البيئة المعرفية 
يااتم تولياادها ماان خاابلل إعطااا  القااوة أو الطاقااة وكااذلك الجااودة لمعمميااات االجتماعيااة 

                                                           

كممة يابانية تعنى وقت ومكاف محدديف ، ومف ثـ فهى توضح مشاركة البيئة حيث تشارؾ وتخمق  (1)) 
راد فى مكاف محػدد، وهػى تعنػى المكػاف الػذى يػتـ وتستخدـ ، وهى أيضا تمثل التفاعل المشترؾ بيف األف

 تفسير المعمومات فيه لتصبح معرفة. وتستخدـ فى هذا البحث مرادؼ لكممة البيئة المعرفية
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التجسااايدية ه التوافقياااة الذاتياااة ه لاااذلك فاااإن إجااارا ات خماااق المعرفاااة يجاااب أن تاااازود 
ف الضاااارورقة المبلئمااااة مثاااال االسااااتقبلليةه االخااااتبل  االبااااداعى ه الااااوفرة أو  ااااالظرو 

 الغزارة ه التنوع الضرورػ ه الحب والرعاية والثقة وااللتزام .
  Autonomy                االستقاللية :

تزقاااد االساااتقبللية مااان فااارص إيجااااد معموماااات ذات قيماااة وتحفياااز العااااممين 
  المنظمة لخمق معرفة جديدة .

ف قا  النظم العضوية يعتمد عمى أن الخبليا المكونة لها تراقب كل التغيرات 
التى تحدث  صورة مستمرة داخال نفساها ه وكال وحادة أو خمياة تحادد حادودها خابلل 
إعادة اإلنتاج لنفسها ه وبنفس الصورة والتشبية فاإن األفاراد والجماعاات المساتقمة فاى 

نفساااها فاااى مبلحقاااة أو الوصاااول إلاااى منظماااات خماااق المعرفاااة تضااا  حااادود مهامهاااا ل
 الهدف النهائى والمعبر عنة من خبلل المنظمة .

 وقد وجد أن استخدام فر  العمل عبر اإلدارات الوظيفية
- Cross- Functional Teams  

والتى تتكون من أعضا  من األقسام اإلدارقة المختمفة  المنظمة هو أكثر فعالية فاى 
 رة التنظيمية والفنية لعممية االبتكار .خمق المعرفة ومن ثم توفير القد

كمااااااا أن ماااااان العواماااااال الضاااااارورقة لفعاليااااااة الماااااادير لمعماااااال عمااااااى تحسااااااين  
االتصاالت مايمى * عدم إيفال زقادة القدرات والمهارات القيادية والمعرفة اإلدارقة . 
نجااز األعماال  * االستقبلل الوظيفى من حيث الحفاظ عماى مساتوػ أدا  العمال ه وا 

 رقة حسب األولوية .الضرو 
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 اإلضافة إلى أن من مسب ات الرضا عن العمل فيما يتعماق  محتاوػ العمال  
هااى درجااة االسااتقبللية والتااى تعنااى درجااة الحرقااة فااى اختيااار طاار  األدا  والساارعة 

 التى يؤدػ بها العمل .
وأخياارا  الذاتيااة أو االسااتقبلل تعباار عاان درجااة التصاارف التااى يممكهااا العاماال  

سااااوا  أكااااان ذلااااك فااااى توقياااات جزئيااااات العماااال أو اختيااااار المعاااادات  –ة تجاااااة عمماااا
 المستخدمة أو تحديد اإلجرا ات التى يت عها .

  Creative Chaos  * االختالط اإلبداعى :
االخااتبل  اإلبااداعى يثياار التفاعاال بااين المنظمااة والبيئااة الخارجيااة ه وقختمااا  

ه ذلاك أن األول  Complete disorder  االختبل  اإلباداعى عان الفوضاى الكامماة
مقصود ويقدم عن طرقق المنظمة من خبلل القاادة وذلاك إلثاارة الشاعور  األزماة فاى 
المنظمااة بااين األعضااا  ماان خاابلل وضاا  أهااداف طموحااة ومقصااودة أو حتااى رؤػ 

 . Ambiguous Visions يامضة 
كمااا يسااااعد االخاااتبل  اإلبااداعى عماااى تركياااز االنت اااة لؤلعضاااا  وتشاااجيعهم  
ى الحاااادود الموجااااودة لتحديااااد المشااااكمة واقتااااراح الحاااال  صااااورة فعميااااةه ذلااااك أن لتحظاااا

اخاااتبل  أعضاااا  المنظماااة ذوػ الخبااارات المت ايناااة وجهاااا لوجاااة يسااااعد عماااى تجااااوز 
 العق ات الناتجة من النظم المعقدة والعادات وأطر العمل المتعارف عميها .

ا اخاتبل  إباداعى وقجب عمى القادة أن يقوموا بإكتشاف الموقا حتاى يقادمو  
داخاال البيئااة المعرفيااة فاااى المكااان المناسااب والوقاات المناساااب لممساااعدة عمااى خماااق 
المعرفااة التنظيمياااة ه وأن يااتم قياااادة عمميااة الخماااق هااذة حتاااى ال تقاا  المنظماااة أسااايرة 

 لمفوضى الكاممة .
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كما أن المدير الجيد هو مدير موارد  شرقة جيد ه  معنى أن المدير  
ع سيدير مجموعة من المبتكرقن والمبدعين ويساعد فى تكوقنهم ه كما المبتكر المبد

 يشج  العاممين عمى المشاركة الفعاله فى حمقات العصا الذهنى 
Brainstorming  ه م  مشاركتهم فى حل المشكبلت.  اإلضافة إلى أن يزارة

 بداع .األفكار  معنى الوفرة والكثرة والتنوع فى األفكار من العناصر الضرورقة لئل
 Redundancy         * الوفرة أو الغزارة :

تشاااير الاااوفرة أو الغااازارة إلاااى التاااداخل أو التشاااا ك المقصاااود لممعموماااات عااان  
أنشااطة األعمااال همساائوليات اإلدارة ه وكااذلك عماااى مسااتوػ الشااركة ككاال ه كماااا أن 

   وفرة المعمومات ترف  من سرعة عممية خمق المعرفة وذلك فى طرققين هما:
 المشاركة فى يازارة المعموماات يرفا  مان مشااركة المعرفاة الضامنية  ألوؿا :

وذلااك ألن األفااراد يمكاانهم تحديااد مااا الااذػ يحاااول اآلخاارون توضاايحة ه كمااا 
تمكااان وفااارة المعموماااات مااان تجااااوز الحااادود الوظيفياااة إلسااادا  النصااايحة أو 

 التزود  معمومات جديدة من وجهات نظر مختمفة .
 رة المعموماات أعضاا  المنظمااة فاى فهام دورهاام فاى تمااك : تسااعد ياازا الثػانى

المنظمااةه وكااذلك فهاام الوظااائا لمرقا ااة عمااى توجهاااتهم فااى التفكياار والعماال 
الفعمى. وهكذا تمد هذة الوفرة المنظمة  آلياة الرقا اة الذاتياة لتحقياق التماساك 

 وكذا التوجة األساسى لها .
 

ظاااائا مختمفاااة األدوار  كماااا يسااااعد التنااااوب الاااوظيفى المتخصصاااين فاااى الو 
داخاال الفرقااق عمااى إكتساااب معرفااة إضااافية فااى المجاااالت المرت طااة  اإلضااافة إلااى 

 مهارات اإلدارة ومهارات المعرفة .
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وخبلصاااة القاااول أن تساااهيبلت الاااوفرة أو الغااازارة تتجااااوز الحااادود باااين القاااادة 
 . ومساعديهم ه والمتخصصين ويير المتخصصينه والمبدعين ومستخدمى المعرفة

 Requisite Variety           * التنوع الضرورى :
يقااا  خماااق المعرفاااة دائماااا عماااى الحافاااة الفاصااامة باااين النظاااام والفوضاااىه وأن 
التناااوع الضااارورػ يسااااعد منظماااة خماااق المعرفاااة عماااى المحافظاااة عماااى التاااوازن باااين 
النظاااام والفوضاااىه ذلاااك أن التناااوع الاااداخمى  المنظماااة يسااااعدها عماااى التغماااب عماااى 

حااديات الموضااوعية ماان جانااب البيئااة ه  حيااث تعماال عمااى تعظاايم التكيااا الفعااال الت
 لمتغيرات البيئية .

 وهناك طرققتين لتحقيق التنوع الضرورػ هما : 
 تطاوقر الهيكال التنظيماى ليصا ح مرناا ومساطحا وذلاك فاى وحداتاة  األولى :

ضاا  المختمفة والتى تكون متصمة  ش كة المعمومات ه األمر الذػ يتيح ألع
 المنظمة السرعة والنمو المتوازن لتنوع متس  لممعمومات.

 تغييار الهيكال التنظيماى  شاكل مساتمر أو إجارا  التنااوب الاوظيفى  الثانية :
لمفرد  صورة مستمرة ه األمر الذػ يمكن العاممين من إحراز معرفة متداخماة 

 ه وذلك لمتغمب عمى صعو ة أو تعقيدات البيئة .
 

ع الضارورػ عان طرقاق جما  المعموماات المختمفاة  سارعة ويمكن زقادة التنو 
و طرققاااة مرناااة ه ذلاااك أن اخاااتبلف المعموماااات داخااال المنظماااة يعاااو  ال حاااث عااان 
تفساايرات واحاادة لممعمومااات الجدياادة ه فيجااب أن يعاارف أعضااا  المنظمااة أياان توجااد 
 المعموماات ؟ ه وأيان تتجما  المعرفاة ؟ ه وكياا يمكان أن تنماو المعموماات والمعرفاة

  فقصى سرعة .
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 * الحب ، الرعاية ، الثقة ، االلتزاـ :
-Love , Care , Trust and Commitment : 

تعزقاااز الحاااب والرعاياااة والثقاااة وااللتااازام باااين أعضاااا  المنظماااة أمااارا  -يعتبااار 
ضرورقا ألنه يشكل أساس خمق المعرفة  المنظمة ه وحتى تتم المشاركة فى المعرفة 

وحتاااى تاااتم عممياااة خماااق المعرفاااة مااان خااابلل  تجااااوز  خصوصاااا المعرفاااة الضااامنيةغ 
الحااادود الذاتياااةغ فيجاااب أن يكاااون هنااااك ح اااا ورعاياااة وثقاااة قوياااة فيماااا باااين أعضاااا  
المنظماااة .  اإلضاااافة إلاااى أناااه لتحقياااق القااادرة عماااى خماااق المعموماااات فيجاااب تحفياااز 

 األفراد حتى ال يتم احتكار أو اخفا  المعمومات عن زمبلئهم فى العمل .
ضرورػ عمى القاادة حتاى تاتم عممياة خماق المعرفاة أن ياوفروا المنااخ ومن ال 

التنظيماااى المناساااب حتاااى يشاااعر األفاااراد  األماااان عناااد مشااااركتهم فاااى تماااك المعرفاااة. 
 اإلضافة إلى تشجي  اإللتزام بين أعضاا  المنظماة لتحفيازهم عماى المشااركة والخماق 

 لممعرفة اعتمادا  عمى رؤية المعرفة  المنظمة .
زقااز الحااب والرعايااة والثقااة وااللتاازام فااإن منتجااى المعرفااة يحتاااجون إلااى ولتع 

روح معنويااة حاليااة والتاازام بتحقيااق هاادفهم ه يحتاااجون أيضااا إلااى إنكااار الااذات وحااب 
اآلخااارقن ه فيجااااب أال يحااااولو احتكااااار خماااق المعرفااااة  المنظماااة أو الحصااااول عمااااى 

يضا أن يكون تفكيرهم تفكيارا موافقة األعضا  لتحقيق ذلك ه يحتاج منتجوا المعرفة أ
إيجابيااا ه وأن يتجنبااوا التعبياار عاان شااعورهم ومعتقااداتهم الساامبيةه وماان ثاام يفضاال أن 
يتااوافر لااديهم معتقاادات إيجابيااة وخبلقااة وتخياال وتصااور ه  اإلضااافة إلااى القاادرة عمااى 

 القيادة الفعالة إلنجاز العمل  صورة فعمية .
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 انفصــم انثبين

 
 يشبركت املعـــرفـــت انثقـــت فً
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 انفصم انثبين
 انثقت فً يشبركــت املعــرفـت

فى  لمقارػ  تفى  الغرض المعرفى والمهارػ يتكون هذا الفصل من عدة عناصر 
 تتمثل فيمايمى :هذا الموضوع 

 طبيعة عممية الثقة  -
 ئص عممية الثقة اخص -

 الثقة المعتمدة عمى القدرة 
  قةالثقة المعتمدة عمى الخير 
 الثقة المعتمدة عمى األمانة 
 الثقة المعتمدة عمى ثقافة اإلنفتاح 

 
 األهداؼ والمخرجات

 األهداؼ اإلجرائية :

   التعرف عمى  مفاهيم الثقة المختمفة خصوصا بين العاممين.  -
العرض التفصيمى لمخصائص المكونة لمثقة والتى تساعد وتكون شرطا  -

 لمشاركة المعرفة بين العاممين .

