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حنو نظرية إلدارة املعرفة
(ورقة عمل)

دكتور  /ممدوح عبد العزيز رفاعى
أستاذ إدارة األعمال (م)

كلية التجارة جامعة عين شمس

ملخص الدراسة:

تسع المؤسسسسععلعلمؤ جاععةلنلوععأسلس ععنلت سععارلنجسععلتلمؤس تععةلمؤلمتاععةلمؤست مهسععةلؤععأ لمؤ ععلس ا لج ععلل
تالتهن لأصناللتسظاساةلتفاألستخل لمؤق م معلناستخأس للهلتةلمؤ لس ا لجلؤسسسسةل,لنتالسجالل

لؤكلتت ضلمؤن قةلؤسنسنعةلس لمؤسفلواملمألسلساةلتالولملمؤسنلللتشعسللمؤس تعةل انمأم سلمؤس تعةل
نأسعنمالمؤس تععةلنمؤفع الجععا لمؤجالسععلعلنمؤس نسععلعلنمؤس تععةلنمؤ هسععةل,لاععملتتسععلنللمؤسهنسععلعلمؤا اععةل

مؤسقت ععةلؤسظ اععةلمؤس تععةلنمؤتععالتتساععللتععا ل•للعس اععلعلخ ععالمؤس تععةلنوععالمؤ س اععلعلمالنتسلعاععةللل
,مؤتنسععاأاةل,لمؤتنمتقاععةل,لمؤلمتاععةلللنأخا ع مبلمؤ س اععةلمتجتهل اععةلنمؤتععالتتساععللتععالتنسا ع لس عنمت لوععل ل

مؤ س العلمأل ج ةل•للمألصنلللمؤس تاةلمؤ زسةلؤ س اةلخ المؤس تةلنمؤتالتشسلل لأصنللمؤس تةل
مؤتن اجاعة ل,للأصعنللمؤس تعةلمؤسفلواساعةل,لأصعنللمؤس تعةلمؤ لسعة ,لأصعنللمؤس تعةلمؤسظلساعةل•ل
مؤجائةلمؤس تاةلنتتساللتالأ ج ةلأسنمالتتساللتالإسشلتلمؤجائعةلمؤس تاعةلل,سسلقشعةلمؤجائعةلمؤس تاعةل,ل

تسظاملمؤجائةلمؤس تاةل,لسسل سةلمؤجائةلمؤس تاةل  .ل

مفاهيم أساسية

 -1ماهية المعرفة

للللللمؤس تععةلوععالعس اععةلجشع اةلأاسلساهاععةل اععالتع تجالأسلسعلبلجلؤتفلعععللمؤجشع لنتجع لس تقععأمعل
مؤف ع ألتنععل لمؤ قاقععةلهسععللأس ععلللت تسععألع ععالس ععاالسشععل هةلس ععأألContext-Specificلنس ع لاععمل
ت تسألع النقعلنسهل لس أأا ل .ل

 -2ماهية إدارة المعرفة

للللللإأم سلمؤس تععةلو عالس لنؤععةلمؤت ع ىلع ععالمؤقععأ معلمؤسسع سععةلتععالعقععنللمألت ع مألنمت تقععلتلج ععلل
ؤتهن لسنعللس لمألصنللمؤتسظاساةلنمؤتالاسه لمؤنصنللإؤا للنمالستفلأسلسس للس لنلسبلسنسنعةل

س لمألت مألمؤتالت تسألمؤسسظسةلع الق م مت ملمعتسلأمبلأسلساللنس لاملت الأاضللمالؤتزمملس لنلسبل

مؤسسظسةلجإانلألنخ الس تةلنأاأسللمعلع قةلجس لملت كلمؤسسظسةلنسشع وللأمخ عللنتنسعاأوللتعال
شهللس لنخأسلعلنسظملس أأسل .ل

للج أا لوسلل ل
لللللللهسللأ لإأم سلمؤس تةلاسه لمؤسظ لإؤا للس لخ ُ
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البعد األول  :دورة حياة إدارة المعرفة :
ُ
للللل االاسه لنصف للج س للتتلج لؤألسشاةلجته م لسسلسبلؤتاجاعالس م عللإأم سلمؤس تعةل,ل اعال
اسهع لعع ضلعععأسلسسععللحلؤععأن سل اععلسلإأم سلمؤس تععةلالسععتستلحلأنلؤتاععنا لسسععنلحلعععلملؤ س اععةلإأم سل

مؤس تةللاشسللخ ال,لتسظامل,لتشهالل,لتنزا ل,لتاجاالنأخا ملتانا لمؤس تةلل ل

البعد الثانى  :مستوى إدارة المعرفة :
ُ
ناشسلللؤكلهللس لمألت مألنمؤهاسنسلعلمؤسنس ةل االاسه لمؤتف قةلجعا لمؤسنسنععلعلالنمؤس تجاعةل
جلؤنسلعع ععلعلمؤصع ععع لساع ععللت ع ع المؤ سع ععللأنلمتأم معلمؤنظافاع ععةل–لنجع ععا لمؤسسظسع ععلع-لنمؤس تجاع ععةل

علملمؤج ععألنااععالمؤص ع ةلجسنضععنالساععلالإأم سل
جلؤسنسنعععلعلمؤهجا ع سلساععللمؤسسشععشعلأنلمؤش ع هلعل,لنوع ُ
مؤس تةلنمستأمأمت للس لت ألنم ألس ن ملجف المؤ سلل انمست لتمبلجلؤسسش سلههلل.

