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 إن الحمد و الشكر هللا تعالى على توفيقه إلتمام هذا العمل، كما نتقدم 

 ة:الدكتور  ةالفاضل ةبالشكر الجزيل إلى األستاذ

 اونصائحه  اوإرشاداته ابتوجيهاته "التي لم تبخل علينا بن قايد فاطمة زهرة" 

 القيمة  والتي ساهمت بكثير في انجاز هذا العمل المتواضع

 كما أتوجه بالشكر الجزيل لألساتذة الكرام

 .نشكر كل من ساعدنا من قريب  أو بعيد ولو بكلمة تشجيعية كما

 

 

 

 

 

 



 

 

أحمد اهللا كثیرا طیبا مباركا وأصلي على سیدنا محمد صلى اهللا علیه وسلم 

 أزكى الصالة والتسلیم.

أحمد اهللا الذي مَن علَي بالتوفیق في إنجاز عملنا المتواضع وأهدیه إهداءا 

خالصا إلى جمیع أفراد األسرة وأساتذتي دون استثناء وٕالى كل من مد لي 

 ید العون من تحفیز وتشجیع بكلمة أو قول أو إیحاء.

  

 

   الطالب:  لوصیف فیصل                                                 
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 عامةمقدمة 



  ةماع مقدمة
 

  أ
 

 والمعلومات، البیانات كمفهومي والتطور التكنولوجي للتقدم نتیجة جدیدة مفاهیم األخیرة السنوات في ظهرت
 وعیه تفتح أن منذ رافقت اإلنسان فالمعرفة، المعرفة مفهوم على صبغة جدیدة أضفت التي هي المفاهیم وهذه

 هذا شغل وقد الحالیة، ذراها إلى وصلت حتى وتعمقها مداركه التساع مرافقة البدائیة مستویاتها معه وارتقت
 واالقتصاد واإلدارة المعرفة بین الباحثون ربط وقد تعالجه، التي البحوث من نالحظ العدید إذ الباحثین المفهوم

 من الهائل الكم هو باإلدارة لربط المعرفة الباحثین هؤالء دفع ما أما المكتبات، وعلم المعرفة إدارة وبین
 یسمى ما ظهر ثم ومن المعلومات، إدارة لكیفیة خاصة وضع إستراتیجیة الضروري من أصبح إذ تالمعلوما

 حیاة اإلنسان نمط وفي واالجتماعیة االقتصادیة الحیاة في المعرفة تأثیر حجم هو الیوم فجدید المعرفة بإدارة
 التراكم من نوع تحققالتي  القرن العشرین نهایة في ظهرت التي التكنولوجیةو  العلمیة الثورة بفضل وذلك عمومًا،

 االتصال تكنولوجیا في تجسد الذي التكنولوجيو  التقدم العلمي في السرعة الى جانب الرأسمالي، التراكمو المعرفي 
 .واالنفجار المعرفي المعلومات وثورة

 ومدى سلیمة، أسس قائم على متكامل معرفي مجتمع بناء على العالم قدرة مدى في البحث مشكلة تكمن
 إلى النهایة في یوصلنا مناسب بشكل والمعارف تنظیم المعلومات على قادرة جیدة إدارة لبناء المجتمعات حاجات

 التعامل إلى المادیة السلع مع التعامل من اإلنسان یرتقي حتى المعرفة مجتمع أال وهو المجتمعات، أنواع أرقى
 :التالیةعلى هذا األساس تم طرح اإلشكالیة و   ة،المعرفی المعلوماتیة مع السلع

 إدارة المعرفة في بناء مجتمع معرفي؟ كیف تساهم

 نذكر منها:عدة تساؤالت فرعیة من اإلشكالیة الرئیسیة نستخرج و 

 ؟هي أهم متطلباتها ماما المقصود بإدارة المعرفة؟ و  -
 ؟اإدارتن في إلدارة المعرفة الفعلي التطبیق أمام عثرة كحجر تقف التي الصعوبات أهم هي ما -
 إداریة منظومة التي تمتلك بالدول اللحاق یضمن بما وتالفیها الصعوبات هذه على التغلب یمكن كیف -

 ؟وبناء مجتمع معرفي مستدام متطورة

 :ةسار دلا تایضر ف

 ةجر دلاب ایجو لو نكتلا ىلع دمتعت يتلا ةیتحتلا ةینبلا لضفب يفر عم عمتجمل لو حتت نا تاعمتجملل نكمی -
 ؛ىلو ألا

 .ةفر عملا ةر ادإ قیبطت يف تایدحت نم تار امالا يناعت -

 

 



  ةماع مقدمة
 

  ب
 

 :دراسةال أهمیة

 المعارف نمو بعد وذلك اقتصاد المعرفة، في المعرفة إدارة ودور المعلومات أهمیة من البحث أهمیة تأتي
 وتنظیمها المعارف، إدارة أهمیة معرفة إلى المجتمعات راٍق وحاجة معرفي مجتمع بناء إلى المجتمعات وسعي

 إدارة خاللها من یمكن التي والوسائل الطرائق أهم على لیركز المعرفي للمجتمع األمثل البناء إلى للوصول
 باإلمكان یجعل الذي الشكلب اله الفاعل واالستثمار تطویرها على العمل ثم ومن ،ةللمنظم الخالقة المعرفة
  الذي الموضوع أهمیة من الدراسة هذه أهمیة تبرز سبق ما على وتأسیساً  ،المستدامة البشریة التنمیة تحقیق
 الصراع حلبة في والشعوب األمم علیه تعتمد تنافسي وسالح كقوة للمعرفة ینظر الذيو  دراسته، دصدنحن ب
 مصدراً  بذلك لتمثل ، لدیها التي المعرفة أساس على تتنافس الیوم المنظمات ان یالحظ لهذا ن،الراه العالمي
 .المستدامة البشریة التنمیة لتحقیق جوهریاً 

 :دراسةال فاهدأ

 بدأ اذ العلمیة، الساحة ظهرت على التي المعارف أنواع أحدث من واحد على الضوء إلقاءإلى  البحث هدف
 ما على والوقوف وتنظیمها، المعارف إدارة كما یوضح واقتصادها وٕادارتها المعرفة بموضوع یظهر االهتمام

 .المتقدمة الدول بركب للحاق سعیه في المجال هذا في العربي المجتمع إلیه وصل

 :یةلتالا األهداف لتحقیقالبحث  یسعىو 

 الفاعلة واألداة والشعوب، لثروة األمم ياألساس المكون عدت التي المعرفة إدارة لموضوعة الكبیرة األهمیة 
 .ونجاحها لتطورها
 قنوات عبر المعرفة نقل تلك على وتعمل تعرفه، ما تستثمر التي تلك هي والمتقدمة الناجحة البلدان إن 

 تحقیق إمكانیة وبالتالي والخدمات السلع تقدیم وفي العملیات اإلنتاجیة في منها لالستفادة واستخدامها مؤسساتها
 .االقتصادي التنمیة والنهوض

 تطویرها وكیفیة مجتمعاتنا وعملیاتها في المعرفة وٕادارة آلیة عن موضوعیة رؤیة بتكوین الباحثین اهتمام 
 .المستدامة البشریة التنمیة تحقیق إلى وصوالً  مجتمع المعرفة بناء خالله من یمكن الذي بالشكل

 :دراسةال منهج

ذلك حسب المنهج الوصفي التحلیلي و  قصد اإلجابة على اإلشكالیات المطروحة في هذه الدراسة تم إتباع
 .یان أهمیتها و تأثیرهابو  طبیعة البحث فالمنهج الوصفي یتم استخدامه لتوضیع المفاهیم األساسیة
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  ت
 

 :دراسةحدود ال

دراسة دور إدارة المعرفة في بناء مجتمع معرفي من من خالل عنوان الدراسة فان الموضوع سیقتصر على 
الجزائریة تحلیل كل من التجربة المالیزیة واالمارتیة و كذا المعرفة و  خالل اإللمام بمختلف المفاهیم المتعلقة بإدارة

 في میدان إدارة المعرفة.