 : جاتالمخر 

 : الفصل هذا قرا ة  عد التالية المهارات القارػ  يكتسب أن يتوق          

 .المرت طة  مفهوم وأدبيات الثقة المختمفة  والمعرفية اإلدراكية المهارات -

  الثقة المعتمدة عمى كل من الخيرقة والقدرة واألمانة واإلنفتاح .  والخاصة التطبيقية المهارات -
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 انفصم انثبين

 نثقت فً يشبركت املعرفتا
 

                The Nature of Trust    طبيعة عممية الثقة :

يستخدم مفهوم الثقة فى أدبيات إدارة المعرفة  صورة مكثفة ه ففى العقدين        
وجود إجماع بين  األخيرقن تمت مناقشة مفهوم الثقة  صورة واسعة وذلك م  عدم

 كونه معقد ومتعدد األوجه .العمما  والممارسين أكثر من 
نطبلقا  من ذلك يحدد      أن الثقة داخل أو بين  (Zaheer et al., 1998)وا 

المنظمات يال ا ما يتم فهمها كتوقعات لمسمعة الحسنة ه حيث تمثل تركيزا لممنظمة 
يتحقق لممنظمة المشاركة فى األعمال من خبلل التعامبلت السا قة.  ويضيا 

(Casson, 1991) مستوػ الثقة بين األفراد والمنظمات وفى المجتم  ككل  أن
يؤثر فى طبيعة النشا  اإلقتصادػ وتصميم الهياكل التنظيمية لممؤسسات ودرجة 

أن أدبيات الثقة التنظيمية فى  (Li, 2005)اإلزدهار اإلقتصادػ لممجتم  . وقذكر 
د لديه ثقة فى العبلقات المت ادلة تقترح أن الثقة تتواجد عندما يكون طرف محد

 تكامل وا عتمادية الطرف اآلخر المشارك. 
أنه مما الشك فيه أن الثقة هى مكون  (Wang et al., 2006)وقوضح       

أساسى فى أػ نشا  لمشاركة المعرفة.  وقوضح أنه حينما يتواجد األفراد معا  فإن 
ئمة سوف تكون العبلقة بين الثقة والقدرة عمى نقل المعرفة إلى اآلخرقن  صورة مبل

متوافرة أيضا  . ذلك أنه داخل البيئة ذات الثقة العالية فإن األفراد أكثر إحتماال 
ألدا  السموك التعاونى وذلك  شرو  اإلتصاالت المفتوحة حيث يكون لديهم ميبل 

 مسبق لمشاركة المعرفة .
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أن الثقة هى التوقعات التى  (Fukuyama, 1995)وفى تعرقفة لمثقة يرػ  
داخل الجماعة الدائمة ه واألمانة ه والسموك التعاونى والذػ يبنى عمى مشاركة  تنشف

 ,.Usuro et al)العادات المفلوفة كجز  من معتقدات الجماعة . وقؤكد عمى ذلك 
حيث يوضح أن هذة النظرة لمثقة تبنى عمى التوقعات لؤلفعال التعاونية  (2007

 يد من العاممين .واألمينة والتى يتم مشاركتها بواسطة العد
أن اإلعتقاد السميم فى قيمة  (Szulanski et al., 2004 )وقوضح  

تمت مساندته  صورة واسعه فى  Trust worthiness المصدر الجدير  الثقة
دراسات الثقة واإلتصاالت فى المنظمات حيث أن التجارب المعروفة فى مجال 

يؤثر  صورة جوهرقة عمى  االتصاالت توضح أن المصدر الجدير  الثقة يمكن أن
سموك المتمقى أو المستمم لممعرفة  . كما أن إدراك المصدر الجدير  الثقة سوف 

 يؤثر   صورة جوهرقة عمى إحتمال التغيير السموكى لمتمقى أو مستمم المعرفة.
تساعا يذكر          أن هناك ثبلثة  (Roberts, 2000)و صورة أكثر وضوحا  وا 

تعرقفات الثقة وتزودنا  فساس من أجل وض  تعرقا عام  ظروف تعتبر شائعة فى
 هى :

 تعرف الثقة  فنها اإلعتقاد والمرت ط  السموك أو األفعال ه أوال   
تشير الثقة إلى المعتقدات عن السموك المحتمل من اآلخر أو اآلخرقن والذػ  ثانيا   

 يحدث من أجل اتخاذ القرار من جانب الواثقه
المواقا  معنى أن ت ادل المعرفة وخصوصا الضمنية منها يكون الثقة تبلئم  ثالثا   

 .أكثر فعالية م  توافر الثقة بين الطرفين
أن الثقة تزقد من   (Tsai & Ghoshal,1998)وفى هذا السيا  يذكر  

أنها  (Zahear et al., 1999)كمية المعمومات التى يمكن ت ادلها . ويضيا 
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أنها تزقد من التعاون م   (Kramer, 1999)تخفض من تكمفة الت ادل. وقؤكد 
 مصدر تمك المعرفة .

لمثقة حيث  (Mayer et al., 1995)تبنى تعرقا  وخبلصة القول يمكن 
يركز عمى الخصائص الشائعه لمثقة عبر نظم مختمفة وفى كل مواقا الثقة ويطبق 

 عناصر أو مكونات مختمفة من الثقة ذلك أن:
لدػ طرف مشارك ألن يكون متق بل ألفعال " تشير الثقة إلى اإلستعداد  

المشارك اآلخر إعتمادا  عمى التوقعات  فن اآلخر سوف يؤدػ األعمال الهامة 
م  عدم األخذ فى اإلعت ار قدرة المشارك اآلخر عمى  trustorوالمتعمقة  الواثق 

 الرقا ة ".
  
              Characteristics of Trust خصائص عممية الثقة : 

يستهدف أن  (Mayer et al., 1995)إلى أن  (Li, 2005)ير يش 
والخيرقة   Abilityهى القدرة  Trusteeالخصائص الثبلثة لمموثو  فيه 

Benevolence  واألمانةIntegrity  والتى تبدو أنها تشرح النصيب األكبر من
 Trust worthinessالجدارة  الثقة 

لك يمكن النظر إليه أنه إمتدادا  أن ذ (Usoro et al., 2007)وقوضح         
لمثقة وذلك من خبلل دمج القدرة كعنصر محدد  (Fukuyama, 1995)لتعرقا 

إلى أ عد من ذلك حيث حدد  (Mishra, 1996)سمفا  لهذة الثقة . هذا وقد ذهب 
والكفا ة  Reliabilityواالعتمادية  Concernأربعة أ عاد لمثقة هى اإلهتمام 

Competence اح واإلنفت Openness  
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 فنه الشعور  التعاطا نحو شخص أو شيئ  Concernويعنى اإلهتمام  
 American  (APA)معين وذلك وفقا  لتعرقا الجمعية األمرقكية لعمم النفس 

Psychological Association 
 فنها  (APA)تعرف من نفس المصدر  Benevolenceبينما الخيرقة  

 Charitableمعروفغ أو إلنجاز األعمال الخيرقة الري ة أو الميل لفعل الخير  ال
acts ه أما األمانةIntegrity  فهى التى تعبر عن الصد  أو اإلخبلص ه

ه والقدرة (APA)هى التى تجعل كممتين مترادفتان  Reliabilityواإلعتمادية 
Ability  تعرف  صورة م اشرة  فنها الكفا ةCompetence  فى النشا  أو

 . (APA)مهارة الفردية أو التدرقب أو أػ مؤهبلت أخرػ الوظيفة  سبب ال
 (Mayer et al., 1995)وفى معرض المقارنة بين وجهتى نظر كل من  

 Concernأن اإلهتمام  (Usoro et al., 2007)يوضح  (Mishra, 1996)و 
تعكس كل من الخيرقة  Competenceوالكفا ة  Reliability واإلعتمادية 

Benevolence نة واألماIntegrity  والقدرةAbility  وذلك عمى التوالى ه وقذكر
يمكن قياسه من خبلل األسئمة عن كل من اإلنفتاح  Opennessأن اإلنفتاح 

 عموما  لمموثو  فيهم م  اآلخرقن وأيضا اإلنفتاح م  الواثق .
أن اإلنفتاح من الضرورػ أن يمثل الُ عد الرا   لمثقة وذلك  لمؤلاوقرػ ا 
ولكن م  إضافة مصطمح مكمل له وهو الثقافة  (Mishra,1996)رأػ  إتفاقا م 
Culture  ومن ثم يص ح هذا الُ عد ثقافة اإلنفتاحOpenness Culture  وذلك

 Openness فى الشكل التطبيقى له  معنى الثقة المعتمدة عمى ثقافة اإلنفتاح 
culture-based trust . خصوصا فى مشاركة ونقل المعرفة الضمنية 
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الثقافية الجيدة مثل المشاركة  فإن القيم (Alavi et al.,2005)وط قا  لا  
واإلنفتاح والثقة يمكن أن تؤدػ إلى سموكيات إيجابية إلدارة المعرفة والتى  طبيعتها 

عمى أن المشاركة  (Fliaster,2003 )تقود إلى اإلبتكار وتحقيق الكفا ة . وقركز 
تجعل مديرو العموم والخبرا  لديهم شعورا   فنهم وخمق المعرفة  طرققة حرة ومنظمة 

حقيقة يعممون عمبل مشترك ويعتمدون عمى  عضهم ال عض لموصول إلى أهدافهم 
بنجاح وتحمل المسئولية من أجل تحقيق الناتج المريوب. هذة الثقافة من اإلنفتاح 

كن والتعاون هى التى تمكن  صورة أساسية من الترا ط المتداخل و فسرع ما يم
يص ح هذا الترا ط جز ا  من طرققة الحياة فى الشركة ه كما يمكن و صورة متتا عة 

 إت اع سياسة التحفيز لمساندة هذة الثقافة  صورة إضافية .
أن يحدد أ عاد عممية الثقة ومن ثم خصائصها  مؤلاوخبلصة القول يمكن لم       

 فى العناصر األربعة التالية :
 قدرةالثقة المعتمدة عمى ال  Ability – based trust 
 الثقة المعتمدة عمى الخيرقة Benevolence–based trust 
 الثقة المعتمدة عمى األمانة     Integrity–based trust   
 الثقة المعتمدة عمى ثقافة اإلنفتاح  Culture– based trust 

Openness         

                                            
Ability – based trust                      1  ةالثقة المعتمدة عمى القدر-  

أن الثقة المعتمدة عمى القدرة  (Jarvenaa et al., 1998)يذكر  
توجد حينما يعتقد األفراد  فن المشارك اآلخر لديه معرفة يزقرة ويعتبر 

 .خبيرا  فى مجال محدد 
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ديناميكية أخرػ تنشف  أن هناك (Usoro et al.,2007 ) وقوضح      
عندما نفخذ فى اإلعت ار وجهه النظر المتعمقة  الثقة المعتمدة عمى القدرة 

 Lane)وذلك فى تحفيز الجماعة عمى المشاركة . وقذكرأيضا نقبل عن 

& Wenger,1991)  هذة الديناميكية تتمثل فى نظرقة التعمم الموقفى أن
Situated Learning لمجماعة التطبيقية يص ح مشموال   ه ذلك أن الوافد الجديد
ه هذة العممية تتضمن تعمم  Masterful practitionerألن يكون ممارس  ارع 

 العضو من خبلل التعميم الموقفى داخل مجال الممارسة المجتمعية .
وجهه نظر فمسفية لمقدرة  (Mcmillan & Chavis,1986)بينما يوضح        

واصفا  كيا  Consensual Validationاعية حيث يناقش عممية الصبلحية الجم
 Psychologicalأن األفراد يمكن أن يقوموا بتفدية تنوعا من الرقاضات النفسية 

gymnastics   وذلك لمحصول عمى التغذية العكسية وا عادة التفكيد  فن الذػ يرونه
 هو حقيقى وأنه هو نفسه الذػُ يرػ من خبلل اآلخرقن .

أنه فى الجماعات التطبيقية فإن  (Usoro et al.,2007)وقذكر          
الصبلحية الجماعية ربما تذهب أكثر لتعمل كآلية والتى تمثل تحول العضو من 
المحيط الخارجى إلى المشاركة المركزقة . وفى تفثير الصبلحية فإن العضو يظل 
ر داخل الجماعة وهكذا فإن الصبلحية الجماعية ربما تعمل كشكل من أشكال التذك

والتثبيت ومطا قة الحالة الواحدة كممارس قابل لممعرفة. هذا  اإلضافة إلى أن 
مشاركة المعرفة م  جماعة ذات قدرة منخفضة سوف يكون  صورة متبلزمة أقل 
مكاففة لمخبرات المتاحة ه ليس فقط القيمة المشتقة من الصبلحية المنخفضة 
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تية يكون منخفضا  عند المشاركة لمجماعة ولكن أيضا  إدراك األعضا  لقيمتهم الذا
 داخل الجماعة و فنهم ذات قدرة منخفضة .

مما سبق يمكن تحديد ديناميكية أخرػ هو أن دور الثقة المعتمدة عمى  
الخبرة يمكن أن يتم ممارستة  شرو  التمكين وعدم التمكين لمشاركة الجماعة 

 عموما  ومشاركة المعرفة  صفة خاصة .
 
    Benevolence  –  based trust عمى الخيرية : الثقة المعتمدة -2 

أن الخيرقة هى إدراك التوجه اإليجابى  (Mayer et al.,1995)يعرف         
 & Bromiley)وقوضح  trustorنحو الواثق  trusteeلمموثو  فيه 

Cumming,1992)  أن الثقة المعتمدة عمى الخيرقة تبنى عمى التوق   فن
وعة سوف التفخذ مزايا إضافية من المشارك اآلخر حينما الشخص اآلخر أو المجم

تكون الفرصة مواتية أو عمى األقل سوف اليكون هناك ضرر عمى مصالح اآلخر. 
أن مفهوم الثقة المعتمدة عمى  (Muthusany & White,2005) ويضيا 

الخيرقة كان  صورة واضحة ضد إقتناص الفرص أو ال حث عن المنفعة الذاتية من 
 المكر أو الخداع.خبلل 
إلى أنه فى تحميل الجدارة  الثقة  (Szulanski et al., 2004 )ويشير        

trust worthiness  عمى مستوػ الفرد فإن الخيرقة عادة ما يمكن تفسيرها  فنها
النيه عمى العمل واإلنجاز  صورة يير مؤذية ه وفى بيئة نقل المعرفة عمى مستوػ 

لفرد اليتوق  الضرر أو األذػ من مصدر المعرفة حاله الوحدة التنظيمية فإن ا
الفشل فى النقل إلى متمقى أو مستمم هذة المعرفة . هذا إلى جانب أن القصور فى 
الخيرقة عمى المستوػ الفردػ من التحميل هو األكثر إحتماال  لمتحقق وذلك فى ظل 



- 179 - 
 

معرفة فى عممية القصور فى الدافعية و من ثم المجهود البلزم لمساعدة متمقى ال
النقل . و التالى يمكن إستنتاج أن الخيرقة عمى مستوػ الوحدة من التحميل وفى بيئة 

 نقل المعرفة تكون مساوية إسميا م  دافعية المصدر فى عممية النقل .
 
  Integrity – based trust  الثقة المعتمدة عمى األمانة :  -3

 فن إخبلص  trustorا إدراك الواثق األمانة  فنه (Blau,1964)يعرف           
من م ادئة الشخصية والتى تمقى قبوال لدػ الواثق نفسه  trusteeالموثو  فيه 

رت ا   هويبلحع أن إدراك األمانة فى العبلقات هو الحكم الموضوعى بتوافق وا 
األقوال  األفعال السا قة لمموثو   ه وذلك إلى المدػ الذػ  ه تتطابق األفعال م  

 ه لديه حاسة قوية نحو  د المقطوعه عميه وكذلك اإلعتقاد  فن الموثو  الوعو 
 .العدالة
كيا أن المدركات  الثقة المعتمدة  (Sitkin & Roth,1993)بينما يناقش        

عمى األمانة تتحقق داخل المنظمات من خبلل اإلنسجام المدرك بين قيم األفراد 
ة إلى أن المقدمة المنطقية الموجودة هى أن وجوهر القيم الثقافية لممنظمة ه  اإلضاف

مقترحات القيم الغير منسجمة أو الغير متطا قة سوف تشج  عمى الشعور  عدم 
أن الثقة المعتمدة عمى األمانة تبنى  (Mayer et al.,1995 )الثقة . وقوضح 

عمى المدركات  فن إخبلص الموثو   ه لمم ادغ الموضوعة يجد قبوال  من جانب 
 . وهناك عدة عوامل تؤثر عمى خمق الثقة المعتمدة عمى األمانة تتمثل فى :  الواثق
   التحقق المستقل من أمانة الموثو  فيه وذلك من خبلل سمعته وتعاممه م

 طرف ثالث  
 . المدركات  فن الموثو  فيه يحتفع  مستوػ مقبول من معايير المعنوية 
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 ن أفعال وأقوال الموثو  توضيح السموك المتجانس والذػ يشمل التطابق بي
  ه .