ةلهج عألأنللتععالمؤنعأنللمؤسععلجال
لللللنجت قاعالمؤتنؤافعةلمؤستهلس ععةلجعا لس م عللأن سلمؤ اععلسلمؤسنضع
ُ
عةلهج ععألاععل لاسه ع للؤععكلس ع لتشععهاللأنلصععالئةلخلصععاةلمؤسهععل لمؤس ئععمل
نجععا لسسععتن لإأم سلمؤس تع ُ
الختجععل لنت هاععزلنتنزا ع لمؤععسظملنمؤتاجاقععلعلمؤسخت فععةلمؤقععلأ سلع ععالت قاععالمتأم سلمؤف لؤععةلؤ س تععةل

نانضحللؤكلمؤنأنللمؤتلؤال ل

جدول ( ) توزيع مراحل إدارة المعرفة

مؤسستن ل
مؤس

ةل

مؤسسش س ل

متأم معل
مؤنظافاة ل

مؤفع أ ل

عللخ المؤس تة ل

ل

ل

×ل

عللتسظاملمؤس تة ل

عللتشهاللمؤس تة ل

×ل
×ل

×ل

×ل

عللتنزا لمؤس تة ل

×ل

×ل

×ل

عللتاجاالمؤس تة ل

عللتانا لمؤس تة ل

×ل

×ل

×ل

×ل

 -3العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة

لللللاسه ع لمؤسظ ع لإؤععالمؤ قععةلجععا لمؤجالسععلعلنمؤس نسععلعلنمؤس تععةلنمؤ هسععةلس ع ل اععالساععلالهععلل
سس للهسللانض للمؤشهللمؤتلؤال ل

ل
ل
ل
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ل

شهلل(لل)لانضحلمؤ قةلجا لمؤس نسلعلنمؤس تةلنمؤ هسةل.

البيانات
والمعلومات

المعرفــة

الحكمــــة

لاتض ععحلسع ع لو ععلملمؤش ععهللأ لمؤ هس ععةلت ت ععن لت ععالاالت ععلله ععللسع ع لمؤجالس ععلعلنمؤس نس ععلعل

نمؤس تةلألس للتساللأع الأ نلعلمؤس تةل .ل

 -4أنواع المعرفة :

لا أأل) ( Schon, 1983لأ لوسلكلسنعا لس لمؤس تةلوسللمؤس تةلمؤنمض ةلExplicitل

نمؤس تععةلمؤضععسساةلTacitل,للؤععكلأ لمؤس تععةلمؤنمض ع ةلاسه ع لمؤت جا ع لعس ععللتععالؤعععةل سععساةلنتععال
شععهللجالسععلعلسنضععنعةلتععالصععاعةلع ساععةلنجشععهللنناععزل,لهسععللاسه ع لتشعععا للنسق ععللنتخزاس ععلل

جس نؤةل.لأسللمؤس تةلمؤضسساةلت اللمعلصجعةلشخصاةلنأمبلنسع لمؤصع نجةلنضع للتعالصعاعةل
سساةلألس للهلسسةلتالمتأ مكلمؤ لملؤ قللمؤجش ل.لل ل

لجاسسللا أأل) ( Maula, 2000لأ لوسلكلا اةلعس العلس تاةلوال ل

أوالً المعرفة ذات الهيكل العالى ( واضحة  ،رقمية )

نوععالمؤس تععةلمؤتععالقععألتهععن ل قساععةلننمض ع ةلساععللسظععملمؤس نسععلعل,لنسععلئللمتع ع مل,ل

مألشهلللمؤساجنعةلأ لأس للمؤس تةلمؤ سساةلنمؤتالتملتصساف لل,لنوالت سللج س نبلإععلأسلت أاعأل
مؤقنمعأل(لساللسظملمؤس نسلعلمؤتق اأاةل)لنتضملأاضلبلسظملمؤلهلتلمالصاسلعال .ل
ثانياً المعرفة ذات الهيكل المنخفض ( واضحة  ،رقمية )
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لنوععالمؤس تععةلمؤتععالقععألتهععن ل قساععةلننمضع ةلساععللنسععلئللمتعع مل,لنمألشععهلللمؤساجنعععةل

..إؤععولنؤهس ععللتشععسللمؤس تععةلئاع لمؤ سععساةلنئاع لمؤسصععسفةل اععالتشععا لإؤععالمؤس تععةلمؤتععالت تععن ل
ع المؤ سلص لمؤشخصاةلمؤعاع لس اه عةلساعللمالتصعلالعلجنمسعاةلمؤج اعألمتؤهت نسعالأنلمؤسسلقشعلعل

س ع لخ ع للمتست سعععل,لنوععالأاض علبلمؤس تععةلمؤنمض ع ةلمألقععللأ نععةلتععالمؤ اه ععةلنمؤتععالتجسععالع ععال
أشهلللمؤتفلعللجا لمتسسل لنمآلؤةلنمؤتالازأمألسصاج للتالأسشاتسللمؤانساةللنمؤتعالت سعللعسلصع ل

مؤأوشةلؤ س نكلمؤتسظاسا .
ثالثاً  :المعرفة الضمنية :

لنوعالمؤتعالتشعا لإؤعالمؤس تعةلمؤتسظاساعةلنمؤشخصعاةلئاع لمؤنمضع ةلنئاع لمؤ قساعةل,لنوععل ل

تتهععن ل(لع ععالسععجاللمؤساععللل)لس ع للمه ع سلمؤف ع ألأنلمؤخجا ع ل,لس ععل معلمؤف اععالأنلمؤسظععلو لمؤاقلتاععةل
ؤ سسظسةل .ل

لمؤس تة لمؤضسساة لنمؤتا لوا لس لأنل لمؤتاجاا لاتم لتانا ول لس لمؤخج س لمؤسجلش س لع ل

مؤس تةلمؤفساةلنمؤ سللمؤفسالمؤس تجالج للنهلؤكلع لمؤس تةلمؤتسظاساةلنمؤتالت سللسنمقىلس أأسل
ننمق اةلأع النمؤف ملنمؤتاجاالمألعسال,لن ئمللؤكلت الس لمؤص بلتنضا للنؤهس للعلأسلسلل

اتملسشل هت للس لخ للمؤتفلع علمؤسجلش سلنسشل هةلمؤخج معل .ل

ل نظرية إدارة المعرفة  :ل
-1مقدمة

اسهع لؤ سسظسععةلخ ععالمؤس تععةلجصععن سلأاسلساهاععةلسع لخع للمؤسهنسععلعلمؤا اععةلؤسظ اععةلإأم سل