 دراسةهیكل ال

 :ما یحقق أهدافها كما یلي الدراسة تقسیم تم فقد اإلشكالیة في الواردة التساؤالت على لإلجابة

ول سیتم سیتناول هذا الفصل دراسة إدارة المعرفة من خالل تقسیمه الى ثالثة مباحث، البحث اال: الفصل األول
ي فیتناول مفهوم مجتمع أما المبحث الثان ،ٕاستراتیجیتهاأهمیتها، عناصرها و  ،خصائصها ،فیه دراسة إدارة المعرفة

تم التطرق في المبحث الثالث إلى ، مبررات التحول إلى إدارة المعرفةاهدافة، مبادئه و ، هالمعرفة وخصائص
 كذا بعض الحلول المقترحة. المنظمة لتطبیق إدارة المعرفة و  مشكالت التي تتعرض

قد قسم الفصل إلى المعرفة و  بعض تجارب الدول في مجال إدارة دراسة سیتناول هذا الفصل: الفصل الثاني
المبحث الثاني تم اخذ التجربة اإلماراتیة كنموذج و  حث حیث تناول المبحث األول  التجربة المالیزیة ثالث مبا

 ،ةوآمن قادرة قویة دولة لبناء واستثمارها المعرفة على إدارة أساسي بشكل ركزت وقد لتطبیق إدارة المعرفة
ث الثالث فقد تطرق إلى واقع إدارة أما المبح ا،تنفیذه على وعملت والخطط وحددت األهداف اآللیات ووضعت
  ة.دول العربیالفي الجزائر مقارنة مع المعرفة 

 صعوبات البحث:

 تتمثل أهم الصعوبات فیما یلي:

 صعوبة الحصول على المعلومات التي تخدم الموضوع . -
 عدم القدرة على االلمام بموضوع البحث كما ینبغي نتیجة للظروف الصحیة غیر المواتیة. -
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مجتمع الدارة المعرفة و إلنظري اإلطار ال

 المعرفي



 إلدارة المعرفة  الفصل األول: الدراسة النظرية
 

2 
 

 تمهید

 داخل الفرد یمتلكها التي والمعارف المعلومة تلعبه الذي الدور حجم ازدیاد مع المعرفة إدارة أهمیة تزداد
 . المعرفة اقتصاد ظل في خاصة اإلنتاجیة العملیة في مدخالت كأهم المؤسسة

 ظل في وتزداد المؤسسات تواجهها التي الكبیرة التحدیات ظل في متزایدة أهمیة المعرفة إدارة اكتسبت وقد
 .تحقیقها على المعرفة إدارة ترتكز التي المعرفیة األهداف تزاید

 المباحث التالیة:  سیتناول حیث المعرفة إلدارة المفاهیمي اإلطار الفصل هذا یتناول المنطلق هذا ومن

 المعرفةإدارة األول: مفاهیم عامة عن  المبحث

 مجتمع المعرفة المبحث الثاني:
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 المعرفةإدارة : مفاهیم عامة عن األولالمبحث 

 على ونفوذه سیطرته نمط في یعتمد المجتمعي التطور من جدید شكل إزاء أننا الیوم واضحاً  بات لقد
 الحدیثة، االقتصادیات بناء في األساسیة الركیزة بوصفها أهمیتهاو  المعرف صناعة مكانة تتعاظم إذ المعرفة،
 عدت فقد لذا ،االجتماعي اإلنتاج منظومة في وتأثیراً  حساسیة المفاصل أكثر لتتبوأ المعرفیة األنشطة قوة وتتعزز
 وحسن البشري المال رأس إعداد في ومؤثر فاعل دور من لها لما الغد عالم في القوة مظاهر أهم المعرفة

 هو مثلما وأداتها التنمیة منطلق وقدراته بطاقاته اإلنسانف المستدامة، البشریة التنمیة عملیة في منه االستفادة
  .وغایتها النهائي هدفها

 المعرفة إدارةالمطلب األول: مفهوم 

تعتبر إدارة المعرفة قدیمة وجدیدة في الوقت نفسه فقد درج الفالسفة على الكتابة في هذا الموضوع منذ 
آالف السنین، ولكن االهتمام بعالقة المعرفة مع هیكلیة أماكن العمل هي جدیدة نسبیا ومن المؤكد أن الكثیر قد 

اضیة، ومنذ مطلع التسعینات من القرن كتب عن هذه العالقة ولكن معظمه كان خالل السنوات القالئل الم
  EDWARDم وفي المؤتمر األمریكي األول للذكاء االصطناعي أشار ادوارد فراینبوم 1980المنصرم في عام 

FREIGNEBAU   إلى عبارته الشهیرة المعرفة قوةKNOWLEDGE IS POWER  ومنذ ذلك الوقت ولد حقل
ومع والدته استحدثت سیرة  KNOWLEDGE  ENGINEERINGمعرفي جدیدي أطلق علیه هندسة المعرفة 

م ظهر حقل جدید أخر، نتیجة إلدراك أهمیة المعرفة في 1997وظیفیة جدیدة هي مهندس المعرفة وفي عام 
وقد تبع هذا التطور تغییر في  KNOWLEDGE  MANAGEMENTعصر المعلومات وهو إدارة المعرفة 

ا تغییر عنوان مجلة إعادة هندسة إدارة األعمال اإلدارة ومعالجة عناوین الدوریات المتعلقة بالموضوع من بینه
المعرفة، وفي النصف األخیر من التسعینیات أصبح موضوع إدارة المعرفة من المواضیع الساخنة واألكثر 

 .1دینامیكیة في اإلنتاج الفكري في اإلدارة

 قدیم حقل التطرق لمفهوم إدارة المعرفة سوف نحاول إعطاء نظرة مختصرة عن المعرفة، فالمعرفة قبلو 
 البقاء ضمان على أنها المعرفة إلى الحدیثة المنظمة تنظر والیوم السنین، أالف منذ بها االهتمام برز متجدد
 وأدائها. فاعلیتها من الرفع في تساهم كونها والنمو

 

 

 