هذا الفهم لؤلمانة  فن كل المدركات يتم  (Usoro et al.,2007)ويفسر         
إشتقاقها من السموك السابقه ذلك أن تجانس وا عتمادية السموك السابق يخمق الثقة 
فى األفعال المستقبمية . فإذا توق  العضو أن السموك المستقبمى لؤلعضا  اآلخرقن 

يكون أقل أمانة ه عمى سبيل المثال من خبلل أفعال يير أمينة وال تتصا ربما 
 اإلعتمادية أو التكون متطا قة م  القيم الشخصية ه فإنة من يير المحتمل أن 
يضمن ذلك اإلستعداد لمشاركة المعرفة م  المجتم  . وعمى النقيض من ذلك فإنه 

التعاونى حيث تكون من المحتمل أن يكون هناك إستعداد لضمان التفاعل 
 المدركات معبرة عن األمانة وأن توقعات اإلعتمادية لمسموك تكون مرتفعة .

 
   الثقة المعتمدة عمى ثقافة اإلنفتاح :  -4

    Openness culture – based trust                
الثقافة التنظيمية   فنها مجموعة القيم  (Dension, 1990) يعرف       

والم ادغ األساسية ه التى تعمل  مثا ة األساس لمنظام اإلدارػ وكذلك  والمعتقدات
 مجموعة السموكيات والممارسات اإلدارقة التى تجسد وتقوػ تمك الم ادغ األساسية.

 فنها مجموعة الرموز التنظيمية  (Hofstede et al.,1990)ويعرفها  
 المنظمة .والمثل العميا هالطقوس والشعائر ه القيم الموجودة داخل 

الثقافة التنظيمية  فنها طرققة إلنجاز األشيا   (Peters, 1993)كما يعرف         
التى حولنا ه فهى تشمل القواعد يير المكتو ة التى يتفسس عميها السموك الذكى 
لممنظمة ومشاركا القيم التى يمتمكها األفراد ه ذلك أن ثقافة المنظمة تقوم بدمج 

 : أربعة عناصر قائدة هى
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 .إتجاة اإلبتكار واإلبداع ه التغيير واألشيا  الجديدة   ثقافة اإلبتكارغ 
 . إتجاة اإلنجاز ه العمل ه الطاقة أو القدرة ه النتائج  ثقافة اإلنجازغ 
 . إتجاة الرقا ة ه التكامل ه الوقاية ه المحافظة   ثقافة الرقا ةغ 
 فة اإلنسجامغ .إتجاة اإلنسجام ه التفكير ه التوافق ه الرعاية   ثقا 

أن مثل هذة الثقافة يتم تبنيها فى  (Chan & Ng,2003)وقوضح 
المنظمة وذلك لبنا  الثقة بين الزمبل  والتى يمكن أن تسهل من العممية اإلجتماعية 

أن ثقافة الثقة والتعاون تحسن من  (politis, 2003)فى مشاركة المعرفة . وقذكر 
ة  صفة عامه ه ومنذ أن أص حت الثقة عنصرا  مشاركة المعرفة والفعالية التنظيمي

هاما فإن أ عاد الثقة يتم فرضها لتكون متغيرات تنبؤية من أجل التحديد واإلستحواز 
 عمى المعرفة ورف  أدا  الفرقق .

أن النقل الداخمى  (Sveily & Simons, 2002)عمى أية حال يوضح        
يقه وقذكر التنفيذيين أن الثقافة لممعرفة يختما فى درجة صعو ة تنفيذة أو تحق

الداخمية لمقاومة المشاركة تمثل أقوػ العق ات الواجب التغمب عميها عند تطبيق 
أن العق ة األقوػ  عد إدراك الحاجة إلى  (Hackett,2000)إدارة المعرفة . وقبين 

 إدارة المعرفة هى ثقافة إدخار المعرفة .
أيضا أين يعتقد مديروا أن الثقافة هى  (Roberts,2000)ويضيا  

التخطيط بوجود أفضل الفرص خبلل خمس سنوات قادمة ه كما أن وجود عبلقات 
الثقة مابين األفراد تشير إلى أن القدرة عمى المشاركة تكون فى أعمى درجة من 
الفهم المت ادل وأن البنا  عميها يمثل اإلدراك العام لممشاركة اإلجتماعية ه فكل من 

لمشترك والذػ يتم تطوقرة فى البيئة الثقافية اإلجتماعية يمثبلن مطم ا الثقة والفهم ا
 ضرورقا لنجاح النقل لممعرفة الضمنية .
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وخبلصة القول أن ثقافة الثقة ضرورقة لمشاركة المعرفة  المنظمة  

 اإلضافة إلى أن الثقافات منخفضة الثقة يال ا ماتقمص تدفق المعرفة حيث يرج  
 Openness الثقة . كما أن القصور فى ثقافة اإلنفتاح ذلك إلى عق ة فقد 

culture  ميجعل حاممى المعرفة يحتفظون  اهتماماتهم المعرفية ألنفسه  
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 انفصم انتبسع

 نقـــم املعـــرفـــت انضًنيـــت
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 انفصم انتبسع 

 نقـــم املعـــرفـــت انضًنيـــت

 
لمقارػ  تفى  الغرض المعرفى والمهارػ يتناول هذا الفصل عدة عناصر 

 تتمثل فيمايمى :فى هذا الموضوع 
 مفهوم المعرفة الضمنية -
 أنواع المعرفة الضمنية -
 المعرفة الضمنية خصائص -
 نقل المعرفة الضمنية -
 عوامل نقل المعرفة -
 عوامل نجاح نقل المعرفة -
 مقاييس فعالية نقل المعرفة  -
 

 األهداؼ والمخرجات

 األهداؼ اإلجرائية :

 التعرف عمى مفهوم وأنواع وخصائص المعرفة الضمنية .  -
 بيان مقاييس فعالية نقل المعرفة الضمنية .    -
لعوامل نقل المعرفة الضمنية وكذا عوامل نجاح هذا  العرض التفصيمى -

 النقل .
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 : المخرجات

 : الفصل هذا قرا ة  عد التالية المهارات القارػ  يكتسب أن يتوق          
 المرت طة   مفهوم وأنواع المعرفة الضمنية. والمعرفية اإلدراكية المهارات -
 . بخصائص وعوامل نقل المعرفة الضمنية المتعمقة الفكرقة المهارات -
 عوامل نجاح نقل المعرفة الضمنية وكذا  والخاصة التطبيقية المهارات -

 مقاييس فعالية هذا النقل ومردودة عمى مستوػ المنشفة .
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 انفصم انتبسع 

 نقـــم املعـــرفـــت انضًنيـــت

 

 The concept of tacit knowledge   مفهـو المعرفة الضمنية :

يعتبر مفهوم المعرفة الضمنية من السهولة  مكان وصفة فى مصطمحات   
مختصرة ولكن الشى  األكثر خداعا  هو أننا إذا حاولنا صياية تعرقا ممموس ه 
عمى أية حال يمكن إستعراض  عص التعرقفات المرت طة  المعرفة الضمنية وذلك 

 كما يمى :
يير متاح التعبير عنها أو تخزقنها ولكن متاح يرسها فى  تعرف الضمنية بإنها ...

 الذهن وفهمها .
أنه يمكن تعرقفها "  فننا نعرف أكثر مما يمكننا إخ ار اآلخرقن  ه ه فهى رؤية  ...

 أولية خبلل أفعال األفراد وأكثر من خبلل ماذا يعرف الفرد  التحديد " .
 Knowing- in – action طبيق " الت -فى –المعرفة الضمنية هى " المعرفة  ...
فى أنما    implicit ه فمعرفتنا من المعتاد أن تكون ضمنية ه يير واضحة  

أعمالنا وأنه يبدو من الصحيح القول أن معرفتنا هى معرفة بدون كممات وبدون 
الهندسى ومهارات األفراد ه  Judgment   تصوقر فهى أساسية لمحكم أو الرأػ

 رفة نفسها فى النهاية فقط من تطبيقات وخبرات الفرد .ويمكن أن تفتى المع
تتكون المعرفة الضمنية من عناصر التكنولوجيا التى ال يتم توصيفها فى  000

أو  صورة يدوية أو برا ات إختراع أو ما شا ه ذلك .   Blueprintsبرامج عمل 
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بهام وفى كممات أخرػ المعرفة الضمنية هى معرفة يير ممموسة مثل قواعد اإل
rules of thumb   ه التعميم أو التوجيهheuristics  " و عض الخدع التجارقة ". 

المعرفة الضمنية هى معرفة شخصية وأفعال موجهة  المعرفة أو " المعرفة  ...
الفنية " تبنى عمى التطبيق وقتم االستحواز عميها عن طرقق خبرة الفرد ه نادرا ما 

 ه الحدس .يعبر عنها بوضوح ه يال ا ما تش 
المعرفة الضمنية هى المعرفة التى يمكن أن يعمل بها العامل ولكن ال يمكن ... 

التعبير عنها  فلفاظ واضحة ه فهى ترت ط  مصطمحات مثل  " المهارات " ه " 
المعرفة " " العمل المعرفى " " والخبرة " والتى تستخدم لوصا ما نعرف والقدرة 

 عمى أدا  العمل .
أو    Workable وخبلصة القول يمكن اقتراح تعرقا قابل لئلستخدام  

قادر عمى العمل لممعرفة الضمنية يفخذ فى اإلعت ار التعرقفات السا قة  قدر 
 اإلمكان وذلك كما يمى :
متطبيق حيث يتـ تطويرها مف الخبرة المباشرة عف القابمة لالمعرفة الضمنية هى 

المرتبأ بها وكذلؾ عف المعرفة التنظيمية والتى  المعرفة الفنية والعمل الفنى
تحمل مواقف محددة وواقعية أعمى وفهـ وتطبيق أعمق ، ور ـ ذلؾ فهى مف 
الصعب توضيحها ولكنها عادة ما يتـ مشاركتها مف خالؿ التفاعالت المباشرة 

 .ومشاركة الخبرات 
 

  Types of Tacit Knowledge   : أنواع المعرفة الضمنية
يوضح هذا الجز  الدراسات التى ركزت عمى المعرفة التنظيمية  

Organizational  Knowledge    أو ركزت عمى المعرفة الفنية 
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Technological Knowledge   أو التكنولوجية أو ركزت عمى كميهما ه
وخصوصا أننا نتبنى التفرقة بينهما حتى يتم تسهيل عممية نقل المعرفة حيث أن 

 ة قد يكون لديه أنواع عديدة من هذة المعرفة .مصدر المعرف
غ أن المعرفة  Gupta    Govindarajan , 2000وقوضح كل من    

  Know- Howالضمنية هى مجسدة فى األفراد وذلك م  الخبرة والمعرفة الفنية 
والناتجة من السنوات التى يقضيها الفرد فى الوظيفة  اإلضافة إلى المنظمة مثل 

 . العمل وثقافة المنظمةمشاركة نظم 
فالمعرفة الضمنية كمعرفة فنية وكمعرفة إجرائية ه نستطي  تحديد أنواعها   

 : والتى تشمل
 المعرفة الفنية والمرت طة  السو  . -1

 المعرفة الفنية المرت طة  التوزق  . -2

 تكنولوجيا تصميم التعبئة والتغميا . -3

 تصميمات المنتج . -4

جرا ات اإلدارة . -5  نظم وا 

غ أن هناك نوعين محددين من Agarwal et al., 2004وقوضح   
وهما المعرفة التكنولوجية والرقادة فى السو  ه  Know- Howالمعرفة الفنية 

فالمعرفة الفنية التكنولوجية لممنشفة تعكس قدرتها عمى توليد وتحقيق إكتشافات 
 ك المنافسون.عممية جديدة  اإلضافة إلى ابتكارات تكنولوجية قبل أن يحقق ذل

غ أن المعرفة  Guzman & Wilson 2005بينما يضيا كل من        
مفهوم واس  الغرض ذلك أنه عمى الجانب األول تشير إلى تركي ة  التنظيمية هى

القوالب االجتماعية   مفاهيم ه طر  ه نظم إجرائية ه أساليب فنية ه وأدوات غ وهذة 
التركي ة يال ا ما تستخدم لتحسين األدا  . وعمى الجانب اآلخر فإن المعرفة 
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مثل المعدات واآلالت غ أو التنظيمية هى أيضا ترفق وتمتحق  الحقائق الفنية   
 .  technical processes الفنية حتى العمميات 

 وفى كمتا الحالتين فإن المعرفة التنظيمية تتطمب كبل من الحقائق الفنية  
artifacts   والعمميات الفنية حتى تتوا م م  الظروف المحمية   اجتماعية وفنية غ

 لمعمميات  المنظمة.
غ أن الميزة التنافسية تض  االستحواز عمى  Inkpen, 1998وقذكر  

 & Nelson  المعرفة التنظيمية الجديدة فى قمة أولويات اإلدارة . وقد ركز 
winter , 1982عمى أن المعرفة التنظيمية هى معرفة ضمنية كما أنها يامضة  غ

  وهى تمعب دورا محورقا لموصول أو لتحقيق استراتيجية المنظمة . وط قا لا 
Williams ,2007 غ هناك خاصيتان أساسيتين لممعرفة التنظيمية هما الغموض
 واالعتماد عمى محيط مشاركة  بيئةغ   Causal ambiguityيير المقصود .

Context dependence   وذلك أنه ينشف الغموض يير المقصود ألن المعرفة
  routines مجسدة فى األنشطة المتكررة لممنظمة والتى تعرف  النظم اإلجرائية 

وعمى الجانب اآلخر ينشف االعتماد عمى البيئة أو محيط المشاركة ألن المعرفة هى 
تكامل من عدة عناصر معرفية مثل األفراد أو العاممين وش كات األعمال أو 

 المعمومات حيث تختما بين المواق  أو األماكن المختمفة .
د األدا  التكنولوجى غ عمى أن  عض أ عاOrlikowski  , 1993 وقد ركز       

"المعرفة الفنية" يق  فى المعرفة الضمنية ه عمى سبيل المثال حينما تتطمب 
التكنولوجيا الجديدة وسيمة أو طرققة لتنسيق األعمال عبر األفراد ه فإنه من 
الصعب وصا المعرفة البلزمة لمتحسين ه هذة المعرفة الفنية تترسخ فى األفعال 

غ Lapre` et al. . 2000 . وقد لخص    improvisationalكما أنها إرتجالية 
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أن المعرفة التكنولوجية تطورت من خبلل التجرقب وهكذا تقود أو تؤدػ إلى تحسين 
األدا  فى  عض المنظمات الصناعية وترج  فى جز  منها إلى االختبلفات فى 

 المتداخمة.  اإلدارة والعبلقات اإلدارقة
غ مدخل شخصى وذلك لشرح Edmondson et al . , 2001 وقدتبنى         

وتوضيح أن المعرفة الضمنية البلزمة الستخدام التكنولوجيا الجديدة ربما تشمل 
تطوقر الثقة واإلدراك  كيفية اإلستجا ة لمتمميحات ال اطنية ولغة الجسم واألشكال 

 األخرػ من اإلتصاالت يير المفظية.
بيئى حيث أن المعرفة التكنولوجية ال عد الغ Doz & Hamel , 1997وقد أضاف  

أو التجسيد داخل البيئة يمتد نطاقها فى  عض األوجه إلى الناحية الضمنية 
 المحددة.