مؤس تةلنمؤتالتشسلل ل

•للعس اع ع ع ععلعلخ ع ع ع ععالمؤس تع ع ع ععةلنوع ع ع ععالمؤ س اع ع ع ععلعلمالنتسلعاع ع ع ععةلSocializationل,مؤتنسع ع ع ععاأاةل
Externalizationل,لمؤتنمتقاععةلCombinationلل,لمؤلمتاععةلInternalizationل.نأخا ع مبلمؤ س ا ععةل

متجتهل اةلنمؤتالتتساللتالتنسا لسنمت لول لمؤ س العلمأل ج ةل .ل

•للمألصععنلللمؤس تاععةلمؤ زسععةلؤ س اععةلخ ععالمؤس تععةلنمؤتععالتشععسلل لأصععنللمؤس تععةلمؤتن اجا عة

Experiential Knowledge Assetsلل,للأصعنللمؤس تعةلمؤسفلواساعةلل Conceptual

,Knowledge Assetsلأصعنللمؤس تعةلمؤ لسعةل لل

,Systemic Knowledge Assetsل

أصنللمؤس تةلمؤسظلساةللل.Routine Knowledge Assets

•لمؤجائةلمؤس تاةلنتتساللتالأ ج ةلأسنماللوالتتساعللتعالإسشعلتلمؤجائعةلمؤس تاعةل Originating

Baل,سسلقشعةلمؤجائعةلمؤس تاعةل Dialoguing Baل,لتسظعاملمؤجائعةلمؤس تاعةل, Systemizing Baل
سسل سةلمؤجائةلمؤس تاةل Exercising Baل .ل
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-2مكونات النظرية:
أوال عمليات خلق المعرفة :

 -1العملية االجتماعية

Socialization Process

لنوععالشععهللسع لأشععهلللت ععنللمؤس تععةلنا سععالمؤت ععنللسع لمؤس تععةلمؤضععسساةلإؤععالمؤس تععةل

مؤضسساةلأاضلل,لنجتنضاحلأها لوالعس اعةلت ناعللمؤس تعةلمؤضعسساةلمؤنأاعأسلسع لخع للسشعل هةل

مؤخج معلمؤسخت فةل,ل االت عأاللمؤ س اعةلمالنتسلعاعةلتعالمؤتعأ ابلمؤتق اعأ ل(لتعالمهتسعلبلمؤس سعةل
جصن سلتق اأاةل)لستأ نةلس لخ للقضلتلمؤنقعلتالمؤت مل,ل االات ملوسالتلمؤستأ جن لمؤس تعةل

مؤضسساةلمؤ زسةلتالس ست ملس لخ للمؤخج سلمؤسهتسجةلاأناللأها لس لإهتسلج للس لخ للمؤأ مسةلل ل

لللللللنقألت خللأشهلللسس لل ل

 ت مهملمؤس تةلمؤضسساةل ل االانسع لمؤسعأا ن لمؤس نسعلعلسع لمؤسجا علعلنس مهعزلمتستعلحل
جلتض ععلتةلإؤعععالسشعععل هةلمؤخجع ع سلس ع ع للمؤسعععن أا لنمؤ س ع ع تلنه ععلؤكلمؤسش ععل هةلتع ععالمؤ ع عنم ل
نمؤسسلقشلعلس لمؤسسلتسا ل.للللل ل

 سقععللمؤس تععةلمؤضععسساةل لاخ ععالمؤسععأا ن لجائععةلمؤ سععللجلؤقععأ لمؤععل لاسععسحلؤ سسععلتلجف ععمل
مؤس سان لنمؤخج متل.لا أاللؤكلس لخ للمؤسسل سةلنمؤشلحلجلالست لسةلجلألسا ةلنمؤتنعل بل

مؤتالان ا للمؤسأ بلل
 – 2العملية التجسيدية

ل

Externalization Process

لو ععالش ععهللسع ع لأش ععهلللت ععنللمؤس ت ععةلنا س ععالت نا ععللمؤس ت ععةلمؤض ععسساةلؤتص ععجحلس ت ععةل

نمض ةل,للؤكلأسهل اسسللتصجحلمؤس تةلمؤضسساةلس تةلنمض ةلت لملا سالأ لمؤس تةلقألتج ن عل

,لخا لسالللؤ س اةلمؤت نللول لونلخ عالنت أاعألمؤفهع سلتعالعس اعة تاعنا لمؤسسعت لمؤنأاعأل,لنساعللل
آخع لؤععلؤكلوععنل قععةلس مقجععةلمؤنععنأسل اععالتسععسحلؤ ععلس ا لجإسنععلزلمؤت سععاسلعلتععالعس اععةلمؤتصععسا ل

لمت ععللس ع لخع للتنضععاحلمؤس تععةلمؤضععسساةلمؤست مهسععةلؤععأ لو عسالتلنمؤسلتن عةلسع لتنمنععأوملتععالن
متستلحلع السأم لسسنمعلخأست ملمؤنظافاة .ل

ل

لللللللنخ صععةلمؤقععنللأ لمؤت ععنللمؤسععلنحلؤ س تععةلمؤضععسساةلإؤععالمؤس تععةلمؤنمض ع ةلا تسععألع ععال
مالستخأمملمؤستتلج لؤ تشلجهلمؤنظافالؤأ لمؤ لس ا ل .ل

نقألت خللول لمؤ س اةلعأسلأشهلللسس لل ل

*لمؤتسع ع اللنمتج ععأمال لاق ععنملمؤس ععأا ن لجتسع ع اللعس ا ععةلمتج ععأمالنمؤسسلقش ععةلمؤضع ع ن اةلالس ععتخأممل

مؤتفهاع لمالسعتج لأ

 Abductive Thinkingنهعلؤكلالسعتخأمملأس ععنبلمالسعتال سلتعالسسلقشععةل

عس اةلخ المألتهل لنض ن سلشسنللمؤسصسسا لمؤصسلعاا لتالت المؤسش نال .ل
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 - 3العملية التوافقية

Combination Process

وععالشععهللس ع لأشععهلللت ععنللمؤس تععةلنت سععالت ناععللمؤس تععةلمؤنمض ع ةلإؤععالصععن سلأها ع ل

