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بسم اهلل الرحمن الرحيم
( َقا َل َيا َق ْو ِم أَ َرأَ ْي ُت ْم إِن ُك ُ
نت َعلَ َى َب ِّي َن ٍة مِّن رَّ بِّي َو َر َز َقنِي ِم ْن ُه ِر ْز ًقا َح َس ًنا َو َما أ ُ ِري ُد أَنْ
ُ
ُ
َ
اإلصْ الَ َح َما اسْ َت َطعْ ُ
اّلل
ت َو َما َت ْوفِيقِي إِالَّ ِب ه ِ
أ َخالِ َف ُك ْم إِلَى َما أ ْن َها ُك ْم َع ْن ُه إِنْ أ ِري ُد إِالَّ ِ
َعلَ ْي ِه َت َو َّك ْل ُ
ت َوإِلَ ْي ِه أُنِيبُ )

صدق اهلل العظيم
(اآلية  88سورة هود)
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اإلهـــداء

إلى كل مدير أو مسؤول يسعى لجعل مؤسسته ترقى بموجوداتها
إلى مستوى إقتصاد المعرفة

-3-

الفهــرس
الصفحة

الموضوع
مقـدمـة 00000000000000000000000000000:

5

الفصــــل األول  :مفاهيم أساسية للمعرفة000000000

8

الفصــل الثانى  :رأس المال الفكرى 00000000000

55

الفصــل الثالث  :مراجعة القدرات المعرفية للمنظمة0000

51

الفصـل الرابع  :عمليات خلق المعرفة 0000000000

95

الفصل الخامس  :الجوانب السيكولوجية لنقل المعرفة الضمنية

775

الفصل السادس  :الجوانب المالية لنقل المعرفة الضمنية000

755

الفصل السابـع  :البيئة المعرفية 00000000000000

755

الفصل الثـامن  :الثقة فى مشاركة المعرفة0000000000

775

الفصل التاسـع  :الدراسات المبكرة فى إدارة المعرفة0000

715

قائمة المراجـع 0000000000000000000000 :

795

تطبيقات إدارة المعرفة 0000000000000000000:

798
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مقـدمـة
ش ههاد العق ههد األخي ههر م ههن الق ههرن العشه هرين تايه هرات سه هريعة وتر ههديات كبيه هرة ش ههملت جميه ه
جوان ههب الري ههاة السياس ههية وا وتال ههادية وا جتماعي ههة والثقافي ههةد وم ههن ب ههين ه ههذ التر ههديات ث ههورة
التكنولوجيا وثورة ا تالا ت والمواالالت والثورة المعرفية والثهورة ادداريهة ؛ ونتيجهة لهذلأ أخهذ
علماء اددارة ومنظروها يبرثون عن وسائل وأساليب واستراتيجيات ذات ودرة وفعاليهة عاليهة تسهام
في مواكبة كافة المستجدات فأالبح ينظر إلى رأس المال الفكري على أنه أكبر الموجودات في
أي مؤسسة من المؤسسات وأن ا ستثمار فيه يفوق عشرات األضعاف من ا ستثمار في الموارد
األخرى كما أالبح ينظهر إلهى أن تكهوين رأس المهال الفكهري وتنميتهه علهى أنهه ضهرورة رضهارية
تفرضاا متطلبات العالر إذ

يمكن تالور أي مجتم متقدم فهي إمكاناتهه فقيه اير فهي كفهاءة رأس

المال الفكريد
كمهها أن "رأس المههال الفكههري " فكهرة تثيههر المناوشههات األكثههر ثهراءاي وعمقهاي فههى أوسههاط اددارة
واألعم ههال وا وتال ههاد الي ههوم وج ههوهر ه ههذ الفكه هرة مالرظ ههة بس ههيطة مؤداه هها أن األال ههول المادي ههة
للمنشهه:تا الماليههة -األرض -المبههاني -المالههان  -المعههدات وريرههها مههن بنههود الميزانيههة أوههل فههى
ويمتاهها بكثيههر مههن األالههول المعنويههةيرير الماديههةل وريههر المسههجلة فههى دفاترههها أو سههجالتاا ومناهها
به هراءات ا خته ه ار  -رق ههوق الت ههأليف والنش ههر -وأساس ههيات عال ههر المعلوم ههات مث ههل وواع ههد البيان ههات
البرمجيات واألهم من ذلأ كله الماارات والقهد ارت والخبهرات والثقافهات والهو ءات إناها األالهول
و ا
المعرفيةا رأس المال الفكري د
إذن بات مسهتق اير ومعروفهاي أن القيمهة الرقيقيهة أليهة منظمهة إنمها تكمهن فهى أرسهمالاا الفكهري
أو أالههولاا المعنويههة والههذي يشههير إلههى مفاههوم العالوههات المكثفههة المبنيههة علههى المعرفههة التركيبيههة
والكفاءات التي لاا ودرة كامنة على توليد القيمة د
ويؤكد على ذلأ يDrucker,1997ل بقوله أن الميز التنافسية الوريدة للدول النامية هى
فى توافر راملى المعرفة  Knowledge workersذلأ أن " المعرفة الثابتة تجعل نفساا تنتاى
بال فائدة " ويجب على األمم النامية أن تعمل بالورة مستمرة ومنتظمة وذلأ فى مجالى إنتاجية
المعرفة وراملى المعرفةد ويفترض يDrucker,1999ل أن القضية األكثر إلرارا فى مجال
اددارة وذلأ فى القرن الوارد والعشرين هو جعل راملى المعرفة أكثر إنتاجية د ويضيف
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يNonaka & Takeuchi,1995ل أن المالطلح األكثر مساعدة على خلق القيمة فى العمل
المعرفى ربما يكون " الفعالية" د ذلأ أنه فى السنوات القليلة الماضية تمت مناوشة أن فعالية
العمل المعرفى تترقق م كيفية خلق معرفة جديدة وتنظيم عملية نقل المعرفة الرالية د هذا
بادضافة إلى أن يEpple et al.,1996ل يؤكد أن الممارسين َي َدعون أن المعرفة ترت