                                                           
 :.08ص ، 2007 عمان، األولى، الطبعة العالمي، لمكتاب جدار المعرفة، اقتصاد خمف، حسن فمیح  1
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 المعرفة أوال: تعریف

للتدریب  األمریكیةحیث تناولت الجمعیة بأنها احد موجودات المنظمة المعرفة  األولوصفت كتابات االتجاه 
تبارها احد موجودات واع know why ومعرفة لماذا know howمعرفة كیف  بصیغةوالتطویر مفهوم المعرفة 

 .1من الموجودات المادیة أهمیة األكثرالمنظمة 

ضافة وذلك عند مال فكري وقیمة م رأس أنها على كتابات االتجاه الثاني مفهوم المعرفةتناولت كما 
 .2قیمة تخلق الثروة إلىها من قبل المنظمة وتحویلها اكتشافها واستثمار 

كما لومات وتصورات ذهنیة من األفراد معالجة مع بوصفها هوم المعرفةفتطرقت كتابات االتجاه الثالث لمو 
 .3شيء محدد إیجاد أولتحقیق مهمة محددة  أفعال إلى المعلوماتة بالقدرة على ترجمة تم تعریف المعرف

القدرة على  أنهاعلى  كما تم تعریفها knowledge is power قوة أنهاالمعرفة على  إلىنظر االتجاه الرابع و 
 ال تحصى من المعلومات بطریقة مفیدة. أجزاءاستعمال التقنیة لربط 

من عنصر ،فهي   أكثرعبر تفاعل تناولت كتابات االتجاه الخامس مفهوم المعرفة من منظور اجتماعي 
 أسلوب وسعة االجتماعیة للدولة وتشمل الخبرة الوا األسسعبارة عن موجودات غیر منضورة للمنظمة مثل 

 المتمیز والثقافة المتراكمة للمنظمة. اإلدارة

 tacit ل بین نوعین هما المعرفة الضمنیةنظور ثنائي ـوذلك باعتبارها تفاعمفهوم المعرفة من م آخرونتناول 

knowledge والمعرفة الظاهرة explicit knowledge،  المعرفة التي یمكن  بأنهافقد تم وصف المعرفة الظاهرة
منتوج ها بصیغة مواصفات دونشرها بسهولة ونج إیصالهاهذا یمكن ها رسمیا باستعمال نظام الرموز ولالتعبیر عن

المعرفة الضمنیة فهي غیر مرمزة وصعبة االنتشار ویصعب لفظها الن  أما ،وبراءات االختراع ومخططات
یمیز مفهوم المعرفة هي صفة الالملموسیة القیاسیة  واهم ما ،كون عبر مهارات معتمدة على العملالتعبیر عنها ی

فهي محور عمل المنظمات  ،قیاسیة تسمح بالتنافس من خاللها لكنها ،ملموس مادیا باعتبارها منتوجا غیر
  .4المعتمدة على المعرفة

 

 

                                                           
 07:ص ، 2009 عمان، األولى، الطبعة والتوزیع، لمنشر الحدیثة الكتب عالم ،المعمومات ونظم المعرفة إدارة ،زیغان وخالد الخطیب أحمد 1
 الطبعة والتوزیع، لمنشر الوارق دار-التجاریة المصارف في والتطبیق النظریة األسس– المعرفة اقتصاد البارودي، بدري وشرین الخزرجي الرحیم عبد ثریا  2

 3ص ، 2011 عمان، األولى،
 55ص ، 2007 عمان، األولى، الطبعة والتوزیع، لمنشر راق الو دار-والمفاهیم الممارسات-المعرفة إدارة الملكاوي، الخلوف ابراهیم  3
 5 ص ، 2009 عمان، األولى، الطبعة والتوزیع، لمنشر الصفاء دار ،-الزبون المعرفة إدارة – المعرفة إدارة الجنابي، وأمیرة طالب فرحان عالء 4 
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 المعرفة: إدارةخصائص تعریف و ثانیا: 

 تعریف إدارة المعرفة .1

خالل العقد األخیر وبالتزامن مع الثورة المعلوماتیة واالتصاالت الهائلة ووصولها إلى كل فرد ومؤسسة في 
ظهر إلى الوجود تعابیر علمیة جدیدة مثل إدارة المعرفة واقتصاد المعرفة ومجتمعات المجتمع بتكلفة معقولة 

المعرفة، أصبح من المستحیل اإلمساك بتعریف محدد إلدارة المعرفة بسبب كثرة التعریفات وتنوعها وعلیه یمكن 
المال الفكري في أن نعرض بعض التعاریف إلدارة المعرفة بأنها العمل من اجل تعظیم كفاءة استخدام رأس 

نشاط األعمال ،وهي تتطلب تشبیكا وربطا ألفضل األدمغة عند األفراد من خالل المشاركة الجماعیة والتفكیر 
 الجماعي.

 ویتكون رأس المال الفكري ضمن مفهوم إدارة المعرفة من الفئات التالیة:

 تجربة والمهارات والقدرات .رأس المال اإلنساني (القدرات الجوهریة) ویتضمن الخبرات المتراكمة وال •
 ،وحقوق الملكیة الفكریة العالمة التجاریة، ،ویتضمن االسم التجاري ):(الهیكلي المال الداخلي رأس •

 وقدرات نظم المعلومات. المعرفة المخزونة في قواعد المعرفة،
هذه الفئة كل من الربحیة ووالء المستهلك وقوة  تضمنوت رأس المال الخارجي (رأس مال السوق): •

 .1الترخیص واالمتیاز

بینما عرفت إدارة المعرفة بأنها التجمع المنظم للمعلومات من مصادر داخل المنظمة وخارجها وتحلیلیها 
داء وتحقیق تحسن في األوتفسیرها واستنتاج مؤشرات ودالالت تستخدم في توجیه وٕاثراء العملیات في المنظمات ـ

بأنها وضع المعارف والخبرات والمهارات المتكسبة في "إلى مستویات أعلى من االنجاز فقد عرفت  واالرتقاء
"العملیات التي تساعد وعرفت بانها والسهولة الممكنة لالستفادة منها"،أیدي العاملین في الوقت والشكل المناسب 

وتنظیمها واستخدامها ونشرها وتحویل المعلومات  امعلومات والحصول علیها واختیارهالمنظمات على تولید ال
كما تم  المهمة والخبرات التي تعتبر ضروریة لألنشطة اإلداریة المختلفة التخاذ القرارات وحل المشكالت."