ت قاععأملنسظلساععةلؤت ععكلمؤس تععةل(لس تععةلنمض ع ةلأاضععل)ل,ل اععالاععتملنس ع لمؤس تععةلمؤنمض ع ةلس ع ل
أمخللأنلخل حلمؤسسظسةلناتملضس للأنلتن اأوللناجلعت عللنتشععا للأنلت نا عللإؤعالشعهللس تعةل

نأاأسلل

للللللنخا ع لساععلللؤععلؤكلوععنلنس ع لمؤس مقععبلمؤسععلؤالؤ ش ع هةلمؤس نسععلعلس ع لمؤسسظسععةلههععللنان ععلل
مؤجائةلعسص مبلسسا مبلتا للنلؤكلؤ سللمؤتق ا لمؤسلؤال,لت لملمؤتق ا لا تجع لس تعةلنأاعأسلإؤعال عألسعلل
,لمألس لمؤل لان للس تةلت هاجاةلأنلسسؤفةلس لعأسلأشهلللسس لل ل
ل

 مؤت هابلنمؤتشعالل لاجسالمؤسأا لناض لهتاجعلعلنناعلئالنقنمععألمؤجالسعلعلسع لخع للنسع ل
تقل ا لمتأم سلأنلمؤس نسلعلمؤفساةلع السستن لمؤش هةلههلل .ل

 مؤسش ع ع ع ع ع ع ع ع للل لاش ع ع ع ع ع ع ععل كلمؤس ع ع ع ع ع ع ععأا ن لت ع ع ع ع ع ع ععالتخا ع ع ع ع ع ع ععاالنتسفا ع ع ع ع ع ع ععللمؤسق ع ع ع ع ع ع ععلج علنلؤ ع ع ع ع ع ع ععكل ل

للللللللللؤسقللمألتهل لمؤ أااةلمؤتالتملخ ق لل.ل
 – 4العملية الذاتية

ل

Internalization Process

لوععالشععهللس ع لأشععهلللت ععنللمؤس تععةلنت سععالمؤت ععنللس ع لمؤس تععةلمؤنمض ع ةلإؤععالمؤس تععةل

مؤض ععسساةلأنلجس س ععالآخع ع لتض ععسا لمؤس ت ععةلمؤنمضع ع ةلأمخ ععللمؤس ت ععةلمؤض ععسساةل,لنخع ع للمؤ س ا ععةل

مؤلمتاععةلتععإ لخ ععالمؤس تععةلمؤنمضع ةلتسععلوملأنلتشععل كلتاععهلمؤسسظسععةل اععالاععتملت نا ععللإؤععالس تععةل

ضسساةلجنمساةلمألت مألألس للس تجاةلم تجلالنااال"لجلؤت املس لخ للمؤسسل سةل"لأمخللمؤسسظسةل .ل

ل

لع ععالسععجاللمؤساععلللاسه ع لأ لتسععلعألج ع مس لمؤتععأ ابلمؤستععأ جا لع ععالت ععملمؤسسظسععةلنت ععمل

أسفس ع مل,لنس ع لخ ع للمؤتفها ع لجصععن سلست سقععةلتععالأسفس ع ملتععإ لمؤستععأ جا لاسه ع لأ لاضععفنملع ععال
أسفسع ملصععفةلمؤلمتاععةلؤ س تععةلمؤنمضع ةلناسععن نمللؤععكلتععالناععلئالتاع متلقنمعععألس ع تت ملمؤضععسساةل,ل
نأاضللاسه لأ لاتملتضسا لمؤس تةلمؤنمض ةلس لخع للمؤس لهعلسلأنلمؤتن اعبل اعالاننعألمؤسااع ل

أنلمؤسسجهلؤ ت م ع لا االمؤسسل سةلنمؤ سلل .ل

للللن اسس ععللته ععن لمؤس ت ععةللمتا ععةلنتص ععجحلن ععزتمبلسع ع لقنمع ععألمؤس ت ععةلمؤض ععسساةلؤألتع ع مألت ععالش ععهلل
سسلوسةلؤألسسلالمؤ ق اةلأنلمؤس ل ىلمؤفساةل,لتالولملمؤنقععلتصعجحلمؤس تعةلمؤضعسساةلوعالأصعنلل

لمعلقاسة.لنقألت خللول لمؤ س اةلعأسلأشهلللسس لل ل

لللللل●للمؤس له ععل لنمؤتن ا ععبل,لمؤ ص ععنللع ععالمؤس ت ععةلمؤنمق ا ععةل ل ا ععالاش ععل كلمؤس ععأا ن لت ععال
تس اللنض لمؤسسنلحلمألص النمؤسقل سةلمؤس ن اةلBenchmarkingلنتقناعةل نحلمؤت عأ لأمخعلل

مؤسسظسةل,هسللاشعهللوعسالتلمؤسعأا ا لتع المؤ سعللنلؤعكلهسسعنلحلنأاضعللهسع نكلتن اجعالجلتضعلتةل
إؤالمؤسشل هةلتالنض لمؤستلئ لؤإلأم سلههلل.
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 -5العملية االبتكارية :
لاساللمالجتهل لأمئسلبلنزتمبلض ن البلؤسنلحلمألعسلللنأصجحلمؤت هازلمآل لع السع عةلإتسعلمل

مؤ س اععةلمالجتهل اععةل تععالاسه ع لؤ سسظسععةلأ لتظععللتععالمؤسقأسععةلتععالظععللمؤسسلتسععةلمؤ لؤساععةلنجععسفرل
مؤقععأ لت سععلكلمتنلوععلعلؤ سخععلا لستانععةلؤسقلنسععةلمؤ ععلس ا لؤ تعاع لنمؤسصععلعبلمألخع لمؤتععالتنمنععةل
جسلتلت االعسللمجتهل ل,لنع المؤ ئملس للؤكلت سلكل لنةلستزماأسلإؤالمالجتهل لنس لاملمتسفعلال