بين الخصائص ووجهة النظر غ Kachra  & White , 2008 وقد جم   
التجارقة لممعرفة الضمنية  فنها يير ممموكة وال تخض  لمحماية كبرا ة إختراع ه 

مجرد أسرار تجارقة وليس هناك شكل رسمى يمكن نقمها  ه ه حيث يشار إلى  فهى
هذا النوع من المعرفة أنه معرفة ضمنية ه يير ممموكة وتكنولوجيا تكون مثل 

 . Know – howالمعرفة الفنية 
أننا نقترح نوعين لممعرفة الضمنية وذلك اعتمادا  صورة  وخالصة القوؿ

 فية إلى :واسعة عمى وجهة النظر الوظي
 والتى تشير إلى القوالب االجتماعية المؤسسية  المعرفة التنظيمية 

  مفاهيم ه طر  ه نظم إجرائية وأدوات غ وتشارك من خبلل ثقافة المنظمة 
ه والتى يال ا ما تق  عمى مستوػ اإلدارة العميا وتفخذ أولوية إدارقة ه 

 و طرققة مختصرة هى نظم لئلدارة .
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  وتعنى المعرفة الفنية ه األساليب ه الحقائق الفنية  التكنولوجيةالمعرفة
وأخيرا العمميات الفنية عموما ه و صورة مختصرة فهى تتعمق  المعدات 

 واآلالت وما شابهها والتى يال ا ما تق  عمى مستوػ اإلدارة التشغيمية .

 ويمكن توضيح ذلك فى الشكل التالى :
 يةشكل يوضح مكونات المعرفة الضمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 خصائص المعرفة الضمنية :
المعرفة الضمنية هى مصطمح يستخدم لوصا الصعو ة فى تحديد المعرفة  

خصوصا تمك المعرفة الناتجة من التفاعبلت والممارسات االجتماعية ه  صورة 

المعرفة 
 الضمنية

المعرفة 
 التكنولوجية

المعرفة 
 التنظيمية

اجزًبػيخ 

 يفبهيى-

 نظى ػًم-

 أدواد-

ثمبفخ ينظًخ 

نظى إداسح 

اإلداسح انؼهيب 

يؼشفخ فنيخ 

أسبنيت فنيخ 

حمبئك فنيخ 

 انًؼذاد-

 اآلالد-

انؼًهيبد انفنيخ 

اإلداسح انزشغيهيخ 
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 Linde عامة ه كيا يمكن لممجموعة أو المؤسسة أن تنجز أعمالها.بينما يوضح  
ة إلدارة المعرفة غ أن هذا النوع من المعرفة يعتبر  صورة خاصة مشكم2001 ,

 وذلك  سبب صعو ة تمثيمها كمقترح محدد .
فمن خبلل المبلحظة والمقابمة والمناقشة وعمميات المشاركة الم اشرة ه فإن  

التفثيرات المفترضة عمى المهام من خبلل المعرفة من الصعب تحديدها وتوضيحها 
ضمنية أو ه هذة التفثيرات يمكن النظر إليها عمى أنها خصائص لممعرفة ال

الخصائص الضمنية حيث تساعدنا فى اإلشارة إلى ماذا يمكن أن تفعل المعرفة 
 الضمنية وما هو الدور الذػ تمع ه فى اإلدارة وفى تنفيذ التصميم لؤلنشطة . 

 ويمكف تحديد الخصائص الضمنية وذلؾ كما يمى : 
 Personal Knowledgeمعرفة شخصية :    -1

ن فهم األفراد ه فطالما توصل الشخص لفهم المعرفة الضمنية تمثل جز ا م
الضمانات المتاحة لديه ه فإنه من الممكن مشاركتها م  اآلخرقن ه هذة 
المشاركة لممعرفة الضمنية يال ا ما يمكن تفصيمها عمى أنها معرفة 

 لممجموعة أو معرفة تنظيمية .
   Context Dependency االعتماد عمى البيئة :   -2

المشاركة المعرفية تنشف من المواقا خبلل التفاعل بين ويعنى ذلك أن 
 اآلخرقن .

   Efficiency Enhancingزيادة الكفاءة  :   -3
وهذا يش ه النموذج العام لمنحنى التعمم حيث يقترح أن كفا ة األدا  تتحسن 
من خبلل المحاوالت المتتا عة ه و عض المعرفة يتم تضمينها حيث تساهم 

 فى زقادة الكفا ة .



- 193 - 
 

 Image Formation andالقدرة عمى الوصف واإلدراؾ :  -4

Recognition  

وتوضح هذة الخاصية أن الخصائص الضمنية هى لمعرفة معينة ومحددة 
بذاتها ه وكنتيجة لذلك فإن المعرفة الضمنية هى اإلجرا  أو الفعل حينما 

 . يتطمب األمر صياية وتنظيم التصورات واإلدراكات
 Handling of Human : نسانية الثقة فى العالقات اإل  -5

Relationship   
وقرت ط ذلك  المعرفة التى تتعمق  األفراد وضرورة تحقيق العوامل اإلنسانية 

 وأهمها الثقة بين العاممين فى ظروف العمل المختمفة  المنظمة  
    Judgment Facilitatingتوافر ممكة التميز :   -6

 رؤية تجاة شيئ معين.الرأػ أو ال وتشير هذة الخاصية إلى أن المعرفة هى
 Estimation and Envisioning القدرة عمى التقدير ونفاذ البصيرة: -7

Capability  

توضح هذة الخاصية ضرورة توافر القدرة عمى نفاذ ال صيرة وذلك لتوق  
المشكبلت المحتممة وتحقيق النتائج الممكنة إذا تم وض  المقاييس المحددة 

هم المواقا والتقييم الفعال لمنتائج المتوقعة لؤلحداث لذلك ه ويشمل هذا ف
 المستقبمية .

   Path Dependency  االعتمادعمى أسموب وطريقة العمل :  -8
وتوضح هذة الخاصية أن تطوقر المعرفة الضمنية يعتمد  صورة حتمية 
عمى الخبرة الشخصية لمعاممين ه وذلك يثبت  ما ال يدع مجاال لمشك أن 
تفثير خبرة األفراد يكون عمى المعرفة الضمنية وذلك من خبلل تراكمها 
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  وتطبيقها داخل المنظمات الخدمية مثبل حيث يتعاون العاممين م  العمبل
  صورة واضحة .

   Physical Maneuveringsالمباقة الطبيعية والمهارات :  -9
وتتعمق هذة الخاصية  المهارات المتاحة لدػ الفرد وهذة تشمل التعبيرات 
من خبلل الجسم  لغة الجسمغ والتنسيق وا عداد الرسوم التخطيطية والرقا ة 

ضمنية لمرقا ة عمى اليدوية أو األدوات اآللية وتمك التى تتطمب المعرفة ال
الحركات الجسدية وذلك لمتحرك فى الوقت المناسب و القدر المناسب وفى 

 . االتجاة الصحيح سعيا لتحقيق المهام المحددة
 ويمكن تمخيص تمك الخصائص فى الشكل التالى :
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 شكل يوضح خصائص المعرفة الضمنية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 نقل المعرفة الضمنية :
نقل المعرفة  فنه تركيز اإلتصاالت أحادية االتجاة  (King,2006)يعرف  

 لممعرفة بين األفراد والمجموعات أو المنظمات ذلك أن متمقى المعرفة يجب أن :
 . يتصا  الفهم واإلدراك 
 . يكون لدية القدرة عمى تطبيق المعرفة 

 المع فة

 

 

 الضمنية

المع فة 

 يةالتنظيم
المع فة 

 الفنية

مع فة 

 شخصية

االعتما  

 على البيئة

زيا ة 

 الكفاءة

الق  ة 

على 

الوصف 

الثقة فى 

العالقات 

 اإلنسانية

اللباقة 

الطبيعية 

 والمها ات

االعتما  

على أسلوب 

وط يقة 

 العمل

الق  ة على 

التق ي  

ونفاذ 

 البصي ه

 

 ف توا

ملكة 

 التمييز
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 . تطبيق المعرفة  صورة فعمية 
 

عمى أن المعرفة الضمنية يمكن أن يتم  ( Nonaka,1994 ) وقد شدد 
نقمها عن طرقق تحرقك  نقلغ األفراد وكذلك من خبلل أدوات وتكنولوجيات محددة 
هونظم إجرائية وأخيرا  ش كات أعمال تجم  هذة التوليفة من األفراد واألدوات والنظم 

 اإلجرائية .
حدد ثبلثة عناصر  ( Hutzschenreuter & Listner,2007  ) بينما 

لنقل المعرفة تتمثل فى العممية التى من خبللها يتم استخدام قناة من المرسل إلى 
 مستقبل غ . –قناة  –المستقبل حيث يتعمم ويستخدم تمك المعرفة  مرسل 

الفوائد حيث أن العنصر  ( Gooderham,2007 ) و صورة فعمية لخص 
و المدػ أو النطا  الذػ يحرز  ه متمقى المعرفة األساسى فى نقل المعرفة ه

 المفيدة والمتوقعة وكذلك االستخدام الفعمى لها فى عممياته اإلنتاجية .
 Strach & Everett,2006) وبوضوح شديد وض  فى تفاصيل كل من 

 نموذج لنقل المعرفة حيث تم اقتراح ُ عدين هما : (
 . العوامل المساعدة 
 . تدفقات المعرفة 
ذلك أن العوامل المساعدة هى الظروف البيئية والتى إما أن تضعا أو  -

ذا النموذج هناك محاور تتمثل تقوػ من عممية تدفقات المعرفة ه وفى ه
 :فى
 . قنوات نقل المعرفة 
 . الداف  لنقل المعرفة 
 . القدرة عمى نقل المعرفة 

 هذا فيما يتعمق  العنصر األول وهو العوامل المساعدة .
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يتعمق  العنصر الثانى وهو تدفقات المعرفة فهى المقاييس المكانية وفيما  -
والزمنية لنقل المعرفة ه حيث من المتوق  أن تدخل  عض المعرفة من 

غ ه وال عض inflows  -الشركة األم إلى الشركة التا عة  تدفقات داخمية 
 األخر يتم نقمة والمحافظة عمية فى مستوػ الشركة التا عة فقط  تدفقات

غ ه وأخيرا   عض المعرفة يتم تصديرها من الشركات  intraflows –محمية 
 غ .Outflows –التا عة إلى المراكز الرئيسية لمشركة  تدفقات خارجية 

أن اآلليات األولية واألساسية  (Nonaka & Takeuchi,1995)وقد حدد 
رار وتك mentorshipوالبلزمة لنقل المعرفة الضمنية تشمل النصح المخمص 

الممارسة عمى مدار فترة  من الزمن . كما أن عمى األقل نصا المعرفة يال ا ما 
تكون معرفة ضمنية وحتى يتم نقمها يجب أن يعمل األفراد  صورة وثيقة ومترا طة 

 وجها لوجة معا وأن يكون هناك ثقة مت ادلة فيما بينهم .
نقل الُ عد الزمنى حيث تحدث عممية  (Capello,1999)وقد أوضح 

المعرفة لممنطقة التى بها الضرر وتسبب تراكم محمى لممعرفة الفنية يظل داخل 
الحدود المكانية لهذة المنطقة وقد تذهب  عد ذلك إلى ماورا  الحدود المكانية 

ثبلثة  (Keeble &Wilkinson,1999 )وقد حدد  –لممنظمة  فعل عممية النقل 
 لممعرفة داخل حدود المنطقة الصناعية المحددة هى : آليات رئيسية لمنقل المكانى

 قابمية االنتقال لمقوػ العاممه  المنظمة داخل المنطقة . -1
التفاعبلت بين العمبل  والموردين والمنتجين والمستخدمين لممعدات  -2

 الرأسمالية .
تغذية المنظمات الجديدة من خبلل المنظمات القائمة وكذا خبرات  -3

 المحيطة . الجامعات فى المنطقة
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أوضح أن نقل المعرفة الضمنية يال ا ما يكون  (teece,1998)ولكن 
مستحيبل فى يياب األفراد والعاممين الذين يممكونها وكذا النظم المبلئمة لعممية 

أن الجم  بين  (Lei et al., 1997 ) النقل  المنظمة ه عبلوة عمى ذلك أوضح غ 
ئيسية لممنظمة التى تنال أو تستحوز عمى العاممين  صورة مترا طة هو المعرفة الر 

المعرفة ه وأنه من الضرورػ تشجي  التفاعل فيما بين األفراد فى المنظمات 
خصوصا حينما تكون المعرفة المطمو ة ضمنية ومتاحة لدػ األفراد وأن يساعد 
عمى تحقيق ذلك النظم اإلجرائية وثقافة المنظمة ه فنقل هذا النوع من المعرفة 

التصال والتفاعل اليومى بين األفراد ذوػ المهارات حتى يبلحظوا ويمارسو يتطمب ا
  صورة عمميه بنا  الخطوات المعرفية .

أ عاد أخرػ ذلك أن عممية  (Edmondson et al., 2003)وقد أضاف  
التعمم التراكمى الذػ ينتج عنها المعرفة الفنية الجديدة وكذلك المعرفة الضمنية 

فى المنظمات محفوفة  عدم التفكد وصعو ة إعادة إنتاجها.  والتى يتم تطوقرها
فالمعرفة الناتجة عن كيفية تنفيذ المهام المعتمدة عمى  عضها ال عض هى معرفة 
ضمنية وشيئ يعتمد عمى العمل الفعمى ومن الصعب نقمها ألعضا  مجموعة 

بلت بين جديدة ه فقط يتم ذلك من خبلل أشكال أو أنما  اإلتصاالت كثيفة التداخ
األشخاص ه والتى تتطمب لنقل المعرفة الضمنية  صورة عامه ث ات تكوقن 
المجموعة ومن المحتمل أن يساعد ذلك عمى تحسين األدا  البلزم لمتكنولوجيا 
الجديدة والتى يق  تصنيفها فى نطا  المعرفة الضمنية . عبلوة عمى ذلك حينما 

تنسيق المهام عبر النظم ه فإن تكون المعرفة ضمنية  صورة متسعة مثل كيفية 
تحسين األدا  من المحتمل أن يكون صعب التنبؤ  ة وقختما عبر المواق  المختمفة 

  المنظمة .
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  Factors of Knowledge Transfer:  عوامل نقل المعرفة

من خبلل مراجعة الدراسات المتعمقة  عق ات نقل المعرفة ه يمكن التركيز  
عشر دراسة تتعمق  المعرفة وذلك من وجهتى نظر ه األولى والتى تعنى  عمى أثنتى

بإظهار العق ات والثانية تعنى بتحديد عناصر النجاح األساسية لعممية النقل ذلك أن 
ييابها يعنى أن هناك عق ات تقا فى مواجهة نقل المعرفة ه ويمكن تبنى وجة 

 يمى : النظر التارقخية  فى عرض تمك الدراسات وذلك كما
 : عقبات نقل المعرفة 

ثبلثة أس اب تجعل من المحتمل  (Nelson & Winter,1982)يوضح 
 أن تكون عممية نقل المعرفة أكثر تعقيدا  هى :

 تدرقس المهارات الفنية يتطمب معدل عادل من الوقت لنقل المعمومات . -1
ومن الصعب تحديد نقطة  الغموض يوجد  سبب مصدر األدا  العالى -2

 االختبلف الوحيد بين ذوػ األدا  العالى واألدا  المنخفض .
الترا ط المنطقى لهيكل المعرفة يجعل من الصعب النظر لممكونات كل  -3