 نشر واستخدام عناصرو مشاركة، متعلقة بالمعرفة من تنظیم وتخزین وجمع و "فن أداء تصرفات  تعریفها بانها
 2مبادرات فكریة."و حكام وأبعاد فكریة وأ التقدیراتخبرة و  ،بیانات معلوماتمعرفیة مكونة من 

 

 

                                                           
 77:ص ، 2014 األولى، الطبعة والتوزیع، لمنشر المسیرة دار ،تطویره اتجاهات المعرفة اقتصاد محمد، الحاج عمي أحمد  1
 97 ص ، 2005 األردن، والتوزیع، لمنشر الوراق ،المعرفة إدارة نجم، عبود نجم   2
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 1یلي: فیما وجزهان أن یمكن الخصائص من مجموعة للمعرفةخصائص إدارة المعرفة:  .2
 ما وهذا المعرفة تولید على قادرة یجعلها مما ذهنیة خصوبة لدیها المنظمات بعض :تولد أن یمكن المعرفة •

 . المعرفة ویولدون یبتكرون الذین المبتكرون یمثله األفراد
 لتتقاعد القدیمة بمحال الجدیدة المعارف بإحالل تموت فإنها المعرفة تولد كما :تموت أن یمكن المعرفة •

 . عن االستعمال
 الماضیة سنة العشرین في كانت فقد الوسائل بشتى تخزن أن یمكن المعرفةنخزن: ف أن یمكن المعرفة •
 .االلكترونیة التخزین وسائلو  األشرطةو  الورق على
براءات اختراع  إلى تمتلكها التي المعرفة تحویل في دورا كبیرا تمارس المنظماتف تمتلك: أن یمكن المعرفة •

 .مادیة ملكیة شان القانونیة بالحمایة تتمتع أسرار تجاریةو 

 : 2 وهي للمعرفة أخرى خصائص وهناك

 الزمن مرور مع تحسینها و العقول تطور بسبب دائم بشكل متطورة المعرفة  :المعرفة تجدد 
 اإلبداع عملیة في علیهم االعتماد یتم والذین الجدیدة لألفكار المبتكرون األفراد بواسطة  :المعرفة إنتاج 
 هدفها أو استخدامها أو طبیعتها حسب مختلفة أنماطو   عدیدة بأشكال المعرفة تصنف ة:المعرف تصنیف. 

 :إدارة المعرفة ثالثا: أهمیة

المعرفة في كونها مؤشرا على وجود طریقة شاملة وواضحة لفهم مبادرات إدارة المعرفة في  إدارة أهمیةتكمن 
وتزید من عوائد  إزالة القیود وٕاعادة الهیكلة التي تساعد في التطویر والتغییر لمواكبة متطلبات البیئة االقتصادیة،

ن من الموقف التنافسي من خالل التركیز على تقوم به إدارة المعرفة من الشركة ورضا العاملین ووالئهم وتحس
 ،به اغناء العمل وتعزیز االنتاجیةاذ یتم بموجنتائج رائعة في السباق التنظیمي  خالل عملیاتها وممارستها یحقق

ثیرا من كما یجعل الزبون مبتهجا في تعامله مع المنظمة واستنادا على بحوث ودراسات سابقة تبین بان ك
الموجودات  وبما أن الشركات  والمؤسسات صرفت مبالغ طائلة لتطبیق إدارة المعرفة وجنت فوائد كثیرة من ذلك.

على ذلك فان الدور الذي أشار  اوبناء غیر الملموسة التي یصعب قیاسها وتظهر نتائجها على المدى الطویل
 :3ث تحدیات وهيالبعض في أن ظهور إدارة المعرفة وأهمیتها یعود إلى ثال

                                                           
 .65-63ص  ص ر،النش سنة دون ،عمان األولى، الطبعة والتوزیع، لمنشر صفاء دار ،والریادة التمییز إلى الطریق المعرفة ادارة الیمشري، أحمد عمر  1
األعمال،  إدارة علوم تخصص الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة ،التنافسي التفوق تحقیق في الزبون المعرفة إدارة اثر الجنابي، حداوي هاتف أمیرة  2

 25 ص ، 2005/2006 العراق، الكوفة، جامعة واالقتصاد، اإلدارة كلیة
 كلیة العلوم والمعارف، المعرفة إدارة تخصص الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة ،الزبائن عالقات تسییر تحسین في المعرفة إدارة دور قحموش، إیمان  3

  68 ص ، 2011/2012الجزائر، بسكرة، خیضر محمد جامعة التجاریة،و   االقتصادیة
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  كیفیة استخدام تكنولوجیا المعلومات في الحصول على حصة ومكانة في سوق المنافسة اآللیة التي
تمكن الشركة من إعادة ترتیب أفكار العاملین وخبراتهم المتراكمة من خالل تأسیس مفهوم التعلم التنظیمي 

ORGANIZATIONAL LEARNING  . في تعمیق وبناء القیم القویة للشركة 

 :1إلىالمعرفة في داخل المؤسسة بشكل عام  إدارةتهدف : المعرفة إدارة أهدافرابعا: 

 جراءات المطولة أو الغیر ضروریةتبسیط العملیات وخفض التكالیف عن طریق التخلص من اإل. 
 في تقدیم الخدمات المطلوبة ستغرقتحسین خدمة العمالء عن طریق اختزال الزمن الم. 
  عن طریق تشجیع مبدأ تدفق األفكار بحریة. اإلبداعتبني فكرة 
 المنتجات والخدمات بفعالیة اكبر زیادة العائد المالي عن طریق تسویق. 
 تحسین صورة المؤسسة وتطویر و  تفعیل المعرفة ورأس المال الفكري لتحسین طرق إیصال الخدمات

 .بمثیالتهاعالقاتها 
 تسبة من وأثناء الممارسة الیومیةبیئة تفاعلیة لتجمیع وتوثیق ونقل الخبرات التراكمیة المك إیجاد. 
 ظة على األصول المعرفیة وتطویرهاتوكید مبدأ ومفهوم الثقافة المعرفیة والمحاف. 
 الشكل المعرفة تجعل القیادة العلیا وصانع القرار قادرا على استغالل موارد المنظمة المتاحة ب إدارة

 الصحیح وبالوقت المناسب.

 2المعرفة إدارة الثاني: مبادئ المطلب

 المعرفة إدارة مع التعامل استرشاد اجل من علیها التعرف یستحسن قواعد بمثابة المعرفة إدارة مبادئ تعد
 :  یلي فیما نذكر بعضها

 دورة تمثل العملیات من مجموعة خالل من المعرفة أصول في االستثمار هو المعرفة إدارة جوهر أن •
 ؛نممك عائد اكبر تحقیق اجل من المنظمة في المعرفة لتلك حیاة
 الن والتقنیة اإلنسانیة الناحیة من متكاملة تكون أن یجب حلول ینتج المعرفة إدارة في االستثمار أن •

 وتقني؛ إنساني سیاق المعرفة
 المادة من للقوة الجوهري التحول نتیجة بالمعرفة تلتقي السیاسة أن أي سیاسي مضمون المعرفة إلدارة •
 والجماعات األفراد یملكها التي بالقوة المعرفة تتضاعف مرة كل وفي العقل إلى العضالت ومن المعرفة إلى

  والمؤسسات؛
 المعرفة؛ إدارة وعملیات مهام یتولى المدیرین من فریق وجود یكون أن ال یمكن المعرفة إدارة استثمار •