مؤس ععلأ لمؤع ع زملؤقا ععلملت ا ععالمؤتا ععنا لجخ ععالمألته ععل ,لنق ععألتفش ععللت ععكلمألته ععل لستان ععةلؤ صع ع معلعل
نمؤسشععه علأمخععللمؤ سععلل,لت ععارلس ع لمؤس ع للنس ع لمؤ ععلس ا لتععالسهععل لس ععأألنأ لاا ععبلس عس مل

مجتهعل لشعائلبلنأاععأمبلؤ سعلل.ل انململهسعللس اععألؤ جتهعل لأ لاععستالاسعل سلالجعألأ لسضع لتعالمالعتجععل لأ ل
هععللشععخنلؤععهلسظ تععةلمؤخلصععةلتاسععللات ععالجععلؤتعاا لنمؤتععالقععألتسععلعألع ععالتاععنا لسستنععلعلأنل

خأسلعلنأاأسل .ل

لللللللللهسللأ لمؤزالأسلمؤسستس سلتالضعنالمؤسسلتسعةلنمألسعنمالمؤ لؤساعةلتعأت لمؤسسظسعلعلإؤعالأ ل
تصجحلأها لمجتهل مبلنلؤكلؤزالأسلمؤقأ معلمؤتسلتساةلعسنسلبل .ل

لنا ىل)(Zhuang,1995لمالجتهل لج سهلعس اةلعق اةلأاسلساهاةلتتا بلأ لاهن لمؤتفها ل

مالجتهعل لأ عألسعأخ ت للؤتاعنا لأتهععل لنأاعأسلأنلخ عالمسعتخأمسلعلنأاععأسلؤ سستنعلعلالقائمـة مــع

التأكاألع الأ لمؤتنأاألانبلأ لاهن لشائلبلأتضل.لناسه لنصىلأاسلساهاعةلمالجتهعل لج س عللأن سل
تأن ل نللمالجتهل لنمؤتعاا لج االاللتهن لول لمؤأن سلخااةل .ل

لنهسللسجالتنضا هلتإ لعس اةلخ المؤس تةلوعالعس اعةلسسعتس سلؤ تفلععللمؤعأاسلساهالجعا ل

هللس لمؤس تعةلمؤضعسساةلنمؤس تعةلمؤنمضع ة,للؤعكلأ لمؤتفعلع علتتضعحلسع لخع للمؤتعاع معلجعا ل
مألسسلالمؤسخت فةلؤت نللمؤس تعةلنؤعارلسع لخع للسسعالنم عألؤ تفلععلل اعالاعتملخ عالمؤس تعةلسع ل

خ للول لمألسسلالمأل ج ةل .ل

للللللللناساللمالجتهل لمؤستانةلمؤاجا اةلؤخ المؤس تعةلؤعلؤكلاسهع لمعتجعل لوعنلنعنو لخ عال انمأم سل

مؤس تةلناتضحللؤكلس لمؤشهللمؤتلؤال ل

لللللللل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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لشهللانضحلمؤ س اةلمتنتسلعاةلمؤتنساأاةلمؤتنمتقاةلمؤلمتاةلنع قت للجلالجتهل ل
ضمنى

ضمنى

االجتماعية
العاطفة

التجسيدية
الترابط
واضح

ضمنى

خلـــــق
االبتكار

المعرفة

واضح

التشخيص
الذاتية

االتصال
التوافقية
واضح

لنا

ضمنى

واضح

ظلس لمؤشهللمؤسلجالأ لعس اعةلخ عالمؤس تعةلتعتملجا اقعةلأمئ اعةللؤعكلأ لوعلمل

مؤشهللمؤأمئ لاهن لأنس لسالقللمألس لمؤل لان عةلات ع كلجصعن سلسنسع ةلؤاشعسللمألسسعلال

مأل ج عةلؤت عنللمؤس تععةلنسا عللنأاضعلبلؤاااع لخ عالأمئع لنأاعألؤ س تعةلات ععأألأتقاعللن أسععالبل
عج لمؤسسظسةللؤكلأس للعس اةلأاسلساهاةلتجأألجلؤسستن لمؤف أ لنتتسأألست هةلخ للتفلععلل

مؤسنتس لعلنمؤتالتتنلنزل أنألمألقسلملنمتأملمعلأنلأ لتقساسلعلتسظاساةلأخع ل.لت س اعةل
خ المؤس تةلتسظاساللؤارلؤ للس لاةل االاسه لتصساف للع الأس للسستس سلجلمت لل .ل
والخالصــة

أسععهلتععالعس اععةلخ ععالمؤس تععةلاتنععلنزلهععللت ع ألمؤ ععأنألجععا لسفسععهلنمآلخ ع ا ل

نلؤكلأمخ البلنخل نالبلتالمؤسلضالنتالمؤ لض ل.

 تع ععالمؤ س اع ععةلمالنتسلعاع ععةلSocializationلا تج ع ع لمؤتنع ععلنزلمؤع ععلمتال

–

Self

Transcendenceلض ن لنننو لأل لمؤس تةلمؤضسساةلاسه لأ لاتملمقتسلس لل
أنلسشععل هت للخ ع للمؤخج ع معلمؤسجلش ع سل اععالتععلوبلخععل حل ععأنألمؤف ع أللمتععهل,لع ععال

سع ععجاللمؤساع ععلللتع ععالمؤ س اع ععةلمالنتسلعاع ععةلتع ععإ لمؤع ععتقسنلمؤ ع ععلافالEmpathiesلأنل

مؤت لسالس لمؤزس تلنمؤ س تلاق للأنلاض ىلس لمؤ نمئالجا لمألت مأل .ل

 ت ععالمؤ س ا ععةلمؤتنس ععاأاةلت ععإ لمؤفع ع ألاتن ععلنزل ععأنأسلمؤأمخ ا ععةلنمؤخل نا ععةلسع ع لخع ع لل
مالسضسلملإؤالمؤنسلععةلناصعجحلنم عأمب ُملسس علل اعالتتن عألأوعأمىلمألتع مألنتسصع ل
أتهل وملنتصجحلستهلس ةلس لعق اةلمؤنسلعةل.
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 تععالمؤ س اععةلمؤتنمتقاععةلاععتملتنؤاععألمؤس تععةلمؤنأاععأسلخع للمؤتنمتقاععةل اععالاتنععلنزلمؤف ع أل
أنألمؤنسلعةلأاضلبلنلؤكلتالشهللإشل معل قساةلأنلإشل معلسسلظ سل.