 عمى حدة .
مصطمحات جديدة لنقل المعرفة مثل  (Szulanski, 1996) وقد قدم 

الرئيسية لنقل المعرفة داخل  مصدر المعرفة ومتمقى المعرفة ه وقد حدد أن العق ات
 تشمل : (best practice)كففضل التطبيقات  (intra – firm )المنظمة 
 قصور الطاقة اإلستيعابية كجز  من معرفة المستمم . -1
 قصور الثقة كجز  من معرفة المستمم . -2
 قصور الدافعية كجز  من معرفة المصدر أو المستمم لممعرفة . -3
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 لمستمم لممعرفة .درجة العبلقة بين المصدر وا -4
 سبب الغموض  الذػ يرج  إلى تعقيد المعرفة غ. -5

 عض التفاصيل عن عق ات نقل  (Szulanski,2000)وقد اضاف 
 المعرفة حيث يمكن تمخيصها فيما يمى :

 Stickiness at initiationعند بد  العمل        االلتصا درجة  -1
 عند التطبيق . االلتصا درجة  -2
  Stickiness at ramp – upعند التوقا .  االلتصا درجة  -3
 عند التكامل . االلتصا درجة  -4
 الغموض . -5
 درجة الحدس . -6
 درجة دافعية مصدر المعرفة . -7
 اعتمادية مصدر المعرفة . -8
 درجة دافعية مستمم المعرفة . -9
 لمستمم المعرفة . االستيعابيةالطاقة  -10
 لمستمم المعرفة . retentive االحتفاليةالطاقة  -11
 التنظيمية .البيئة  -12
 طبيعة العبلقة بين مصدر ومستمم المعرفة . -13

إلى أن نقل المعرفة  (Ordonez de Pablos,2004)بينما يشير 
 الضمنية هى شيئ معقد وصعب وقرج  ذلك إلى عديد من األس اب هى :

 الطبيعة المعقدة لممعرفة . -1
 االستحواز عميها من خبلل وسائل الخبرة وطرققة التجربة والخطف . -2
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التعميم والتعمم ه إذا كان ذلك ممكنا  فإنه يتم تطوقرة من خبلل التوضيح  -3
والمبلحظة والتقميد والتغذية العكسية لهذة األنشطة ه كل ذلك يستمزم 

 االتصال الشخصى الم اشر لمدة طوقمة من الزمن .
يولد التعمم التنظيمى المعرفة الضمنية حيث يتم جمعها ولكنها من  -4

 أن يتم نقمها .الصعو ة الكبيرة 
عمى الريم من أن هيئة الخبرا  والمستشارقن يمكن أن يقدموا خدمات  -5

كبديل عن نقل المعرفة الضمنية ه ولكنها تكون عممية ذات تكمفة عالية ه 
وذلك ألن نقل هذا العدد الكبير من األفراد من الشركة الرئيسية  األمغ ربما 

 اليمثل حبل عمميا أو حتى ممكنا .
أربعة عق ات لنقل المعرفة  (Lesser & Fontaine,2004)حدد هذا وقد 

 هى :
الوعى واإلطبلع ه يحتوػ عمى قدرات موازقة لمستمم المعرفة المحتمل  -1

وذلك لمعرفة من هو الذػ يكون لدية المعرفة ذات الصمة ه وكذلك مصدر 
المعرفة لمعرفة من هو الذػ يكون مهتما بإظهار  أو بنقل المعرفة المتاحة 

 دية .ل
الوصول ه وتقييم كيا أن مستمم المعرفة قادر عمى إعطا  مصدر المعرفة  -2

الوقت الكافى له ه وكيا أن مصدر المعرفة قادر هو أيضا عمى تجنب 
 تخصيص وقت أكبر من البلزم لعممية النقل .

التطبيق ه ويعنى أن كبل من مصدر ومستمم المعرفة يشعر أن المعرفة  -3
 تطبيق .يمكن أن تكون مبلئمة لم
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اإلدراك ه وقتعمق  االستعدادات واالتجاهات لدػ مصدر المعرفة عمى النقل  -4
 وكذلك لدػ مستمم المعرفة .

وصا مختصر لمعق ات التى  (Sun & Schott,2005)وقد عرض 
 تواجة مصدر المعرفه وهى :

 حاجات الفرد . -1
 الحاجات التنظيمية . -2
 المناخ التنظيمى . -3
 مناخ فرقق العمل . -4
 فيما بين المنظمات .المناخ  -5
 العبلقات التنظيمية . -6
 عبلقات فرقق العمل . -7
 العبلقات فيما بين المنظمات . -8
 القدرات المتاحة . -9
 النظم والهياكل التنظيمية . -10
 هيكل فرقق العمل . -11
 النظم والهياكل فيما بين المنظمات . -12
 عادات فرقق العمل . -13

عمى خمس عق ات أولية لنقل المعرفة  (Dyer & Hatch,2006)وقركز 
 هى :

 خصائص المعرفة  الغموض والتعقيدغ . -1
 خصائص مصدر المعرفة  قصور الدافعية والثقةغ . -2
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 خصائص مستمم المعرفة  قصور الدافعية والطاقة االستيعابية غ. -3
خصائص العممية الموجودة لدػ مستمم المعرفة  صعو ة أو صرامة العممية  -4

 الداخميةغ
ش كة األعمال لدػ مستمم المعرفة وكذا البيئة الخارجية  قيود خصائص  -5

 .ش كة األعمالغ
النقا  الرئيسية لنقل المعرفة فى ثبلثة  (Schwartz, 2007)جم  وقُ 

 تقسيمات تشمل المصدر والمستمم والعق ات التنظيمية وذلك كما يمى :
 : العق ات التى تواجة مصدر المعرفة وتشمل 

 االلتصا  لممعرفة  األفرادغسهولة النقل  درجة  -1
 القدرة عمى النقل . -2
االستعداد لبد  عممية النقل ه النزوع أو الميل نحو مشاركة المعرفة  -3

 إشعار الخاصية واالستبلم ه طاقة نشر المعرفة ه االتصاالت فيما 
 بين األفراد ه دافعية مصدر المعرفة غ.

 الوعى واإلطبلع  الحاجة لممعرفة . -4
 يموض المعرفة . -5
 الوقت المتاح لموصول لممعرفة . -6
 االلتصا  لممعرفة وتكاممها . -7
 الدافعية . -8

 : العق ات التى تواجه مستمم المعرفة وتشمل 
 إدراك اإلتاحية لممعرفة . -9

 االعتمادية لدػ مصدر المعرفة . -10
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 الدافعية . -11
 الوقت المتاح لموصول لممعرفة . -12
 يموض المعرفة . -13
 . درجة الوض  أو الحاله الممحه لممعرفه -14
 الطاقة االستيعابية . -15
 الطاقة اإلحتفاظية . -16

 : العق ات المتعمقة  المنظمة وتشمل 
 البيئة التنظيمية . -17
 التصميم أو الهيكل التنظيمى . -18
 نظم المكافآت والدافعية . -19
 الوقت المتاح . -20
 طبيعة العبلقة بين مصدر ومستمم المعرفة . -21

 
 Successful Factors to Knowledge   عوامل نجاح نقل المعرفة :

Transfer  
 يمكن تحديد ثبلث دراسات تناولت عوامل نجاح نقل المعرفة وهى : 
 إلى أن هناك س عة عوامل تؤثر عمى نقل المعرفة : (Goh, 2002)يشير  
التصميم التنظيمى حيث ربما يساعد هذا الهيكل عمى نقل المعرفة أو  -1

 يعوقها .
 الدافعية من خبلل نظم المكافآت التى تحفز مصدر ومستمم المعرفة . -2
الوقت المتاح لدػ كل من مصدر ومستمم المعرفة وذلك إلستمرار عمميات  -3

 نقل المعرفة .
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 طاقة مستمم المعرفة . -4
 طبيعة العبلقة بين مصدر ومستمم المعرفة . -5
 نوع المعرفة المراد نقمها . -6
 حو تحقيق عمميات مشاركة المعرفة .نزوع أو إطبلع مصدر المعرفة ن -7

سمسمة من عوامل النجاح  (Reagans & Mc Evily,2003)كما يحدد 
 األساسية لنقل المعرفة و صورة محددة تتمثل فيما يمى :

سهولة النقل من المصدر إلى المستمم خصوصا هذة السهولة يفضل أن  -1
 كبيرة .تكون أوال من وجهة نظر مصدر المعرفة ألن ذلك يمثل أهمية 

إشعار اإلستبلم لممعرفة وكذا خاصية النقل المبلئمة كجز  من محور  -2
اهتمام المستمم حيث يال ا ما يمكن إدراكها أو حتى عدم التحديد المناسب 

 لها .
الطاقة اإلستيعابية لمستمم المعرفة وذلك م   عض المعرفة الشائعة ه  -3

 حقق النجاح .الخمفية المعرفية ه والخصائص التى من المحتمل أن ت
قوة اإلتصاالت الشخصية بين األفراد لدػ كل من مصدر ومستمم المعرفة  -4

 معا سوف تؤثر إيجابيا نحو تسهيل نقل المعرفة .
ستخدام المعرفة تتحدد  ( Abou – Zeid, 2005 )أخيرا  يحدد  أن توليد وا 

ث تتفثر من خبلل البيئة االجتماعية والثقافية التى يتم تجسيدها أو تضمينها ه حي
فعالية نقل المعرفة  عوامل بيئية محددة مثل الخبرة السا قة ه المسافة الثقافية 

 والمسافة التنظيمية .
 

 مقاييس فعالية نقل المعرفة :
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إثنين من المقاييس لفعالية نقل  (Jensen & Szlanski, 2007 )يقترح  
 المعرفة يتمثبلن فيما يمى : 

 
 المقياس األوؿ :

قياس مستوػ تبنى كل عممية نقل لممعرفة عن طرقق الوحدات  وقتمثل فى 
المستممة . ويشمل هذا المقياس كل من عدد الوحدات المستممة والتى تتبنى مدخل 
تحسين وكذلك مستوػ التطبيق فى كل موق  . ذلك أن مستوػ التطبيق داخل 

ولكنة  الوحدة المحددة يمكن أن يتفثر  عدة متغيرات أخرػ مثل ه صعو ة النقل
أيضا  يعكس مستوػ المجهود الذػ يبذله المستمم . التبنى يعتبر مقياس مبلئم 
لفعالية نقل المعرفة وذلك ألن المعرفة اليتم نقمها إذا لم تطبق الوحدة المستممة 
النظام فى عممية النقل . ويقاس مستوػ التبنى من خبلل فترة يتم فيها تقييم 

ا عن طرقق المراكز الرئيسية لمشركات والوحدات مجهودات التبنى والتى تم إقراره
المستممة . هذا التقييم يفخذ فترة سنة  عد عممية التطبيق وذلك من بداية كل عممية 

 نقل لممعرفة .
 المقياس الثانى :

وقتمثل فى قياس أدا  الوحدات المستممة  عد تطبيق نظام النقل ه ذلك أن  
عد عممية النقل يعتبر مقياس جيد لضمان مقاييس أدا  الوحدات المستممة قبل و 

الفعالية فى مجهودات نقل المعرفة ه ويقاس األدا  عن طرقق المؤشرات الكمية 
المتاحة والتى تشمل إنتاجية رجال البي  ه تغطية رجال البي  لمعمبل  المحتممين ه 

 ونس ة تكمفة المبيعات إلى الدخل .
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 انفصم انعبشر
 أطهس ويصفىفت املعرفت

 
يحتوػ هذا الفصل عمى مجموعة من العناصر التى تفى  الغرض 

 المعرفى والمهارػ لمقارػ  ف  موضوع أطمس ومصفوفة المعرفة هى :
  خرائط المعرفة 
  أطمس المعرفة 
  معادلة المعرفة 
  مصفوفة المعرفة 

 

 األهداؼ والمخرجات
 

 األهداؼ اإلجرائية:
 التعرؼ عمى مفهـو كل مف أطمس وخرائأ المعرفة . -
 بياف مكونات معادلة المعرفة وكذا مصفوفة المعرفة . -
العرض التفصيمى لسمسمة القيمة لممعرفة والتى ترتبأ ارتباطا وثيقا  -

 باستراتيجية المنظمة .

 المخرجات :
 يتوقع أف يكتسب القارىء المهارات التالية بعد دراسة هذا الفصل:
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 المهارات اإلدراكية والمعرفية المرتبطة بمفاهيـ خرائأ وأطمس المعرفة. -
 المهارات الفكرية المتعمقة بسمسمة القيمة لممعرفة. -
عداد  - المهارات التطبيقية والخاصة بكيفية إعداد أطمس المعرفة وا 

مصفوفة المعرفة مع حساب مستويات الطموح المعرفى لكل المجاالت 
 الوظيفية بالمصفوفة .
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 انفصم انعبشر
 أطهس ويصفىفت املعرفت

 
 
  Knowledge Maps                                     خرائأ المعرفة 

تعتبار خرقطااة المعرفاة واحاادة مان أول وأكثاار االبتكاارات نجاحااا  حياث قاادمها  
الممارسااااين إلدارة المعرفااااةه ذلااااك أن خرقطااااة المعرفااااة توضااااح أياااان توجااااد المصااااادر 

ه ذلك أنها تركز عماى مخازون الوثاائق المهماة أو ألشاكال  لممعرفة التنظيميةالمهمة 
 يمثمها الخبرا   المنظمة . أخرػ من المعرفة التى تم تصنيفها والتى

وتتشاااا ه  عاااض خااارائط المعرفاااة  صاااورة فعمياااة مااا  الخااارائط الممثماااة لمواقااا   
المعرفااة ه والاا عض األخاار يمثاال قواعااد معمومااات لممااديرقن سااوا  كاناات مطبوعااة أو 
كانت فى شكل إلكترونى ه وقتجسد النوع األخير فى ش كات االتصاالت اإللكترونية 

ين عاان المعرفااة االتصااال الفااورػ ماا  مصااادر المعرفااة التااى تاام ه والتااى تتاايح لم اااحث
تحدياادها ه فهااى كمهااا تمثاال خاارائط ألنهااا توضااح  صااورة رئيسااية أياان تتااوافر المعرفااة 

  صورة أفضل .
 

وتعتبااار خاااارائط المعرفااااة ماااان أنجااااح الوسااااائل ألنهااااا تحاااادد أكثاااار المشااااكبلت  
ة حياااث تحااااول منااا  وقاااوع التنظيمياااة شااايوعا  ه كماااا تعتبااار مرشااادا  لممعرفاااة التنظيميااا

 األخطا  المتكررة .
 
     Knowledge Atlas        أطمس المعرفة 
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 : مفهـو أطمس المعرفة 
يعاارف أطمااس المعرفااة  فنااه مجموعااة ماان خاارائط المعرفااة المتصاامة الحمقااات  

  شكل وافر ووثيق ه وهو صورة توضح بيئه العمميات المعقدة لمنظمة األعمال .
وتباادأ عمميااة التعاااون لبنااا  أطمااس المعرفااة بخمااق االرت اطااات وكااذلك الفهاام  

والاااذػ يااازداد حينماااا ينتهاااى اإلعاااداد مااان ذلاااك األطماااس. وتتمثااال فوائاااد هاااذة العممياااة 
وكذلك فوائد األطمس فى صاياية أفضال لمقارارات المتخاذة مان جاناب العااممين عماى 

موارد المعرفة ذات القيمة ه إلى  كل المستويات ه وتحسين الجودة والكفا ة ه وتحديد
 جانب تحديد الفجوات الحرجة لممعرفة .

