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مقـدمـة
للبعرد الخرارج بالمؤسسرة
أسفر االهتمام الكبيرر الرذ نشر فر ثمانينيرات القررن العشررين ُ

بوصررف عنصررر التكيي ر

الرئيس ر للسررلو المهن ر (المعرررو

بالهيكررل -السررلو  -النتررائ ) عررن

منظور جديد ف تسعينيات القرن ُيعر بالنظرية القائمة على الموارد .ويرى هذا الرنه أن مفترا

النجا االستراتيج ال يكمن ف البيئة ولكن ف المؤسسة ذاتها .وهذا هو مصدر الميزة التنافسية
الرئيس لتل المؤسسة.
ويمثررل االبتكررار دائمررا جررزًا ضررروريا لنجررا األعمررال وأصررب التركيررز ا ن علررى سرررعة
إتمررام العمليررة االبتكاريررة لتررى يمك ررن للمنظمررة أن تظررل فررى المقدم ررة فررى ظررل المنافسررة العالمي ررة
وبنفس القردر فهنرا اتجاهرات للمخراتر نتيجرة لمقاومرة العراملين للتميرر والمصراعل األخررى الترى
تواجة بناً فريق عمل ابتكارى  ،وعلى الرغم من ذلر فهنرا لاجرة مت ازيردة إلرى االبتكرار ومرن ثرم
اإلنفاق المادى الالزم لقيام فريق التتوير بخلق األفكار.
كمررا أن "رأس المررال الفكررر " فكررة تثيررر المناثشررات األكثررر ثرراًا وعمقررا فررى أوسررات اإلدارة
واألعم ررال واالثتص رراد الي رروم ،وج رروهر ه ررذ الفكر ررة ماللظ ررة بس رريتة مؤداه ررا أن األص ررول المادي ررة
للمنشرر:تا الماليررة -األرض -المبرران  -المصرران  -المعرردات وغيرهررا مررن بنررود الميزانيررة أثررل فررى
ثيمتهررا بكثيررر مررن األصررول المعنويررة(غير الماديررة) وغيررر المسررجلة فررى دفاترهررا أو سررجالتها ومنهررا
بر رراًات االختر ر ار  -لق رروق التر ر لي

والنش ررر -وأساس رريات عص ررر المعلوم ررات مث ررل ثواع ررد البيان ررات

البرمجيات ،واألهم من ذل كل المهارات والقرد ارت والخبررات والثقافرات والروالًات إنهرا األصرول
و ا
المعرفيةا رأس المال الفكر .
إذن بات مسرتق ار ومعروفرا أن القيمرة اللقيقيرة أليرة منظمرة إنمرا تكمرن فرى أرسرمالها الفكرر
أو أصررولها المعنويررة ،والررذ يشررير إلررى مفهرروم العالثررات المكثفررة المبنيررة علررى المعرفررة التركيبيررة،
والكفاًات الت لها ثدرة كامنة على توليد القيمة .
ويؤكد على ذل ( )Drucker,1997بقول أن الميز التنافسية الوليدة للدول النامية هى
فى توافر لاملى المعرفة  Knowledge workersذل أن " المعرفة الثابتة تجعل نفسها تنتهى
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بال فائدة " ويجل على األمم النامية أن تعمل بصورة مستمرة ومنتظمة وذل فى مجالى إنتاجية
المعرفة ولاملى المعرفة .ويفترض ( )Drucker,1999أن القضية األكثر إللالا فى مجال
اإلدارة وذل

فى القرن الوالد والعشرين هو جعل لاملى المعرفة أكثر إنتاجية  .ويضي

( )Nonaka & Takeuchi,1995أن المصتل األكثر مساعدة على خلق القيمة فى العمل
المعرفى ربما يكون " الفعالية"  .ذل

أن فى السنوات القليلة الماضية تمت مناثشة أن فعالية

العمل المعرفى تتلقق م كيفية خلق معرفة جديدة وتنظيم عملية نقل المعرفة اللالية  .هذا
باإلضافة إلى أن ( )Epple et al.,1996يؤكد أن الممارسين َي َدعون أن المعرفة تلت