                                                           
 .61- 60ص ، 2008 عمان، األولى، الطبعة والتوزیع، لمنشر الصفاء دار ،المعرفة إدارة في معاصرة اتجاهات الزیادات، عواد محمد  1
 .34-33ص  2012  األولى الطبعة األردن، والتوزیع، للنشر الزمان جلیس دار ،المعلومات تكنولوجیا في المعرفة إدارة المهیرات، محمد بسام  2
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 المعرفة؛ خرائط مثل تدفقها و مسارات نماذج من المعرفة إدارة تستفید •
 تتعلق التي تلك خاصة إنتاجها من أصعب المعرفة إدارة في المشاركة أن هي المهمة النقاط من •

 المكتسبة؛ الفردیة و المهارات بالخبرات
 على تشبع تنظیمیة ثقافة ومن حاضنة بیئة ود وج دون من مهامها أداء المعرفة إدارة تستطیع ال •

 سهولة؛و  شفافیة بكل المعرفة في والمشاركة التواصل
 من لها التي األخرى اإلدارات عكس على والمرئیة الملموسة بالالنهایة المعرفة إدارة أنشطة تتمیز •

 نشاط كل ومع اإلداریة العملیة مع بنیویا متداخلة المعرفة إدارة طبیعة الن ببساطة وذلك ومخرجات مدخالت
 المؤسسة؛ به تقوم وظیفي
 أو فكري مال رأس في مجسدة معنویة أصول إلى العادة في یتحول المعرفة إدارة في االستثمار إن •

 المؤسسة في تبقى وملموسة مادیة أصول إلى استثمارها یتحول التي المادیة اإلدارة عكس معرفي

 إلیها التحول مبرراتو  المعرفة إدارة عناصر : الثالث المطلب

 :1  التالیة العناصر تتضمن أنها المعرفة إدارة في الباحثون یرىالمعرفة إدارة عناصر :أوال

 مساعدة عمل فریق ضمن االفراد فیه یستطیع الذي المستوى ویعني: Collaboration التعاون  1-
 عملیة على تؤثر التعاون ثقافة إشاعة أن حیث منظمة، أهداف للوصول إلى عملهم مجال وفي األخر احدهما

 وبرفع التفاعل یخلق فالتعاون .المؤسسة وأقسام والوحدات االفراد تبادلها بین مستوى زیادة خالل من المعرفة خلق
 المعرفة دعائم من أساسا التي تعتبر والمعلومات البیانات وصول یسهل وبالتالي االتصال ویحسن المعنویة الروح

 . المعرفة إدارة تدعیم في یساهم الطریقة بهذه فالتعاون وبالتالي

 على البعض بعضنا رت ا بقد اإلیمان من ومتبادل متمیز مستوى على الحفاظ تعني Trust ةالثق -2
 جانب إلى فالثقة للمعرفة، والمؤثر الحقیقي المفتوح التبادل عملیة من تسهل أن ویمكن والسلوك، النوایا مستوى
 .البعض لبعضهما مكمالن وهما المعرفة إدارة فعالیة لتدعیم معا تعمالن التعاون

 في الستخدامها جدیدة معرفة اكتساب یعني فهو الهامة، العناصر من التعلم یعد: Learning التعلم -3
 یؤهلهم بما األفراد تطویر على المؤسسات یساعد التعلم على فالتركیز اآلخرین، على التأثیر أو القرار اتخاذ

 .خلق المعرفة لعملیة جید أعداد ویعدهم

 الهیئة تنفیذ على والرقابة القرار اتخاذ صالحیات تركیز إلى المركزیة تشیر: Centratization المركزیة -4
 القرارات تتركز أن ضرورة إلى المعرفة وادارة المعرفة علم في الباحثون یذهب ولذلك للمؤسسة، العلیا التنظیمیة

                                                           
 .77ص ،سابق مرجع الملكاوي، الخلوف ابراهیم  1
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 إنما أساسا المعرفة خلق عملیة أن في الجازمة واعتقاداتهم إیمانهم على المؤسسة استنادا في العلیا السلطات بید
 .المعرفة إدارة في الرئیسیة الهامة العناصر من تعتبر الالمركزیة فان عالیة وبالتالي المركزیة إلى تحتاج

 ضمن رر ا الق اتخاذ بعملیة الرسمیة القواعد فیها تتحكم التي المدة تعني: Formalization الرسمیة -5
 تتحكم الرسمیة فان وبالتالي السیاسات ورسم األهداف تحدید على یقوم التخطیط أن فالمعروف المؤسسة، إطار

 .المعرفة في لتتحكم إلیها المعرفة تحتها إدارة فإن ولذلك األخیرة هذه في

 أفقیا واسعة تكون المؤسسة في العاملین االفراد لدى الخبرة أن یعني وذلك :والعمیقة الواسعة الخبرة -6
 الدوائر مثل المؤسسة في أفقیة إداریة مستویات فهناك ومتخصصة، مركزة تكون أن بمعنى وعمیقة ومتنوعة

 المستوى نفس في األقسام رؤساء بین العالقة أن أي متخصصین، األقسام رؤساء على یشرف كما المتخصصة
 وبتبادل بالخبرات یزودهم إنما بینهم التشاور فإن وبالتالي بینهم، على التنسیق وتقوم أفقیة عالقة تكون و المدراء

 إدارة ونجاح أداء على وتساعد معرفة تكون إنما بینهم تنشأ التي الخبرة المؤسسة، هذه أهداف وتحقیق المعلومات
 .المعرفة

 ونظام المعلومات تكنولوجیا نظام ودعم تسهیالت إن :المعلومات تكنولوجیا نظام ودعم تسهیالت -7
 وبالتالي المعرفة خلق في حاكم عنصر أنها المعرفة یرونها إدارة في فالباحثون المعرفة، إدارة لدعم المعلومات

 .المعرفة إدارة عناصر من ضروري وعنصر أمر دعمها

 ما طریق عن المفیدة و االجراءات واألفكار والمنتجات القیمة خلق على القدرة یعني :التنظیمي اإلبداع -8
 المؤسسة قدرة بناء في هاما دورا تلعب المعرفة إن .معقد اجتماعي نظام في یعملون معا الذین االفراد یبتكره
 للمؤسسة ضروري أمر توفرها فإن مبدعة، تكون أن للمؤسسة یمكن ال دون المعرفة فمن وخالقة مبدعة لتكون
 في والمشاركة وادارتها واستغاللها العاملون یمتلكها التي المعرفة والتقاط المؤسسة كشف على أن یعني وهذا

 .المعرفة إدارة دور هو وهذا للمؤسسة تجاریة هامة مكاسب لتحقیق استخدامها

 : 1 یلي كما وهي أربعة هي المعرفة إلدارة األساسیة العناصر أن إلى الباحثین من الكثیر یشیر

 في یأخذ والذي البیئیة الفرص أو التهدیدات لمواجهة التحرك أسلوب أنها على وتعرف :االستراتیجیة -9
 بصنع االستراتیجیة وتقوم المشروع، وأهداف رسالة لتحقیق سعیا للمشروع الداخلیة والقوة الضعف الحسبان نقاط