كمااا يمكاان القااول أن أطمااس المعرفااة هااو تنظاايم ومراجعااة مجموعااة مرت طااة  
ماان الخااارائط والتااى تعطاااى صااورة حياااة وينيااة لبلرت اطاااات بااين العااااممين والعممياااات 

 واألهداف التى يتم إنجازها .
دام خاارائط المعرفااة لمساااعدة العاااممين فااى وقااد تقاارر  عااض الشااركات اسااتخ 

تحديد المعرفة التى هم فاى حاجاة إليهاا ه وذلاك ألدا  أعماالهم  صاورة أفضال وأسارع 
ه كما أن أطمس المعرفة يفخذ هاذة الخارائط إلاى مساتوػ جدياد وقتايح الفرصاة لمتازود 

  فداة قوية لفهم وتحسين األنشطة المركزقة لؤلعمال .
 

 مميزات أطمس المعرفة : 
يزقد أطمس المعرفة من نطاا  حمقاات االرت اا  باين خارائط المعرفاة التاى تام  

وضعها ويعمق أنواع هذا االرت ا  ه ذلك أنه يزقد  صاورة فجائياة مان قيماة منظماات 
 األعمال .
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فكمااا أن األطمااس التقمياادػ هااو تنظاايم لمخاارائط المجمعااة ماان األفااراد ه فااإن  
من خارائط المعرفاة معاا   صاورة متكامماهغ حياث أطمس المعرفة يحمل أنواعا  مختمفة 

 يربط بين محتوياتها لخمق نسيج واس  من االرت اطات المعرفية .
عمى سبيل المثال يربط أطمس المعرفة بين وثاائق الشاركة وخارائط العممياات  

وشاجرة التسااؤالت التاى تحادد احتياجاات العميااله كماا أناه يساتطي  أن يجعال التاارا ط 
يات والعاممين والمعرفة المخزنة والمشاكبلت والحماول واألهاداف التاى مرئى بين العمم

تسااهم فااى وتحاادد النشااا  التنظيمااى المركااب . فهااو يزقااد ماان قيمااة كاال خرقطااة ماان 
 خبلل وضعها فى محيط مشاركة م  الخرائط األخرػ .

 
عمى خطوات  –عمى سبيل المثال  –وأيضا  يال ا ما تركز خرائط العمميات  

م تحدياد العامال الاذػ ياؤدػ العممياة والمعرفاة التاى تحتااج إليهاا فاى تنفياذ العممية ه ث
 تمك العممية .

 
وأطماااس المعرفاااة يتجناااب القصاااور مااان خااابلل التعبيااار عااان وجهاااات النظااار  

المختمفااة األخاارػ لخرقطااة العمميااة ه و صااورة أكثاار دقااة فإنااه يجعاال خرقطااة العمميااة 
ياة إنجااز وظاائا المنظماة ذلاك أن جز  مان وجهاة نظار أوسا  شاموال  ه كتمثيال لكيف

خرقطااة العمميااة وحاادها محاادودة جاادا  كجااز  ماان الصااورة األكباار وماان ثاام فهااى ليساات 
 ذات قيمة  مفردها .

 
ويظهاار أطمااس المعرفااة عديااد ماان حمقااات الوصاال بااين مظاااهر أكثاار تعقياادا   

لممشااااروعات والعمميااااات تفااااو  أػ خرقطااااة مفااااردة أخاااارػ ه وتتمثاااال فوائااااد ذلااااك فااااى 
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خاااارائط  –الوصااااول إلااااى صااااورة واضااااحة وكبياااارة وثبلثيااااة األ عاااااد  وثااااائق الشااااركة 
 شجرة التساؤالتغ . –العمميات 
كماااا أن خرقطاااة المعرفاااة تجياااب عااان أسااائمة مااااهو ؟ ه مااااذا وأيااان ؟ ومااااهو  

 وماهى المعرفة األساسية ؟ وأين يمكن أن نجدها ؟.
؟ وماااذا ؟ وأياان؟ فااإن أطمااس المعرفااة يمكنااه اإلجا ااة عمااى أساائمة عاان ماااهو  

وذلااك  صااورة أكثاار تكااامبل وشااموال  ه كمااا يجيااب أيضااا عاان أساائمة متااى ؟ وكيااا ؟ 
متى فى العممية ماهو النوع المحدد الاذػ نحتااج إلياه مان المعرفاة ومتاى  -ولماذا ؟ 

نحتاااج إليااه ؟ كيااا تختمااا أنشااطة ومجاااالت المعرفااة المرت طااة بهااا ؟ وكااذلك لماااذا 
 تحدث تمك األنشطة ؟

تخدام أطماس المعرفاة فاإن فرقاق تطاوقر المناتج يمكناه أن يارػ ويبلحاع و اس
من يتطمب عممهم أنواعا محددة من المعرفة  اإلضافة إلى أين توجاد تماك المعرفاة ؟ 
ومن ثم فاإن أطماس المعرفاة يمكناة أن يوجاه هاذا الفرقاق إلاى المعموماات عان أفضال 

 فيذ تمك العممية .التطبيقات أو الممارسات ه أو األخطا  الشائعة فى تن
وأخيرا  يربط أطمس المعرفة بين خطوات تطوقر العممية المتعمقاة  احتياجاات 
العميااال ماااثبله ويساااتطي  أن يظهااار أو يوضاااح هااال العممياااة تااام هيكمتهاااا أو تشاااكيمها 
 صورة دقيقة فعميا  وذلك إلنجاز الغرض النهائى محققا  بذلك المنتج أو الخدماة التاى 

 يطمبها العميل .
 

 : فوائد أطمس المعرفة 
تتحاادد تمااك الفوائااد فااى ضااو  ماادػ اسااتخدامه فااى خمااق المعرفااة واسااتخدامها  

 كن توضيح ذلك فى الجدول التالى :فى حل المشكبلت التنظيمية منها والفنية ويم
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 جدول يوضح فوائد أطمس المعرفة                      
 الفوائد الوظيفة / الخاصية

التاااااازود  محاااااايط المشاااااااركة لتااااااوفير المعرفااااااة  -
 وموارد المعمومات .

زقاادة االعتمادياة ه المعنااى ه العماق ه القيمااة  -
. 

ماااااااانح العاااااااااممين الفهاااااااام الصااااااااحيح لمحاااااااايط  -
 المشاركة ومعنى أعمالهم .

 تحسين اتخاذ القرارات . -
 تحسين المعنويات . -
 تحسين التعاون . -

ممياااااااااااات تحدياااااااااااد أياااااااااااراض األعماااااااااااال ه الع -
 واالرت اطات الواضحة واألهداف .

يمكااااااان أن ياااااااتم مناقشاااااااة واخت اااااااار وتحساااااااين  -
 األفكار الواضحة والممارسات .

تاااااااوفير ماااااااوارد المعرفاااااااة األساساااااااية الممكااااااان  -
 الوصول إليها فى الوقت المناسب .

 تحسين الكفا ة . -
 تحسين الجودة . -

عمااااى المعرفااااة  االسااااتحواذتركيااااز مجهااااودات  - تحديد فجوات المعرفة -
المطمو اااااة إلرضاااااا  ري اااااات العمااااابل  واكتسااااااب 

 عمبل  جدد .
المحتمااااااااااال أو  االساااااااااااتحواذاقتاااااااااااراح إعاااااااااااادة  - تحديد األصول المعرفية -

 االستخدام األفضل لممعرفة ذات القيمة .
التزود  فوجه متعددة لصورة وظائا األعمال  -

 الحالية .
تشاااااجي  المااااادخل العاااااام أو الشاااااامل لقضاااااايا  -

 المعرفة .
 صياية حل المشكمة . -
 توفير ذخيرة حية من بدائل القرارات . -
 وض  أساس لبلبتكارات . -

تكاااااااوقن أطماااااااس المعرفاااااااة إلتاحاااااااة الفرصاااااااة  -
 الواسعة لممناقشات  المنظمة .

عمميااة تطااوقر األطمااس تخفااض ماان العق ااات  -
بااين الجماعااات ه اإلدارات ه تساااعد عمااى خمااق 

تحسااين  –لثقااة المتناهيااة المشاااركة فااى الفهاام ه ا
 العمميات .
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 : الخطوات العممية لتكويف أطمس المعرفة 
هناااك عاادة خطااوات تسااتخدم كنمااوذج لتكااوقن األطمااس فااى أػ شااركة وهااذة 

 الخطوات هى:
تحديد نشا  األعمال األكثر أهمية والذػ يتطمب التحساين  -1

توقاااااا  عمااااااا يجااااااب أن يقااااااوم  ااااااه ه وتحديااااااد االنط اااااااع الم
 األطمس.

 تحديد العمبل  ذات األهمية لنشا  األعمال . -2

 تحديد وتخطيط الحاجات األساسية لمعمبل  . -3

 تكوقن فرقق من الخبرا  الداخميين . -4

تجمي  خرائط العمميات ه قواعد بيانات أفضل التطبيقات ه  -5
مساااااتندات المنظمااااااة ه خاااااارائط المعرفااااااة األخاااااارػ المقتاااااارح 

 إعدادها .

ات الموثقااة كموضااوعات ماا  خاارائط العمميااات ه أو التطبيقاا -6
لممناقشااة  حينمااا يكااون ذلااك متاحاااغ ه وماا  إمكانيااة جماا  
الخبرا  لمناقشة العمميات الضارورقة ه وذلاك لموصاول إلاى 
كيا يمكن أن تكون تمك الخرائط مناسا ة  صاورة مجتمعاة 

 ه وكيا نمبى أو نفشل فى تمبية حاجات العمبل  .

 . نشر نتائج اإلجتماع لمتحضير لمناقشات أخرػ  -7

هاال هياكاال المعمومااات الخارجيااة تعماال  التنساايق والتوافااق  -8
م  فرقق المعرفة ه وذلك الكتشاف حمقات وطار  المعرفاة 

  المنظمة .



- 215 - 
 

توضيح األطمس فى تصميم أولى يوضح إمكانية الوصول  -9
 ه والوضوح وسهولة الوصول لممعرفة المتاحة  ه .

 تشجي  ومساندة استخدام األطمس . -11

جعاااال األطمااااس كااااامبل  وقااااتم تحديثااااة ماااان خاااابلل التعااااديل  -11
 والتحسين أوال  فول.

 
 تحقيق قيمة مف العممية أكثر مف المنتس : 

عممية تكوقن أو إنشا  أطمس لممعرفة ربماا تكاون أكثار تافثيرا  عماى المنظماة  
من األطمس نفسه ه ألن ذلك من شفنه أن يكون مثيرا  لمتعمم والتحسين طوقل األجل 

جود أطمس المعرفة لممنتج نفسه . فحتاى إذا لام يساتخدم األطماس  عاد االنتهاا  قبل و 
 منه فإن الفوائد التى ستعود عمى العممية ستظل تبرر استثمارات المنظمة فيه .

كما يبلحاع أن عممياة خماق أطماس لممعرفاة تتطماب  الضارورة أن تحتاوػ أو  
  العاااممين يحقااق نتااائج تشااتمل عمااى عديااد ماان العاااممين ه وماان ثاام فااإن تعاااون هااؤال

 ذات قيمة أفضل .
 اإلضااافة إلااى أن إنجاااز أطمااس المعرفااة يشاامل أفكااارا ألنشااطة أساسااية هااى  

 أن :
 المعرفة ضرورة البد منها . -
 موق  المعرفة يال ا  ما يكون يير معروف . -

يتطمب األمر الحاجة إلى اكتشااف أيان يمكان اساتخدام تماك المعرفاة  صاورة  -
 جيدة .
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هااذة المعرفااة كثيفااة العماال تتطمااب حمقااات الوصاال واالرت ااا  وكااذلك تحقيااق  -
 التعاون بينها.

الماادير العااام يكااون جااادا   الصااورة الكافيااة نحااو موضااوع دفاا  تكمفااة مشااروع  -
 . إنجاز خرقطة المعرفة

 

 : األخطار المحتممة مف جراء أطمس المعرفة 
ليست كل مواقا األعمال تتطمب تخطيطاا  لممعرفاة أو حتاى تبارر المجهاود  

 والتكمفة الستن ا  ليس أكثر من أطمس مختصر لممعرفة .
 صاااورة جيااادة لعمااال أطماااس يجاااب أن  المرشاااحةذلاااك أن وظاااائا األعماااال  

 تحقق معظم المعايير اآلتية :
 أهمية تحقيق عائدا  يفو  تكمفة إعداد هذا األطمس . -
 ن هناك مشكبلت متكررة يتطمب األمر الحاجة إلى تجنبها .أن تكو  -

أن تكون هناك صعو ة أو تعقيد فى أن يشمل التنسايق العدياد مان العااممين  -
 والمهام أو األهداف .

 يعتمد النجاح الم اشر عمى المشاركة واالستخدام الفعال لممعرفة . -

ات شااااكل مصااااطمحات اقتصااااادية ذ أن يكااااون التحسااااين قااااا بل لمقياااااس فااااى -
 معنى.

 

كااذلك هناااك عاادة مبااررات لعاادم الحاجااة ألطمااس المعرفااة تتمثاال فااى مواقااا 
 يكون ألطمس المعرفة فائدة فى حالة توافرها هى : خاصة ال
 العولمة  الشركات دولية النشا غ . -
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المواقا التى تعتمد  صورة أساسية عمى الحكم الموضوعى أو التاى تشاتمل  -
 عمى صراعات .

 بين وحدة أعمال وأخرػ . حينما يحدث إندماج -

 المواقا التى تعتمد  صفة خاصة عمى فهم العميل . -

 حينما يتطمب األمر تغيير ثقافة المنظمة . -

وهنااااك  عاااض العوامااال التاااى تجعااال مااان المحتمااال أن يكاااون مشاااروع أطماااس 
 : المعرفة يير فعال أو يحد من قيمته وتتمثل فيما يمى

 المساندة  ير الكافية مف اإلدارة : -1
ممااا الشااك فيااه أن يياااب شاامولية التنفيااذ يعنااى أن مشااروع أطمااس المعرفااة 
سيواجه  عدة عق ات تنتج من عدم كفاية الوقت واألموال والموه ة ه كما أن األطمس 
الفعال لممعرفة يمكنه تغيير الثقافة والساموك التنظيماى إذا سااعدت اإلدارة وأوضاحت 

 التغيير المحتمل .
 ر مف العممية :التركيز عمى المنتس أكث -2

تعتباار عمميااة وضاا  الخرقطااة هااى شاايئا  ضاارورقا  ألنهااا تمثاال المصاادر 
األولاااى لمفهااام والتعااااون ه فالخرقطاااة نفساااها ذات قيماااة ولكااان مااان المحتمااال أن 

عماااى طرققاااة عمااال األفاااراد فاااى العممياااة ه ألن التركياااز عماااى  تااافثيراتكاااون أقااال 
إنخفااااض معااادل  الخرقطاااة أكثااار مااان الااابلزم كهااادف فاااى حاااد ذاتاااه ربماااا يسااابب

 اإلنتاج  المنظمة أو تخفيض فوائد العممية ذاتها .
 : المبالغة فى أهمية أطمس المعرفة -3
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يدعو انخفاض جودة المنتج إلى التوضيح والمراجعة لمعممياة ه كماا أن 
العمميااة ه وماان ثاام ربمااا ال يعااود  القيمااة تقاا  فااى المنااتج أكثاار ماان وقوعهااا فااى

 إعداد أطمس لخرائط المعرفة لمعمميات  الفوائد المالية المرجوة .
 : المعرفة تمثل قوة وربما تفسد القوة األمر -4

يعتبااار تكاااوقن أطماااس المعرفاااة تطاااوقرا  لممعرفاااة لكااال مااان ُ عاااد اإلتسااااع وُ عاااد 
ن تكاون متاحاه  صاورة العمق وذلك أكثار مماا يفعماه العااممون ه ألن المعرفاة يجاب أ

موسااعة والتسااتخدم ماان جانااب األفااراد أو المجموعااات الصااغيرة فقااط ه ألن ذلااك ماان 
 شفنه أن يقمل من الفوائد المرجوة منها .