 تالمؤ س اعةلمؤلمتاعةلاصعللمألتع مألإؤعالععلؤملمؤس تعةلؤ نسلععةلنمؤسسظسعةلههعلل.لنوعلمل
اتا ععبلس ع سلأخ ع لمؤتنععلنزلمؤععلمتالهف ع ألا قععاللمتععهلتععالمؤهاسنسععةلأنلتععالمؤسنتس ع ل

مألهج ل.

 تالمؤ س اةلمالجتهل اةلتإ لمؤس تةلاتملخ ق للنتاجاق للس لخ للأ ج ةلس م للوا لل
تهععنا لمؤس تععةلنمالجتهععل ل,لتنسععاألمؤس تععةلنمالجتهععل ل,لسش ع لمؤس تععةلنمالجتهععل ل,ل

مستخأمسلعلنتنمئألمؤس تةلنمالجتهل ل .ل

ثانياً األصول المعرفية :

لاسهع لت أاععألأ ج ععةلتقسععاسلعلؤألصععنللمؤس تاععةل( أرلمؤسععلللمؤفهع )لالزسععةلؤ س اععةلخ ععال

مؤس تة,لجلؤسسظسةلاسه لإنسلؤ للتالمؤشهللمؤتلؤال ل

شهللانضحلمؤتقساسلعلمأل ج ةلألصنللمؤس تة ل

* أصول المعرفه المفاهيمية
* أصول المعرفة التجريبية
 مشاركة المعرفة الضمنية من خالل  -ترابط المعرفه الواضححة محن خحاللالتخيل ،الرموز واللغة
الخبرات الشائعة (العادية) .
 مفاهيم المنتج .
 مهارات ومعرفة فنية لألفراد .
 التصميم .
 الرعاية  ،الحب ،الثقة ،األمان
 العالمة التجارية .
 القدرة  ،االنفعال  ،االنتباه .
* أصول المعرفة العامة
* أصول المعرفة النظامية
 تجميع وتنظيم المعرفة الواضحة تنظححيم المعرفححة الضححمنية وتضححمينهافى األفعال والتطبيقات
 الوثائق .المواصفات .الكتيبات .
 المعرفة الفنية للعمليات اليومية
 قواعد البيانات .
 القواعد التنظيمية .
 بححححرااات االختححححراص ،تححححراخي
 الثقافة التنظيمية .
اإلنتاج .

لناسه لتنضاحلولملمؤشهللهسللا ال ل

- 1أصول المعرفة التجريبية:

Experiential Knowledge Assets

لتته ععن لأص ععنللمؤس ت ععةلمؤتن اجا ععةلسع ع لسش ععل هةلمؤس ت ععةلمؤض ععسساةلنمؤت ععاللتته ععن لخع ع لل
سشل هةلمؤخج معلمؤسهتسجةلاأنالبلسللجا لمؤ لس ا لجلؤسسظسةل,لنسللجعا لمؤ علس ا لجلؤسسظسعةلنمؤ سع تل

نمؤسععن أا لنمؤسسظسععلعلمؤف عاععةل,لأ لأ لمؤس ععل معلنمؤس تععةلمؤفساععةلنمؤتععالاسه ع لمهتسععلج للنت مهس ععلل
ؤععأ لمؤ ععلس ا لخ ع للخج ع مت ملتععالمؤ سععللوععالأسا ععةلألصععنللمؤس تععةلمؤتن اجاععة,لأسا ععهلأخ ع لوععال
مؤس تععةلمؤ لافاععةلساععللمؤ علاععةلنمؤ ععبلنمؤاقععة,لنمؤس تععةلمؤاجا اععةل(مؤسلأاععة)لساععللت جا ع معلمؤننععةل
نمتاس ععلتمع,لنمؤس ت ععةلمؤست ق ععةلجلؤالق ععةلمؤجشع ع اةلسا ععللمت س ععلرلج ععلؤنننأل,لمؤ س ععلرل,لمالستج ععل ل,ل

نأخا مبلتشسللمؤس تةلمالاقلعاةلنمؤستسلئسة)لساللمال تنلللنمالتضلتلإؤالمآلخ ا  .ل
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للللللنجسجبلمؤاجا ةلمؤضسساةلؤ عل لمؤس تعةلتعإ لأصعنللمؤس تعةلمؤتن اجاعةلسع لمؤصع بلمؤسعاا ل
ع ا لل(إأ مه للنت س ل)لنتقااس للننض للتالصن سلتنل اة,لول لمؤاجا ةلمؤضسساةلوالسللملتف لل
مؤسسظس ععةلجلؤت أا ععألج ص ععنللمؤس ت ععةلمؤتن اجا ععةل,لت ععالسع عنم ألسع ع لمؤصع ع بلتق ا ععأوللمألسع ع لا ا ععال

ؤ سسظسةلسازسلتسلتساةلسستأمسةل .ل

 -2أصول المعرفة المفاهيميةConceptual Knowledge Assets :

لتتهن لأصنللمؤس تةلمؤسفلواساةلس لمؤس تةلمؤنمض ةلنمؤتالتت مجالجلتسلالخ للمؤتخالل

نمؤ سعنزلنمؤ عععةل,لنلؤععكلأس عللأصععنللتجسععالع عالمؤسفععلواملمؤسست صععللع ا عللسع لمؤ سع تلنمؤ ععلس ا ل
جلؤسسظسةل,لتلؤ سعةلمؤتنل اعةلنمؤتعالاعتملإأ مه عللجنمسعاةلمؤ سع تل,لنهعلؤكلسفعلواملمؤتصعساملنمؤتعال
اتملإأ مه للجنمساةلمؤ لس ا لجلؤسسظسةلوالأسا ةلألصنللمؤس تةلمؤسفلواساةل.لنوالجع لشعكلأهاع ل

س ع نؤةلتععالمؤف ععملنمتأ مكلس ع لأصععنللمؤس تععةلمؤتن اجاععةل,ع ععالمؤ ع ئملس ع للؤععكلتإس ععللتظععللس ع ل
مؤصع نجةلجسهععل لجلؤقععأ لمؤعل لاسهع لسع لإأ مكلأنلت عملمؤ سع تلؤ ععللنهعلؤكلت ععملمؤ ععلس ا لجلؤسسظسععةل

ؤ للأاضلبل.