 ومعالجة مسك كیفیة إلى المؤسسة توجه حیث والمالئمة الصحیحة الخیارات تبني على المعرفة بالتركیز
 أهم ومن المعرفة، یترابطوا لكي الناس لربط العمل شبكات تنمیة في اإلستراتیجیة تسهم كما ومجوداتها الفكریة
 یدفع مما حولها المعرفة بجمع علیها التركیز یتم حیث للمؤسسة، األهمیة مناطق تحدید أدوار االستراتیجیة

 .المعرفة لتولید المؤسسة أحیانا
                                                           

 .77:ص ،سابق مرجع الزیادات، أحمد عواد محمد    1
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 :البشریة القوة .10

 المنظمة من عبره تنتقل الذي األساس یتضمن لكونه المعرفة إدارة عناصر أهم البشري العنصر یمثل
المعرفة  وٕادارة المعلومات أنظمة كوادر هم هنا باألشخاص والمقصود التنظیمیة، المعرفة إلى الفردیة المعرفة
  .دونهم من العمل یمكن وال المعرفة إدارة برنامج في الرئیسة المكونات هم فإن األفراد وعملیا والتطویر، والبحث

 أو واكتسابها المعرفة إدارة تكوین في سواء المعرفة إدارة في مهما دورا التكنولوجیا تؤدي :التكنولوجیا .11
 كمعالجة التطبیقات من الكثیر في البشریة الموارد مع بالتنسیق دورا كبیرا تؤدي فهي بها، نشرها واالحتفاظ
 .المعرفة إدارة عملیات وتسهیل القرارات دعم الوثائق وأنظمة

 عبر علیها المحافظة وتتم المعرفة مصادر أهم من تعدان اللتان والحرفة المهارة العملیة توفر :العملیة .12
 ألفراد والتبادل الترابط من تزید التي الجدیدة العمل ممارسات بتطویر العملیة خالل من تحقیقها یتم المكانة والتي
 األدوار بتحدید أیضا وتقوم البرامج بتنفیذ التقدم عملیة و تراقب النتائج قیاس العملیة هذه وتوفر فریق العمل

 .المعرفة إدارة برامج في والجماعیة الفردیة والمهام للمشاركة

 لالهتمام المؤسسات تحول في ساهمت التي العوامل من العدید هناك: المعرفة إدارة إلى التحول مبرراتا: ثانی
 النقاط في نلخصها أن یمكن وخارجیة داخلیة بیئیة متطلبات و مؤثرات لعدة استجابة فهو المعرفة، بإدارة
 1:التالیة

المؤسسة  موجودات ورفع التكلفة لتخفیض كبیرة فرصة لكونها المؤسسي، النجاح في المعرفة دور تعاظم •
 الجدیدة؛ االیرادات لتولید
 كالفضائیات التكلفة قلیلة سهلة بوسائل مباشرة تماس اآلن العالمیة المجتمعات جعلت التي العولمة •

 أخرى حتیةت بنیة وتوفیر بعد عن االتصال نظم وتوفیر التقاریر وتبادل خلق تسهیل في أسهمت والتي واالنترنت
 لالتصاالت؛

 عملیات في المعرفة اثر تلمس على قادرة المؤسسات غالبیة أصبحت حیث ذاتها، المعرفة قیاس إمكانیة •
 اكبر؛ بشفافیة األثر هذا قیاس على وقادرة فیها األعمال
من  أهم وهي التنافسیة المیزة مصدر هي والمعرفة المعلوماتیة أن العالمیة أن العالمیة المال أسواق إدراك •

 المال؛ رأسو  األرض مثل التقلیدیة المصادر
 متعددة وأنواع المعرفة من متعددة أنواع جو عن فضال تطبیقها، احتماالت زید ا وت المعرفة إدارة تشعب •

 تطبیقها؛ تدعم التي والعملیات من النظم
 .تولیدها لحظة في قیمتها على بالضرورة تعتمد ال للمعرفة المدى بعیدة الحقیقة القیمة أن تزاید اإلدراك •

                                                           
 55 ،ص 2012 سوریا، دمشق األول، العدد ، 28 المجلد دمشق جامعة مجلة ،المعرفة إدارة و المعلومات مفهوم علي، احمد1 



 إلدارة المعرفة  الفصل األول: الدراسة النظرية
 

11 
 

 إدارتها من یجعل جدیدة معرفة بتطویر المستمر تعزیزها وٕامكان المعرفیة للموجودات الدینامیكیة الطبیعة •
 ؛ 1المعرفة إلدارة برامج تطویر نحو التوجه تحتم معقدة، عملیة
 عن ونقلها تفسیرها نظم اختالف عن فضال والمعلومات، البیانات عن ر ا كثي المعرفة طبیعة اختالف •

 للمعلومات؛ المضافة القیمة عن لها المضافة القیم تختلف بالتالي و نظم المعلومات،
 تلك التغیرات؛ لمواكبة مالئمة غیر اإلدراكیة األنماط جعل مما العلماء واتجاهات أذواق في الواسع التغییر •
والتجدید  واإلیداع التنافس مجال في خاصة معالجتها في المعرفة إدارة نجحت التي المجاالت اتساع •

 والتنویع؛
 الذاتي والذكاء والتنظیم البیئي والتعمیق لالضطرابات والتكیف الهادف والتصمیم الوعي اإلبداع إلى تهدف •

 التعلم؛ و
 وتقییم العمالء وٕادارة العاملین تطویر و وٕادارة العملیات وجودة لها التخطیط خالل من لألعمال قیمة خلق •

 .اإلنتاج
 

 مجتمع المعرفة المبحث الثاني:
 

 لتفعیلها المناسبة ویوفر البیئة المعرفة، بدورة یهتم الذي المجتمع هو العصر هذا في المعرفة مجتمع إن
 وجه على المعلومات تقنیات وبیئة العام الحدیثة بشكلها التقنیة البیئة ذلك في بما عطائها، وزیادة وتنشیطها

 .للجمیع كریمة حیاة بناء نحو والسعي التنمیة وتعزیز اإلنسان تطویر إمكانات في یسهم بما الخصوص،
 

 المطلب األول: ماهیة مجتمع المعرفة
 تعریف مجتمع المعرفةأوال: 

 مجاالت بكفاءة في وتوظیفها وٕانتاجها المعرفة نشر على أساساً  یقوم الذي المجتمع ذلك هومجتمع المعرفة 
 بالحالة االرتقاء إلى وصوالً  والحیاة الخاصة، والسیاسة المدني والمجتمع االقتصادفي  جمیعها المجتمعي النشاط

 فإننا المعرفة دورة لتسلسل بسیط منطقي تصور وضع حاولنا اإلنسانیة وٕاذا التنمیة تحقیق أي باطراد اإلنسانیة
 بین التفاعل المعرفة من تنطلق حیث المعرفة تولید محطة من تبدأ رئیسیة محطات ثالث لهذه الدورة أن نجد