 
 معادلة المعرفة :

 -يمكن وض  المعرفة فى معادلة ذات متغيرات متعددة هى : 
 االتجاةغ× المهارات × المعرفة = المعمومات  الخبرة  
 وتتكون هذة المعادلة من المتغيرات التفصيمية اآلتية : 
 المعمومات  مرادف : لممعرفة الواضحة والمصنفة غ -

وهاذة المعرفااة والتااى يمكان كتابتهااا وتاادوقنها  صااورة فعمياة بواسااطه الفاارد فااى 
وظيفتااه ه أو المعرفااة المعباار عنهااا فااى لغااة مفهومااة التااى تاام إحرازهااا وفهمهااا فهمااا 

 كامبل  .
وتتكاون المعموماات مان القواعاد المحاددة والمكتشافة وهاذة القواعاد ربماا تكاون 

 أوال  تكون مدعمة عمميا  .
 

 الخبرة والمهارات واالتجاة  مرادفة: لممعرفة الضمنية أو الكامنةغ. -



- 219 - 
 

ومجمااااوع الخباااارات الفرديااااة والتااااى يكااااون مصاااادرها المشاااااعر ه تااااداعى  -
فاااة المتحصااال عميهاااا مااان المعاااانى واالفتراضاااات  فاااالخبرة : هاااى المعر 

 خبلل االكتشاف أو المبلحظة غ.
وذخيااااارة المهاااااارات : فهاااااى المهاااااارات التقميدياااااة / اليدوياااااة ه ومهاااااارات  -

التحميااال ه ومهاااارات الحااادس ومهاااارات االتصاااال وييرهاااا  المهاااارات : 
 البراعة اليدوية والعقمية ه والقدرات المختمفة غ

بهااا الفاارد فااى المواقااا  االتجاااة : هااو السااموك والتصاارفات التااى يتميااز -
 الخاصة والتى تنشف من االفتراضات األساسية والع ادات والقيم لدػ الفرد .

 

 سمسمة القيمة لممعرفة :
تعتباار سمساامة القيمااة لممعرفااة ماان خصااائص المنظمااات كثيفااة المعرفااة ألنهااا  

تعتباااار جااااز ا ضاااارورقا ماااان عمميااااة خمااااق المعرفااااة حيااااث تتكااااون ماااان عاااادة عناصاااار 
 يوضحها الشكل التالى :

 شكل يوضح سمسمة القيمة لممعرفة
 
 
 
 
 

 ويمكن توضيح تمك العناصر كما يمى :
 الرسالة ه الرؤية ه األهداف ه االستراتيجية . -1
 تحديد االحتياجات من المعرفة . -2

نشددددددددد  المع فدددددددددة                                 تقيددددددددديم         

 تطوي  المع فة

 تطبيق                       

 وتق ي                                  )انتقال

 توضيح    تح ي                 ال سالة

 المخزون   االحتياجات        ال ؤية

 األه اف            المتاح من     من  
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 توضيح المخزون المتاح من المعرفة . -3

 نشر المعرفة  انتقال + مشاركة غ . -4

 المعرفة .تطبيق  -5

 تقييم وتقدير المعرفة . -6

وممااااا الشااااك فيااااه أن أػ نمااااط ماااان أنمااااا  إدارة المعرفااااة يعكااااس العناصاااار 
 السا قة توضيحها يجب أن يبنى عمى العنصرقن التاليين وهما :

ضاامان أن العمالااة ذات القيمااة العاليااة لممعرفااة لاايس لااديهم الري ااة فااى تاارك  -1
 المنظمة .

ضاامنية والتااى تكااون  متااوافرة بدرجااة كبياارة ضاارورة التفكااد ماان أن المعرفااة ال -2
 اإلضااافة   Externalizationيمكان توضايحها خابلل العممياة التجسايدية 

 إلى إمكانية الوصول إليها عن طرقق المنظمة مثل المعمومات تماما .
 

 ويمكن تحديد مقياس لنشا  سمسمة القيمة لممعرفة من خبلل عدة ع ارات هى :
 رورقة لتحقيق استراتيجيتنا .نحن نعرف أػ المعرفة الض -1
نحااان نساااتخدم عممياااة منتظماااة لمتحدياااد الواضاااح ألػ المعرفاااة نحتااااج إليهاااا  -2

 وذلك لتحقيق استراتيجيتنا .
 

 كما أن هناك أنشطة لسمسة القيمة لممعرفة تتمثل فيما يمى :
 تحديد الحاجة لممعرفة : وقتم ذلك من خبلل تفكيد العاممين  المنظمة عمى : -1

 أػ أنواع المعرفة الضرورقة لتحقيق استراتيجية الشركة . نحن نعرف -



- 221 - 
 

لتحديد أػ أنواع المعرفة الضرورقة لتحقيق استراتيجية الشركة نحن نساتخدم  -
 عممية ذات إجرا ات منتظمة .

 

 تحديد المعرفة المتاحة : وقتم ذلك من خبلل تفكيد العاممين  المنظمة عمى :-2

 المجاالت لديها معرفة أكبر أو افضل من المنافسين  نحن نعرف أػ -

نحن لدينا فهرس/ قواعد بيانات لمحاسب وذلك لمنظر إلى أين تكون المعرفة  -
 متاحة .

 

 تطوقر المعرفة : وقتم ذلك من خبلل تفكيد العاممين  المنظمة عمى : -3

نحااان لااادينا إجااارا ات رسااامية لتطاااوقر المعرفاااة مثااال الدراساااات االساااتطبلعية  -
 وبرامج التطوقر والتدرقب وييرها .

أحيانا يكون لدػ اإلدارة أو الجماعة نقص لممعرفة حيث نساتطي  الحصاول  -
 عميها فقط بتكمفة مرتفعة .

 كما أن العمميات الوظيفية لسمسمة القيمة لممعرفة تتمثل فى :
 تحديد المعرفة المتاحة . -
 تطوقر المعرفة الجديدة . -

 مشاركة المعرفة . -

 عرفة .تطبيق الم -

 تقييم المعرفة . -

وهناااك ارشااادات لتوضااح مسااتويات النضااوج لمعاااممين ماان حيااث المعرفااة ه 
 تتمثل فى معرفة رأػ حامل المعرفة فى الع ارات اآلتية :

 يمكننى أن أتا   هذة المعرفة. ويمكننى أن أط قها . -
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أنا أفهم  صورة جيدة هذة المعرفة. ويمكننى أن أطبق هذة المعرفة ويمكنناى  -
 طوقر تمك المعرفة .ت

 

 مصفوفة المعرفة : 
مكانية إكتشاف فجوة المعرفة داخل  تساعد مصفوفة المعرفة عمى تصنيا المعرفة وا 
المنظمة ه وتعرف فجوة المعرفة  فنها الفار  الساالب باين المساتوػ الفعماى والمساتوػ 

 المريوب فيه من المعرفة.
 وتتكون مصفوفة المعرفة من عنصرقن أساسين هما : 

مجاااال المعرفاااة : هاااو توصااايا محااادد لممعرفاااة ه ألن ذلاااك يعتبااار عنصااارا   -1
ضاارورقا  لقاعاادة البيانااات لممعرفااة التنظيميااة ه وذلااك فااى ضااو   الرسااالة ه 

 الرؤية ه األهداف ه االستراتيجيةغ .
المجاااالت الوظيفيااة : وهااى الااربط بااين مجاااالت المعرفااة والعنصاار ال شاارػ  -2

ر الموه اة ال شاارقةغ ويمكان توضاايح ذلااك والطبيعاة ال شاارقة لممنظماة  عنصاا
 كما يمى  :

 

 شكل يوضح مصفوفة المعرفة
 المنظمة :

 (1وحدة تنظيمية )س -
 * المجاالت الوظيفية لحاممى المعرفة

 المجاؿ الوظيفى األوؿ     المجاؿ الوظيفى الثانى
 * المجاؿ المعرفى

 مجاؿ معرفى أ -
 مجاؿ معرفى ب -
 مجاؿ معرفى جػ -

 
        ×                       × 
        ×                       × 
        ×                       × 

 



- 223 - 
 

 
 جدوؿ مصفوفة المعرفة : وظيفة أو مهمة سؾ العممة

 اٌّدبي اٌٛظيفٝ

 

 اٌّدبي

 اٌّؼرفٝ      

 أحّذ

 اٌّذير

 اٌطّٛذ   اٌحبٌٝ 

 اٌفؼٍٝ  اٌّرغٛة

 دمحم

 ِطبػذ اٌّذير

 اٌحبٌٝ    اٌطّٛذ

 اٌفؼٍٝ  اٌّرغٛة

 ِحّٛد

 ِذرة اٌفريك

 اٌحبٌٝ    اٌطّٛذ

 اٌفؼٍٝ  اٌّرغٛة

 ػٍٝ

 ِذرة    اٌفريك

 اٌحبٌٝ    اٌطّٛذ

 اٌفؼٍٝ   اٌّرغٛة

 حطٓ

 ِطئٛي االضطٛأبد

 اٌحبٌٝ    اٌطّٛذ

 اٌفؼٍٝ  اٌّرغٛة

 ػٍُ اٌّؼبدْ -

 االضطٛأخ -

 اٌفرْ -

 اٌطالء -

 ترٚش اٌطالء -

---------------- 

 اٌّؼبيرٖ -

 تجريذ اٌخبِبد -
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 47 38 51 34 45 32 44 36 32 29 اٌّدّٛع

 6.71 5.42 7.28 4.85 6.42 4.57 6.28 5.14 4.57 4.14 اٌّتٛضظ

 1.29- 2.43- 1.85- 1.14- 0.43- ِتٛضظ اٌفدٛح

 24.12المتوسط العام لممستوػ الحالى  الفعمىغ = 
 31.26المتوسط العام لممستوػ المريوب  الطموحغ = 

 7.14-=  31.26 – 24.12فجوة المعرفة = 
               =1.43  +1.14  +1.85  +2.43  +1.29  =7.14 

 =  متوسط الفجوة المعرفية
 

  
 

ومااا  بناااا  هيكاااال مصااافوفة المعرفااااة ه فاااإن مرحماااة تصاااانيا سمسااامة القيمااااة         
لممعرفة الموضحة سا قا  لام تساتكمل  عاد ه حياث يمكان ممائ  مصافوفة المعرفاة  عاد 

الحااالى لممعرفااة وذلااك لكاال ذلااك ه وذلااك يعنااى تحديااد المسااتوػ المريااوب والمسااتوػ 
تجم  مبلئم لكل من المجال المعرفى والمجال الوظيفى وتحدياد هاذة المساتويات مان 
المعرفة يمكن تحقيقه  استخدام إجرا ات تدرقجية وعمى المستوػ األجل الطوقل فإنه 
يمكاان ات ااااع اإلجاارا ات التدرقجياااة ه وفااى الجمساااة الجماعيااة ه فاااإن حاااممى المعرفاااة 

من المعرفة لكل مجال معرفى وذلك لكال زميال  الحالية غ1 المستويات ا يحددون سوي

-7.14 
-----  =1.02 

    7 
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. وفى المناقشات بين العاممين فإن كل فرد يعارض رأياة فاى المقاادير ويعمال طرققاة 
 االخت ار العشوائى فإن المقادير المبلئمة تزداد .

 
مااان المعرفاااة ياااتم وضاااعه بااانفس الطرققاااة مااان  المرياااوب غ2 المساااتوػ وتحدياااد  

المشاااركة ه و طرققااة مثاليااة فااإن عمميااة التاادرقج الموضااوعى لممكافااآت يااتم تنظيمهااا 
ذا لم يكن ذلك ممكنا  فاإن أعضاا  المنظماة  من خبلل عممية المشاركة الجماعية ه وا 
 مجتمعين يجب أن يستكمموا  صورة فردية مجالهم الوظيفى فى مصفوفة المعرفة .

 قياسها  صورة كمية  المنظمة هى: وتوضح مصفوفة المعرفة ثبلثة عناصر يمكن  
  أغ مستوػ الطموح لكل مجال وظيفى لكل عامل :

عناااد إساااتكمال المصااافوفة فإناااه مااان الممكااان لكااال فااارد أن يناااتج المعرفاااة مااان  
 نقطة الرسالة هالرؤية هاألهداف ه االستراتيجية . 

تياجات التادرقس والاتعمم لكال فاردغ وأ عاد عنصر واحد فقط يجب تطوقرة  إح 
ماان ذلااك فاااإن كاال عضاااو فااى المنظماااة يجااب أن يكاااون لااه برناااامج لتطااوقر موهبتاااه 

  الموه هغ يتم وضعة له .
وفى  عض الحااالته مان الممكان أن يكاون مفيادا  معرفاة مساتويات الطماوح  

دهااا عاان ككاال وفجااوة المعرفااة لممجااال الااوظيفى المحاادد . هااذة المسااتويات يمكاان إيجا
 طرقق متوسط المقادير لكل العاممين الذين يعممون فى هذا المجال .

ونتائج اإلدارة المعطاة هى التى تحادد الانقص أو الزقاادة فاى المجهاودات أو  
 فى الجهود  النظر إلى المجال الوظيفى .
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 شكل يوضح مستوػ الطموح لكل مجال وظيفى لكل عامل

 
 مستوى المعرفة

 

  بغ متوسط فجوة المعرفة لكل مجال معرفى :
من أجل كال مجاال معرفاى يساتطي  الفارد أن يحادد متوساط فجاوة المعرفاة .  

من أجل اتخاذ القرار ه ألن المجاالت المعرفية يجاب أن  وهذا العنصر هو ضرورػ 
يااتم تحسااينها كفولويااة أولااى . والعنصاار اآلخاار هااو أهميااة المجااال نفسااه ه وماان أجاال 
معرفااة وظيفااة سااك العممااة عاان عمميااة تبرقااد الخامااات فإنااه يااتم المجااو  إلااى المعرفااة 

 .المتاحة بتطبيقات الحاسب اآللى لتحقيق اإلستراتيجية المطمو ة 
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 شكل يوضح مستوػ الطموح لكل مجال معرفى

 
 مستوى المعرفة

 
 
  جاغ تغطية الطموح المعرفى : 

مادػ تقابال وظيفاة  تغطية الطموح المعرفى هو مؤشر لاؤلدا  يقايس إلاى أػ 
سك العممة مساتوػ الطماوحه عماى أياة حاال حينماا يكاون المساتوػ الحاالى أعماى مان 
المساااتوػ المرياااوب فإنناااا ال ناااتكمم عااان الفجاااوة ه وفاااى  عاااض الحااااالت تكاااون فجاااوة 
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المعرفااة تساااوػ صاافرا  ه وذلااك يعتباار ضاارورقا  ألننااا يجااب عمااى الجانااب اآلخاار أن 
   الفائض من المعرفة .نوازن / نعادل فجوات المعرفة م
 تغطية الطموح المعرفى =  

 ) ت ط ـ (    
  

 
 ونحن نميز بين إثنين من تغطية الطموح المعرفى هما :

ولحساب ذلك فانحن نساتخدم   ]غ 1 ت   م   [األول هو األدا  الكمى لئلدارة  -
كاااال فجااااوات المعرفااااة  عااااادة مااااا تكااااون صاااافرا  أو أقاااالغ وأيضااااا  نسااااتخدم كاااال 

 المستويات المريو ة من المعرفة .
 