 -3أصول المعرفة العامة :

Systemic Knowledge Assets

تته ععن لأص ععنللمؤس ت ععةلمؤ لس ععةلسع ع لتسظ ععاملنتنساع ع لمؤس ت ععةلمؤنمضع ع ةلسا ععللمؤتهسنؤننا ععلل

مؤس ععأأسلجنض ععنحل,لسنمص ععفلعلمؤسس ععت ل,لمؤهتاج ععلعلنمؤس نس ععلعلمؤسنس ععةلنمؤسناق ععةلعع ع لمؤ سع ع تل

نمؤس ععنلأا .لناقع ع لأمخ ععللو ععلملمؤتقس ععاملأاض ععللمؤ سلا ععةلمؤتشع ع ا اةلؤ س ها ععةلمؤفه ا ععةلسا ععللمؤتع ع مخانل
نجع متمعلمالخت ع مال,للؤععكلأ لمؤخلصععاةلمؤسساعزسلألصععنللمؤس تععةلمؤ لسععةلأسععهلاسهع لسق ععللجس ع نؤةل,ل

نت تجع لوععل لمألصععنللوععالأهاع لمألس عنمال(س ئاععة)لنأ لمتأم سلمؤ لؤاععةلؤ س تععةلتععله لجصععن سلسجأئاععةل

ع الإأم سلأصنللمؤس تةلمؤ لسةلسالل قنالمؤس هاةلمؤفه اةل .ل

 -4أصول المعرفة النظامية :

Routine Knowledge Assets

لتتهععن لأصععنللمؤس تععةلمؤسظلساععةلس ع لمؤس تععةلمؤضععسساةل اععالتععسظملنتتنسععألتععالمألت ععللل

نمؤتاجاقلعلجلؤسسظسةل.لتلؤقنمعألمؤتسظاساةلنمؤاقلتةلمؤتسظاساةلؤتسفاعللأعسعلللمؤسسظسعةلانسعلبلجاعنملوعال

أسا ع ععةلألصع ععنللمؤس تع ععةلمؤسظلساع ععةل,لتلؤتع ععأ اجلعلمؤسسع ععتس سلنمألسسع ععلالمؤس ع ععأأسلؤ تفها ع ع لنؤألعسع ععللل
جلؤسسظسةلت ززلنتشل كلجعا لأعضعلتلوعل لمؤسسظسعةلج ضع ملمؤعج ض.للؤعكلأ لمؤسشعل هةلجلؤخ فاعلعل

مؤلوساععةلع ع لمؤسسظسععةلتسععلعألأاض علبلمألعضععلتلتععالصععالئةلمؤس تععةلمؤسظلساععةل,لنمؤخلصععاةلمؤسسا عزسل
ألصنللمؤس تةلمؤسظلساةلوالأس لللمعلالج لتاجاقال .ل

للللللهسععللأ لمؤنسععا ةلمؤ ئاسععاةلؤتعااع لاقلتععةلمؤسسظسععةلتاسععللات ععالجلؤس تععةلوععنلأ لاتنسععألمؤتننععهل
جلؤس تةلتالعس اةلتقااملمألأمتلجلؤسسظسةلنأاضللتقااملمالستشعل اا لمؤخعل ناا لنلؤعكلتعالنعزتلسع ل

سسلوست ملنمستخأمس ملؤ س تةل .ل
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ثالثا البيئة المعرفية :

شهللانضحلمألسنمالمأل ج ةلؤ جائةلمؤس تاة Baل ل
نوع التفاعل

فردى

جماعى
مناقشة Ba

إنشاء Ba

تنظيم Ba

ممارسة Ba

وجها لوجة
الوسط التفاعلى
تقديرى

للج عأا لؤ تفلععللمؤسشعت كل,ل
لتت عأألمؤجائعةلمؤس تاعةلهسعللانضع للمؤشعهللمؤسعلجالسع لخع ُ
لمؤج ألمألنللعع لسعنالمؤتفلععلل,لنمؤعل لقعألاهعن لتفلععللتع أ لأنلتفلععللنسعلعال,لأسعلل
االا ج ُ

مؤج ععألمؤاععلسالت ععنلمؤنسععالمؤسسععتخأملؤ تفلعععللمؤسشععت كلنمؤععل لقععألاهععن لتفلعععللسجلش ع لس ع لخ ع لل
ُ
متتصععلللنن ععللؤننععةل,لأنسع لخع للمتتصععلللمؤتقععأا لساععللمؤهتععبلأنلمؤهتاجععلعلمؤععننازسلأنلمؤج اععأل
متؤهت نسالأنلمؤسستس معلمؤتالت تسألع المؤسشل هةلمؤت افنساةل .ل

لللللللناسه لتنضاحلمألسنمالمأل ج ةلس لمؤجائةلمؤس تاةلجلؤتفصاللهسللا ال ل

 -1إنشاء البيئة المعرفيةل

Originating ba

لاسه لت اىلعس اةلإسشلتلمؤجائةلمؤس تاةلج س للمؤتفلعللمؤسشت كلؤألت مألنمؤتفلعللمؤسجلش ل
نن ععللؤننععةلنس ع لاععملت ععالتساععللمؤسهععل لمؤععل لاشععل كلتاععهلمألت ع مألجخج ع مت ملنسشععلع وملنع عنماف م