 أن شك وال أخرى، جهة من واإلبداع على التفكیر وقدرته اإلنسان عقل وبین جهة من المتوافرة والمعارف الحقائق
 لهذا المهمة األمثلة من یعد الذي العلمي فالبحث به، المحیطة محكوم بالبیئة التفاعل لهذا المعرفي العطاء
نواحي  على أیضاً  هذا وینطبق المأمول، المعرفي العطاء یعطي كي مناسبة علمیة إلى بیئة یحتاج التفاعل
 وكما المتوافرة، المعرفة نشر محطة فهي المعرفة دورة في الثانیة المحطة ما أ .األخرى المختلفة المعرفي اإلبداع
 ذلك وعلى أنواعها، بشتى المعرفة إلى یحتاج اإلنسان فإن عقل أصنافه بمختلف الغذاء إلى اإلنسان جسم یحتاج

 الحصول على إن بل الغذاء، على الحصول ضرورة تماثل اإلنسان إلى بالنسبة اكتساب المعرفة ضرورة فإن
                                                           

 28 ص ، 2008 عمان، األولى، الطبعة والتوزیع، لمنشر اثراء األعمال، منظمات في المعرفیة اإلدارة استراتیجیات حسن، عجالن حسین  1
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 أجل من الدخل تأمین في واالستفادة منها المختلفة المهن في واستخدامها المعرفة باكتساب مرتبطاً  بات الغذاء
 محطة استخدام وهي أال المعرفة دورة محطات من الثالثة المحطة إلى نأتي وهنا.المتطلبات على الحصول
 األعمال كفاءة تكون وحل المشكالت الوسائل وتسخیر األعمال تنظیم في المعرفة استخدام فبقدر المعرفة،
 التوظیف هذا فدون الحیاة، شؤون في بكفاءة توظیفها تأتي من المعرفة فقوة المرجوة، وفوائدها مردودها ویكون
 فنشر بعضًا، بعضها المعرفة دورة محطات وتغذي.الحیاة به تبث التي الروح جمیًال تنقصه شكالً  المعرفة تبقى

واالستفادة  نشرها یتطلب المعرفة وتولید لتولیدها، جدیدة مصادر ظهور إلى یؤدیان استخدامها، وكذلك المعرفة
 ،1للجمیع متاحة نشرها وجعلها دون یتم ال واسع نطاق على منها واالستفادة المعرفة توظیف أن كما منها،

 :في مجتمع المعرفة أركانتتمثل و 

 .والتنظیم والتعبیر الرأي حریات إطالق •
 .النوعیة راقي لتعلیم الكامل النشر •
 .العلم توطین •
 المعرفة وٕادارة المعلومات مفهوم •
 .واالقتصادیة االجتماعیة البیئة في المعرفة إنتاج نمط نحو التحول •
  ومستنیر منفتح أصیل عام عربي معرفي نموذج تأسیس •

 :المعرفة مجتمع خصائصثانیا: 

 في متزاید ونمو التعلیم، عاٍل من مستوى توافر منها والخصائص، الممیزات من بعدد المعرفة مجتمع یتمیز
 الصناعي، الذكاء باستخدام اإلنتاج على القدرة معها، وكذلك التعامل وتستطیع المعرفة تملكها التي العمل قوة

مع  ذكیةومنظمات  هیئات إلى المدني المجتمع ومنظمات والحكومیة المجتمع الخاصة مؤسسات وتحول
 خطط إلى تحویلها أو صیاغتها وتشكیلها إعادة وٕامكان المعلومات، بنوك في المختلفة المعرفة بأشكال االحتفاظ
 المتراكمة الخبرات من واالستفادة المعرفة إنتاج على للبحوث القادرة مراكز وجود عن فضالً  وذلك تنظیمیة،

 یتقبلها ویتجاوب والتجدیدات التغیرات هذه مغزى فهم یمكنه الذي الثقافي المناخ خلق وتوفیر في والمساعدة
  .معها

 في واالتصال المعلومات تكنولوجیا على استخدام یقوم الذي المعلومات مجتمع عن یختلف المعرفة مجتمعف
 المعدات إنتاج حتى أو استخدام فقط ولیس المختلفة)، المعرفة البرمجیات (أشكال إنتاج على قادر مجتمع أنه

 على یعتمد المجتمع الصناعي في العمل) كان وٕاذا المعرفة، على الحصول في تستخدم التي األجهزة أو الصلبة
 مراجعة إلى المعرفة هذه تحتاج ولذا العمل) يتعدد المستقبلي المعرفة مجتمع في (المعرفة فإن المتاحة المعرفة

                                                           
،  2012 األول، العدد ، 28 مجلد القانونیة، و اقتصادیة علوم كلیة سوریا، دمشق، جامعة مجلة ،تقنیاتها و المعرفة إدارة دور عوض، محمد عاطف  1

 409 ص
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 اقتصادیات علیها تقوم وسلع مشروعات إلى تحویلها یمكن حتى تكنولوجیا المعلومات إلى تحتاج كما مستمرة
 التي فإن المشكلة للمعرفة األساسیان المصدران هما والتعلیم التجربة كانت وٕاذا الجدید، المجتمع المعرفة في

 تطبیقها یمكن والتي مجتمع المستقبل، إلیها یحتاج سوف التي المعرفة نوع تحدید هي لها التصدي یتعین
 الجدوى عدیمة تعد سوف األمریكیین المفكرین قال أحد كما تشترى وال تباع ال التي المعرفة ألن وتسویقها؛

  .1والفائدة

 2:عوامل نموهو  المعرفة مجتمع مسارات :نيالمطلب الثا

 مجتمع المعرفة مساراتأوال: 

 في تعلیماً  الحقل هذا في والمهنیون الباحثون یمتلك :المعلومات إدارة هو المعرفة إلدارة األول المسار 
 الهندسة وٕاعادة الصناعي والذكاء اإلداریة المعلومات أنظمة بناء ضمن وذلك المعلومات، وعلم الحاسب مجال

 .إلخ...العمل وجماعات

 في تعلیمهم الحقل هذا في والمهنیون الباحثون یمتلك :األشخاص إدارة هو المعرفة إلدارة الثاني المسار
 الفردیة المهارات وتحسین والتغییر التقدیر ضمن وذلك األعمال، إدارة أو والسیكولوجیا النفس وعلم الفلسفة مجال

 .مستویات لها الدینامیكیة المهارات من معقدة ومجموعة العملیات، هي هنا فالمعرفة.والسلوك البشریة

 .الفرد في ویكون والممارسة البحث على التركیز )الفردي المنظور ( األول المستوى -

 .المنظمة في ویكون والممارسة البحث على التركیز )التنظیمي المنظور( الثاني المستوى -

 المعرفةمجتع  نمو عواملثانیا: 

 طرائق أیة فإن ولذلك المنافسة، في فائدة من لها وما المعرفة أهمیة الحدیثة والشركات المنظمات الحظت
 متنوعة عوامل وهناك هذا، یومنا في للنجاح مفاتیح هي وتوزیعها المعرفة نمو عاتقها على تضع وأسالیب
 :منها نمیز بها واالهتمام المعرفة إدارة بنمو أسهمت

 .التغییر خطوات تعجیل •
 المعرفة وٕادارة المعلومات مفهوم •
 .الموظفین احتكاك ازدیاد •
 .التنظیمي النطاق في النمو •