اإلستخدام تمثل أثل أنوا التكلفة ظهو ار فى المنظمات .ذل أن ثدرة المنظمة على نقل المعرفة
من ولدة تنظيمية إلى أخرى وجدت للمساهمة فى األداً التنظيمى للمؤسسات الصناعية .
ولقد أصب من المعتقد ا ن أن المعرفة مؤهلة ألن تكون المصدر الرئيسى للثروة فى
العالم  ،وهذا التتبيق ليس فقت للشركات واألفراد بل للمجتمعات واألمم  ،فكما أن األفراد
والمنظمات تناضل لتنافس فى اإلثتصاد العالمى اليوم  ،فإن هنا
المتقدمة ذاتها ليث يجل أيضا أن تكون هنا

لاجة أكثر من التكنولوجيا

مساندة للهياكل الوتنية والمجتمعية وذل

لمساعدتها على إدارة التلل المستمر والدائم للمعرفة الجديدة  .وهذ المعرفة – كثيفة األصول
تشمل القيمة  ،خلق شبكات األعمال  ،التتبيقات المجتمعية  ،لجان النص والمشورة وأخي ار
موارد التدريل والتعليم .
فبعض المنظمات تولد كل المعرفة الضمنية من خالل التتوير التكنولوجى
المستمر ومن ثم اإلبتكار والبعض األخر  ،عالوة على ذل

غالبا ما يلج للمصادر الخارجية

مثل الموردين  ،التجار  ،الجامعات بل ولتى المنافسين  .على أية لال التبيعة الضمنية
والمعقدة لمعظم المعرفة ذات القيمة (األكثر ثيمة) يجعل من الصعل اإلستلواذ عليها  .وهنا
إد ار متزايد ب ن التدفق التكنولوجى الناج فيما يتعلق بمساندة نقل التكنولوجيا يضمن إستم اررية
الميز التنافسية للمنش ة إعتمادأ على القدرة التى بها تولد المعرفة ويتم تصنيفها ومشاركتها داخل
المنظمة  .فوجود ثقافة التعاون هى شرت أو متلل أساسى لنقل المعرفة بين األفراد والمجموعات
 ،ذل

أن بدون ا لية المالئمة لتشجي هذا التعاون وكذل

لتسهيل نقل المعرفة ربما ال تتم عملية نقل المعرفة بنجا .
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التداخالت التكنولوجية والهيكلية

وم تزايد أهمية المعرفة  ،فقد ازدادت اللاجة إلى النظر إلى المعرفة وادارتها على أنها
لقل مستقل يجل أن يعال بمنهجية علمية واضلة وغدت النظرة إلى المعرفة – رغم أنها أم ار
غير ملموس فى أليان كثيرة–على أنها ذات ثيمة كبيرة وتعتبر من األصول االستراتيجية .
وضاع

من االهتمام بالمعرفة كعامل استراتيجى ذى ثيمة – فى زيادة الميزة التنافسية

للمنظمات – االنفجار المعرفى الذى صالل لركة العولمة بقواها التكنولوجية واالثتصادية
واالجتماعية والسياسية واللضارية وسرعة التميرات فى تل القوى  ،وتناثص أعداد العاملين فى
الشركات وازدياد عدد المنظمات  ،واالتسا

الجمرافى المصالل لعولمة األسواق  ،وظهور

هياكل تنظيمية جديدة بظهور شبكات من المنظمات وظهور السل والخدمات ذات الكثافة
المعرفية وكذل الثورة فى تكنولوجيا المعلومات وثورة االتصاالت .
ونستتي أن نقول أن العالم مر فى ثالث مرالل فى تلويل المعرفة ( Knowledge
 )transformationوهى ا
-1عصر التنوير ( ،)Enlightenmentوفي كانت المعرف من أجل التنوير والوصول
إلى اللكمة .
-2العصر الصناعى ( )The Industrial Eraوفي ساد االتجاة إلى تتبيق المعرفة .
-3عصر المعرفة وفية يسود االتجاة المتمثل فى التعر

على (معرفة) المعرفة (

 )Knowledge about Knowledgeوفهمها والتعامل معها على أنها ظاهرة مستقلة تلتاج
إلى معالجة متعمقة وادارة لكيمة  .ويمثل هذا العصر القول المشهور " ماذا يلدث لو أننا عرفنا
(فهمنا) لقيقة ما نعر "؟ ? . If Only We Knew What We Know
واهلل ولى التوفيق؛؛؛؛
أ.د .ممدوح رفاعى
القاهرة فى يناير 2014
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