نسس ع ع ععللن ملمؤ ق ا ع ع ععةلنئلؤج ع ع ععللس ع ع ععللت ع ع ع ع ضلإسش ع ع ععلتلمؤجائ ع ع ععةلمؤس تا ع ع ععةلجائ ع ع ععةلمؤ س ا ع ع ععةلمالنتسلعا ع ع ععةل
Socializationلن اسسععللاتفلعععللمؤف ع ألنن ععللؤننععةلس ع لمآلخ ع ا لتععإ للؤععكلوععنلمؤا اععالمؤن اععأل

ؤ سععتئال لع ععالسقععأم لهجاع لسع لمؤ عنمرلمؤاجا اععةلن أنألمألت ععلللؤ ت اععللمؤسفسععالنمؤ ععلافالساععلل
س نؤةلأنلص نجةلمؤتفلعللأل للؤكلاساللعسلص لولسةلتالسشل هةلمؤس تةلمؤضسساةل .ل

للللللل لناساععللإسشععلتلمؤجائععةلمؤس تاععةلسهلسععللسننععنأمبلتععالمت سععلرلأنلمؤش ع ن لنمؤععل لاهععن لسع ع ل
مؤ سنساةلجلؤقأ لمؤعل لان عللمؤفع ألاتنعلنزلمؤ عأنألجعا لسفسعهلنمآلخع ا لنلؤعكلسع لخع للمؤسشعل هةل
مؤننأمساةلأنلمؤتقسنلمؤ لافالس لمآلخ ا ل.لجلتضعلتةلإؤعالتعنتا لمؤ علاعةلنمؤ عبلنمؤاقعةلنمالؤتعزممل

نمؤتالتشهللمألسلرلتالت ناللمؤس تةلجا لمألت مأل .ل

 -2مناقشة البيئة المعرفية :

Dialoguing ba
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لاسه ع لت ا ععىلسسلقش ععةلمؤجائ ععةلمؤس تا ععةلج س ععللمؤتفلع ععللمؤسش ععت كلمؤنس ععلعالجلتض ععلتةلإؤ ععال

مؤنسععالمؤتفععلع النن ععللؤننععةل.لنس ع لاععملت ععالمؤسهععل لمؤععل لتشععل كلتاععهلمؤسسععللحلمؤ ق اععةل لنس ععل معل
مألت مألنتت نللإؤالسصا لعلعلسةلنأتهل لنمض ةل.لنئلؤجللسعللت ع ضلوعل لمؤجائعةلجائعةلمؤ س اعةل

مؤتنساأاةل Externalization Processللؤكلأ لمؤس تةلمؤضعسساةلؤألتع مألتشعل كلنتتضعحلسع ل
خ للمؤسسلقشةلجا لمؤسشل ها ل.لناتمل سللمؤس تةلمؤنمض ةلأاضلبلإؤالهللت أ.لنتنضاحلسلمؤل ل

ا أالخ للمالس هلرلمؤلمتال  Self Reflectionللل .ل

للللنا تج لسسلقشةلمؤجائةلمؤس تاةلت ساخللجصن سلأها لإأ مهللؤ سفلواملسع لإسشعلتلمؤجائعةلمؤس تاعة,ل
نا تج ع لمختاععل لمألت ع مألس ع لمؤتنؤافععةلمؤس ع اسةلس ع لمؤس تععةلمؤس ععأأسلنمؤقععأ معلمؤس ع اسةلوععالمؤ سص ع ل

مؤ ئاسالتالإأم سلخ المؤس تةلنتالسسلقشةلمؤجائةلمؤس تاةل .ل

 -3تنظيم البيئة المعرفية :

Systemizing ba

لاسه لت اىلتسظاملمؤجائةلمؤس تاةلج س للمؤتفلع علمؤنسلعاةلنمؤتقأا اةلؤألت مأ,لنئلؤجللسلل
ا ع ضلتسظععاملوععل لمؤجائععةلجائععةلمؤ س اععةلمؤتنمتقاععةل Combination Processلؤ س تععةلمؤنمضع ةل

مؤستعنمت سل,لتهسععللأ لمؤس تععةلمؤنمضع ةلاسهع لأ لتستقععللجصععن سلساسع سلؤ ععأألهجاع لسع لمألتع مألنلؤععكل
تالشهللسهتنبلس لخ للتهسنؤنناللمؤس نسلعل,لساعللشعجهلعلمألعسعلل,لجسعنكلمؤجالسعلعل,ل اعال
ت ضلت كلمؤنسلئللت لن لجائالتقأا لنلؤكلؤخ التسظاملمؤجائةلمؤس تاةل.لتإ لمؤانملوسلكلعأاأل

س لمؤسسظسعلعلتسعتخأملنسعلئللأخع لساعللقعنمئملمؤج اعألمتؤهت نسعالنسنسنععلعلمألخجعل ل News

Groupsل اعععالاسع ععتاا لمؤسشع ععل هن لمسع ععتجأمللمؤس نسع ععلعلمؤض ع ع ن اةلأنلمالنلجع ععلعلع ع ع لأسع ععئ ةل
مآلخ ا لنلؤكلؤنس لنسش لمؤس نسلعلنمؤس تةلجصن سللمعلهفلتسلنت لؤاةل.

 -4ممارسة البيئة المعرفية :

Exercising ba

لاسه لت اىلسسل سةلمؤجائةلمؤس تاةلج س للمؤتفلع علمؤف أاةلنمؤتقأا اةلؤألت مأل,لنئلؤجللسلل

ت ضلسسل سةلول لمؤجائةلجائةلمؤ س اةلمؤلمتاةل Internalization Processل,لتعلألت مألانسعأن ل
مؤس تةلمؤنمض ةلنمؤتعالتتصعللجلؤنسعالمؤتقعأا لVirtualلساعللمؤشعهللمؤسهتعنبلنجع مس لمؤس لهعلس.ل

تسسل سةلمؤجائةلمؤس تاةل–لانس لجا لمؤتنلنزلأنلمؤسعسنلنمالس هعلرلمؤعلمتالخع للمؤ سعللمؤف عال,ل

جاسسللسسلقشةلمؤجائةلمؤس تاةلت قاللؤكلس لخ للمؤتفها ل .ل
ل
ل
ل
ل
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شهللانضحلمتال لمؤ لملؤسظ اةلإأم سلمؤس تة ل
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