ادستخدام تمثل أول أنوا التكلفة ظاو اير فى المنظماتد ذلأ أن ودرة المنظمة على نقل المعرفة
من وردة تنظيمية إلى أخرى وجدت للمساهمة فى األداء التنظيمى للمؤسسات الالناعية د
ولقد أالبح من المعتقد اآلن أن المعرفة مؤهلة ألن تكون المالدر الرئيسى للثروة فى
وهذا التطبيق ليس فقط للشركات واألفراد بل للمجتمعات واألمم

العالم

والمنظمات تناضل لتنافس فى ادوتالاد العالمى اليوم

فكما أن األفراد

فإن هناأ راجة أكثر من التكنولوجيا

المتقدمة ذاتاا ريث يجب أيضاي أن تكون هناأ مساندة للاياكل الوطنية والمجتمعية وذلأ
لمساعدتاا على إدارة الطلب المستمر والدائم للمعرفة الجديدة د وهذ المعرفة – كثيفة األالول
تشمل القيمة

خلق شبكات األعمال

التطبيقات المجتمعية

لجان النالح والمشورة وأخي اير

موارد التدريب والتعليم د
فبعض المنظمات تولد كل المعرفة الضمنية من خالل التطوير التكنولوجى
المستمر والبعض األخر
التجار

عالوة على ذلأ رالباي ما يلجأ للمالادر الخارجية مثل الموردين

الجامعات بل ورتى المنافسين د على أية رال الطبيعة الضمنية والمعقدة لمعظم

المعرفة ذات القيمة ياألكثر ويمةل يجعل من الالعب ادسترواذ علياا د وهناأ إدراأ متزايد بأن
التدفق التكنولوجى الناجح فيما يتعلق بمساندة نقل التكنولوجيا يضمن إستم اررية الميز التنافسية
للمنشأة إعتمادأ على القدرة التى باا تولد المعرفة ويتم تالنيفاا ومشاركتاا داخل المنظمة د
فوجود ثقافة التعاون هى شرط أو مطلب أساسى لنقل المعرفة بين األفراد والمجموعات ذلأ أنه
بدون اآللية المالئمة لتشجي هذا التعاون وكذلأ التداخالت التكنولوجية والايكلية لتسايل نقل
المعرفة ربما

تتم عملية نقل المعرفة بنجاح د

وم تزايد أهمية المعرفة

فقد ازدادت الراجة إلى النظر إلى المعرفة وادارتاا على أناا

رقل مستقل يجب أن يعالج بمناجية علمية واضرة وردت النظرة إلى المعرفة – ررم أناا أم اير
رير ملموس فى أريان كثيرة–على أناا ذات ويمة كبيرة وتعتبر من األالول ا ستراتيجية د
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وضاعف من ا هتمام بالمعرفة كعامل استراتيجى ذى ويمة – فى زيادة الميزة التنافسية
للمنظمات – ا نفجار المعرفى الذى الارب رركة العولمة بقواها التكنولوجية وا وتالادية
وا جتماعية والسياسية والرضارية وسرعة التايرات فى تلأ القوى
الشركات وازدياد عدد المنظمات

وا تسا

وتناوص أعداد العاملين فى

الجارافى المالارب لعولمة األسواق

وظاور

هياكل تنظيمية جديدة بظاور شبكات من المنظمات وظاور السل والخدمات ذات الكثافة
المعرفية وكذلأ الثورة فى تكنولوجيا المعلومات وثورة ا تالا ت د
ونستطي أن نقول أن العالم مر فى ثالث مرارل فى ترويل المعرفة ي Knowledge
transformationل وهى ا
-0عالر التنوير يEnlightenmentل وفيه كانت المعرفه من أجل التنوير والوالول
إلى الركمة د
-3العالر الالناعى يThe Industrial Eraل وفيه ساد ا تجاة إلى تطبيق المعرفة د
-2عالر المعرفة وفية يسود ا تجاة المتمثل فى التعرف على يمعرفةل المعرفة ي
Knowledge about Knowledgeل وفاماا والتعامل معاا على أناا ظاهرة مستقلة ترتاج
إلى معالجة متعمقة وادارة ركيمة د ويمثل هذا العالر القول المشاور " ماذا يردث لو أننا عرفنا
يفامنال رقيقة ما نعرف "؟ ?  If Only We Knew What We Knowد
واهلل ولى التوفيق؛؛؛؛
أ.د .ممدوح رفاعى
القاهرة فى يناير 3102
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