الثانى سوف يستخدم تغطية الطموح المعرفى فقط فى خمية المقاادير إذا كانات  -
 هناك فجوة فعمية .

 * مثاؿ :
المسااتوػ المريااوب لممعرفااة ه لااذلك فعناادما  المسااتوػ الفعمااى ماان المعرفااة   

تكااااون الفجااااوة   صاااافر فاااانحن نسااااتخدم المقااااادير لحساااااب متوسااااط فجااااوة المعرفااااة ه 
ومتوسط مساتوػ الطماوح ه وتشاير تغطياة الطماوح المعرفاى لخطاورة فجاوات المعرفاة 

 الفعمية .
وماان ثاام يمكاان حساااب معادلااة تغطيااة الطمااوح المعرفااى لكاال مجااال وظيفااى  

 العممية ككل أػ األدا  الكمى لئلدارة كما يمى : وعمى مستوػ 
 : تغطية الطموح المعرفى لممجاؿ األوؿ 

 

 متوسأ فجوة المعرفة            
 100(     × ------------+ )ػ 1     

 متوسأ مستوى الطموح           

 متوسأ فجوة المعرفة                               
 100×    ](  ---------------+ ) 1 [( = 1ت ط ـ )    

 متوسأ مستوى الطموح                              
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 4.57% فى مستوى الطموح 90.59=                                 
 

 : تغطية الطموح المعرفى لممجاؿ الثانى 

 
                      
                         
 6.28% فى مستوى الطموح 81.84=                    
  

 وهكذا ل قية المجاالت الوظيفية
 
 
 
ويمكن حساب تغطية الطموح المعرفى فى األدا  الكمى لئلدارة أو العممية كما       
 يمى :
 
 

                         
 6.25% فى مستوى الطموح 83.68=                     

 
وأخياارا  وفااى معاارض التقياايم لماادػ تطبيااق مصاافوفة المعرفااة ماان جانااب المنظمااة     

 نجد أن: 

                                       0.43 
 100×    ](  -------- -+ ) 1 [مف المصفوفة السابقة = 

                                       4.57 

                              1.14 
 100×    ](  -------- -+ ) 1 [(  = 2ت ط ـ )

                              6.28 

                                      1.02 
 100×    ](  ------- -+ ) 1 [ت ط ـ لألداء الكمى = 

                                      6.25 
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يجاااب أن يحقاااق العااااممون  المنظماااة أػ مساااتوػ مااان المعرفاااة لكااال مجاااال  -1
ماان المحتماال أن يختمااا  معرفااى يكااون ضاارورقا  . ففااى كاال مجااال وظيفااى

 فيه مستوػ المعرفة المريوب.

 
االرشادات البلزمة لمستوػ المعرفة واضاحة ه وقجاب أال يكاون هنااك ساو   -2

فهااام عااان مساااتوػ الكماااال المطماااوب لمساااتوػ المعرفاااة والاااذػ يبماااغ فاااى هاااذا 
 غ. أػ هو الحد األعمى المريوب فى كل المجاالت.8المثال مقدار  
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 تطبيقبث
 

:إٌيه ِصفٛفخ اٌّؼرفخ  ٌٛظيفخ تصّيُ األثراج ٌشجىبد  (1تمريف )

 اٌّحّٛي
 

 
 

  19.6المتوسأ العاـ لممستوي الحالي )الفعمي ( = 
  27المتوسأ العاـ لممستوي المر وب )الطموح( = 

 المطموب :  حساب 
 مجموع متوسطات المعرفة الفعمية ) الحالية( لمموظفيف  (1
 مجموع متوسطات الطموح المعرفي لمموظفيف (2
 الفجوة الكمية لممعرفة  (3

 اٌّدبي                

 اٌٛظيفي              

 اٌّدبي 

 اٌّؼرفي

 ِٕٙذش ة ِٕٙذش أ  رئيص اٌمطُ  اٌّذير 

اٌحبٌي 

 اٌفؼٍي

اٌطّٛذ 

 اٌّرغٛة

اٌحبٌي 

 اٌفؼٍي

اٌطّٛذ 

 اٌّرغٛة

اٌحبٌي 

 اٌفؼٍي

اٌطّٛذ 

 اٌّرغٛة

اٌحبٌي 

 اٌفؼٍي

اٌطّٛذ 

 اٌّرغٛة

 تصميم الربج  -
 ِراخؼخ اٌتصّيُ -

 رضُ اٌجرج ٌٍتصٕيغ  -

 

  ِتبثؼخ اٌجرج في اٌتصٕيغ-

 

  اإلشراف ػٍي اٌترويت -

6 

7 

5 

  

      4 

 

3 

7 

8 

7 

 

6 

 

5 

5 

7 

5 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

5 

 

6 

5 

3 

7 

 

5 

 

5 

7 

6 

8 

 

7 

 

8 

2 

3 

4 

 

7 

 

6 

6 

6 

7 

 

8 

 

7 

 34 22 36 25 32 26 33 25 اٌّدّٛع 

 6.8 4.4 7.2 5 6.4 5.2 6.6 5 اٌّتٛضظ 

 2.4- 2.2- 1.2- 1.6- ِتٛضظ اٌفدٛح 
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 متوسأ الفجوة لممعرفة  (4
 معادلة تغطية الطموح المعرفي لكل مف المجاليف األوؿ والثاني بالمصفوفة  (5
 معادلة تغطية الطموح المعرفي لألداء الكمي لموظيفة  (6
 الحػػػػػل  
 

  19.6مموظفيف = مجموع متوسطات المعرفة الفعمية )الحالية( ل (1
  27مجموع متوسطات الطموح المعرفي لمموظفيف =  (2
 المتوسأ المر وب –الفجوة الكمية لممعرفة = المتوسأ الفعمى  (3

       =19.6 –   27        =- 7.4 
ممعرفية = الفجوة الكميه لممعرفة / عدد المجاالت الكمية لمتوسأ الفجوة  (4

 المعرفية
  =- 7.4     /5    =-  1.48 

متوسأ فجوة المعرفة / متوسأ  {+  1 [تغطية الطموح المعرفى  =   (5
 100×} }مستوى الطموح

 % 75.8=  100 ×  ) ]1.6/6.6-+  ) 1 [د. ط . َ )ٌٍّذير(          = 

 %  81.3=  100 ×  ]( 1.20/6.4-+ ) 1[د. ط . َ )ٌرئيص اٌمطُ( =  

 

 78.1=  100×    ](  1.48/6.75 - + ) 1 [د. ط . َ )ٌألداء اٌىٍي( =  (6

 % 
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 جدوؿ مصفوفة المعرفة : وظيفة تصنيع مالبس جاهزة   (:  2تمريف )
 

     
 

مجاؿ       المجاؿ         
 المعرفة       الوظيفى   

             

 محمود
 مدير عاـ المصنع
 

 الحالى        المر وب

 صالح
 مدير االنتاج

 
 الحالى      المر وب

 احمد
 المدير مساعد

 
 الحالى        المر وب

 عالء
 عامل قص
 

 الحالى      المر وب
 النسيس 

 )معرفة الخامة السميمة(
5 5 5 7 6 8 3 3 

 الصبا ة
 )تنفيذ الموف المطموب(

5 6 4 5 5 7 2 3 

 8 7 6 5 5 5 5 4 القص
 6 5 6 6 5 4 4 3 الحياكة
 6 4 8 7 7 6 8 8 الجودة

 3 2 8 6 8 7 6 5 التعبئة والتغميف
 29 23 43 35 37 31 34 30 المجموع 

 4.83 3.83 7.17 5.83 6.17 5.17 5.67 5 المتوسأ
 1.0- 1.34-  1.0- 0.67 - متوسأ الفجوة
   
  19.83المتوسأ العاـ لممستوى )الفعمى(      =     
     
  23.84المتوسأ العاـ لممستوى ) المر وب (  =     
      
  4.01 -=  23.84 – 19.83المعرفة     =  فجوة    

                           =0.67  +1.0  +1.34  +1.0  =-4.01 
   
  0.67=  6÷  4.01متوسأ الفجوة المعرفية =     
 
 تغطية الطموح المعرفى لكل مجاؿ    
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 ةمتوسأ فجوة المعرف                      
  100× ػػػ ( ػػػػػػػػػػ -+ )  1ت ط ـ =       

 متوسأ مستوى الطموح                 
    

% فى مستوى  88.18=   100( ×  5.67÷  0.67 -+ )1ت ط ـ لممجاؿ االوؿ =      
  5.67طموح 
 
% فى  83.79=    100( ×  6.17÷  1.0-+ )  1ت ط ـ لممجاؿ الثانى =      

 6.17مستوى طموح 
 
% فى  81.31=  100( ×  7.17÷  1.34 -+ )  1 ت ط ـ لممجاؿ الثالث  =     

 7.17مستوى طموح 
 
% فى مستوى  79.29=    100( ×  4.83÷  1 -+ )  1ت ط ـ لممجاؿ الرابع   =      
   4.83طموح 
 
% فى مستوى  88.75=  100( × 5.96÷  0.67 -+  ) 1ت ط ـ لالداء الكمى  =      

  5.96طموح 
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 (:3تمريف )
 

مصفوفة المعرفة التالية لبعض الوظائف بشركة صناعات الزيوت 
 المتكاملة وذلن لعدة مجاَلت معرفية ووظيفية وذلن كما يلي .

 

 جدول مصفوفة المعرفة  لوظيفة إنتاج الزيوت الغذائية

 المطلوب حساب 
 للعاملينـ مجموع متوسطات المعرفة الفعلية ) الحالية ( 1
 ـ مجموع متوسطات الطموح المعرفي للعاملين2
 ـ الفجوة الكلية للمعرفة3
 ـ متوسطات الفجوة الكلية للمعرفة4
 ـ معادلة تغطية الطموح المعرفي لكل المجاَلت الوظيفية5
 ـ معادلة تغطية الطموح المعرفي6

 المجال الوظيفي م
 

المجال 
 المعرفى

 رئيس لطاع 
 المصانع

 رئيس  لسم مدير اإلنتاج
 اَلنتاج

لسم  رئيس
 الصيانة

 الحالي                        الطموح   
 الفعلى                       المرغوب

الحالي         الطموح   
 الفعلي        المرغوب

الحالي      الطموح   
 الفعلي     المرغوب

الحالي     الطموح   
 الفعلي     المرغوب

 6                       8 كيمياء الزيوت 1
 

6           5 3           4 1           3 

 4           2    8          5 6          5 5                       4 تداول وتخزين الزيوت 2

 5                       4 تكرير الزيوت 3
 

5 7 6 8 3           4 

 5                       4 تعبئة الزيوت 4
 

5           6 5          8  4  5 

 8                       7 مواصفات الزيوت 5
 

6           7 4          5 2  3 

أساسيات صيانة  6
 المعدات

3                       5  4           6 3           5 8           8 
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 الحــــــــــــــــل
 

 غذائيةج ول مصفوفة المع فة :وظيفة ش كات الزيوت ال

 رئيس لطاع  المجال الوظيفي م

 المصانع

 رئيس المسم مدير اإلنتاج

 اَلنتاج

 رئيس لسم الصيانة

 الحالي                        الطموح    المجال ألمعرفي

 الفعلى                       المرغوب

الحالي     الطموح   

 الفعلي     المرغوب

الطموح        الحالي

 الفعلي     المرغوب

الحالي     الطموح   

 الفعلي     المرغوب

 6                       8 كيمياء الزيوت 1

 

6           5 3           4 1           3 

 4           2    8          5 6          5 5                       4 تداول وتخزين الزيوت 2

 5                       4 تكرير الزيوت 3

 

5 7 6 8 3           4 

 5                       4 تعبئة الزيوت 4

 

5           6 5          8  4  5 

 8                       7 مواصفات الزيوت 5

 

6           7 4          5 2  3 

 8           8 5           3 6           4  5                       3 أساسيات صيانة المعدات 6

 المجموع 7

 

30                       34 31       37 26      38 20       27 

 المتوسط 8

 

5                      5.7 5.2     6.2 4.3  6.3   3.3  4.5 

 1و2 - 2 - 1 - و 7 - متوسط الفجوة 9
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 ا مجموع متوسطات المعرفة الفعمية لمعاممين1
 =5  +5.2  +4.3  +3.3  =17.8 
 ا مجموع متوسطات الطموح المعرف  لمعاممين2
 22.7=  4و5+  6.3+  6و2+ 5و7= 
 ا الفجوة الكمية لممعرفة3

 = مجموع متوسطات المعرفة الفعمية لمعاممين
 =17.5 – 21.66  =- 4.9 
 معرفةا متوسط الفجوة الكمية لم4

 و82=    4.9=                       فجوة المعرفة=     
 6عدد المجاالت المعرفية                        
 
 ا معادلة تغطية الطموح المعرف  لممجال األول   رئيس القطاع غ أ  5

 100×  ]غ      متوسط فجوة المعرفة لممجال الوظيف +    1 [ت   م = 
 متوسط مستوػ الطموح لنفس المجال الوظيف                   

 100×  ]غ  0.7  -+    1 [= 
 5و7             

 5و7% وذلك ف  مستوػ الطموح   87.72=  
 
 ا معادلة تغطية الطموح المعرف  لممجال الثان    مدير اإلنتاج غب 

   100×  ]غ    1  -+    1 [ت   م = 
                         6.2 
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 6.2%  وذلك ف  مستوػ الطموح   83.87= 
  
 

 ج ا معادلة تغطية الطموح المعرف  لممجال الثالث   رئيس قسم االنتاج غ
 100×  ]غ     2 -+    1 [ت   م = 

                      6.3 
  6.3% وذلك ف  مستوػ الطموح   68.25=    

 
  غ صيانة  رئيس قسم أل را  معادلة تغطية الطموح المعرف  لممجال ألد ا 

 100×  ]غ   1و2 -+    1 [ت   م = 
                        4.5 

 4.5% وذلك ف  مستوػ الطموح   73.33=    
 ا  معادلة تغطية الطموح المعرف  لؤلدا  الكمى لموظيفة6

 100×  ]غ الفجوة الكمية لممعرفة  متوسط+   ا  1 [ت   م لؤلدا  الكمى = 
 المتوسط األكبر لممجاالت الوظيفية                                   

* المتوسط األكبر لممجاالت الوظيفية                                                                 
 مجموع متوسطات الطموح المعرف  لممجاالت وظيفية= 

 عدد المجاالت الوظيفية                    
 =22.7  =5.68 

       4 
 ت   م لؤلدا  الكمى لموظيفة

  100×  ]غ  0.82-+    1   [= 
               5.68 

   لؤلدا  الكمى لموظيفة%   85و56= 