                                                           
 .37ص ، 2010 ، 1 ط األردن، والتوزیع، للنشر أسامة دار ،الحدیثة والتكنولوجیا المعرفة إدارة الدین، نور عصام  1
في  العربیة األعمال منظمات في الفكري المال راس :حول دولي ملتقى ،األعمال منظمات في اإلبداع وظیفة على المعرفة إدارة تطبیق اثر طرطار، احمد 2

 6ص ، 2011 دیسمبر 14 - 13 الجزائر، الشلف، جامعة الحدیثة، اقتصادیات
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 .المعرفي التكامل •
 .المنظمات تشبیك في الزیادة •
 .والخدمات المنتجات من نامیة معرفیة كثافة •
 1.المعلومات تقنیات في الثورة •

 .لالحلو بعضو  ةالمعرف إدارة تطبیق مشكالت: ثلاثلاالمطلب 

 .المعرفة إدارة تطبیق مشكالتأوال: 

 : 2 هي و منها بعض اختیار تم وقد تبرز، قد كبیرة مشكالت هناك فإن المعرفة إدارة تطبیق عند

 قدرات وتطویر بناء إلى یؤدي وهذه للمؤسسة، العلیا اإلدارة عن عزلة في المعرفة وٕادارة منفذ یعمل قد •

التي  تلك ولیست التشغیلیة، والممارسات باألنشطة وقناعتهم الشخصیة تهم معتقد مع تتالءم وٕامكانیات
 الكاملة؛ بصورتها تستخدم لن قدرات بناء إلى یؤدي األمر هذا .المؤسسة تفضل

 و فشل صورة في ینعكس قد وهذا واقعیة غیر وٕامكانیات بصورة المعرفة إدارة نظام ترویح یجري قد •
 المنتجات؛ خطوط أو المنتجات بعض حذف أو تصفیة وعملیات متكررة احباطات
 تنافسیة میزة تحقیق إلى یؤدي التركیز وهذا تسویقیة فرص على التركیز یجري األحیان من الكثیر في أن •
 المتوقع؛ من اقل محدودة
 البشریة الموارد تخصیص عدم بسبب تقدیمها بعد وتخفق تفشل المعرفة إدارة جهود من الكثیر أن •

 لنجاحها؛ الكافیة والمادیة
 مراعاة وعدم التطبیق، جهود قبل الطویل لألمر وكافیا كامال فهما یتطلب المعرفة إدارة مدخل تطبیق أن •

 .للمؤسسة الجوهریة النتائج في سلبا ینعكس هذا األمر

 3: یلي فیما المشكالت بعض إضافة ویمكن

 الحوار؛ عبر المشتركة السیاقات ابتكار في المتمثل و المعرفة إلدارة األساسي الهدف تجاهل 
 البشري؛ التفاعل بدل التكنولوجي االتصال إحالل 
 فقط للمعرفة المباشرة المقاییس تطویر نحو السعي. 

                                                           
علوم  كلیة المعارف، و المعرفة إدارة تخص ماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة ،الخبیرة األنظمة إنتاج في المعرفة إدارة مساهمة عامر، بن داهنین  1

 .45ص  2010/2011الجزائر  بسكرة خیضر محمد جامعة التسییر، علوم و التجاریة و االقتصادیة
أم  جامعة التخطیط، و التربویة إدارة تخصص الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة ،المعرفة إدارة الطشكندي، اهللا عبد قارئ ممدوح بنت زكیة  2

 .5ص  2008/2009القرى،
 33 ص سابق، مرجع القهیوي، اهللا عبد لیث  3
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 .المعرفة إلدارة حلول إیجادثانیا: 

 والتدخل لمواجهتها التخطیط ینبغي علیه متوقعة مسالة المشروعات تنفیذ عملیة خالل المشكالت ظهور إن

 :1هي المشكالت لتلك الحلول هذه بین ومن المالئمة القرارات واتخاذ التنفیذ إجراءات لتحسین

 ؛لألفراد المستمر التعلم فرص على والتأكید االبتكار •
 والنقاش؛ والبحث الحوار في للمشاركة لألفراد فرص توفیر •
 تخزینها؛ من أكثر المعرفة تدفق على التركیز •
 به؛ والمشاركة التعلم ونشر للفهم أنظمة تأسیس •
 مستوى على ذلك بعد تدریجیا التحول ثم أوال، المعنیة المستویات على المشترك الفهم تطویر •

 ككل؛ المؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 35-34 ص ،سابقمرجع ، القهیوي اهللا عبد لیث 1
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 الفصل خالصة

 قبل من متزاید باهتمام حظیت التي اإلداریة المفاهیم حدثأ أن إدارة المعرفة من الفصل هذا نستخلص من
 نجاح إلى یؤدي الذي الجوهري الموجود المعرفة تعتبر إذ والعشرین، الحادي القرن بدایة منذ األعمال منظمات

 وتسعي .حدیث اقتصاد إلى تقلیدي اقتصاد من األعمال بیئة تحویل إلى أدى والذي المؤسسات أعمال دورة
 فإنها ذلك ولتحقیق المؤسسي، األداء وتحقیق والفعالیة، الكفاءة بلوغ إلى مستمرة وبصورة الحدیثة المؤسسات

 جماعات باستمرار من وتطویرها استخدامها یجري التي والمعارف العلوم من المتجددة المعرفة كسب إلى تسعي
 بعد ما عصر في للمنافسة الجدید األساس هي المعرفة داركر بیتر ویعتبر قدراتهم،و  خبراتهم خالل من العمل

 في المستقبل. المعرفة على ستقوم والمعلومات والخدمات التصنیع مؤسسات نوأ ،الرأسمالیة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  الثاني: الفصل

دراسة میدانیة حول دور إدارة المعرفة 

 في بناء مجتمع معرفي
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 تمهید

حظي مفهوم إدارة المعرفة منذ سبعینات القرن الماضي باهتمام عالمي واسع من قبل األوساط العلمیة 
األكادیمیة، وذلك كعلم مستقل بذاته، ومنفصل عن باقي العلوم اإلداریة األخرى، األمر الذي أدى إلى تطّوره 

 بشكل ملحوظ في العقود األخیرة.

الحكومیة والخاصة باألخذ بمقوالته على نحو الفت لما أثبته أعالمه  وبدأت كبرى المنظمات والمؤسسات
ومفكروه من أهمیة كبرى في بناء وتنظیم المؤسسات واستدامتها، ونتیجة لهذا االهتمام فقد بدأت المحافل العلمیة 

ا األمر الذي تخّصص له مكانًا مرموقًا ضمن برامجها، وٕالى جانب النظریات العلمیة الجدیدة التي تتم مناقشته
 أفضى إلى إیجاد العدید من التطبیقات المختلفة له حول العالم وافتتاح فروع له في مختلف الجامعات العالمیة. 

وقد ركز بعض المهتمین بعلم إدارة المعرفة اهتمامهم بالشق التقني وتطبیقاته، وآخرون فضلوا التركیز على 
وم العام له والمتمثل في نشر ثقافة المعرفة؛ على اعتبار أن العنصر البشري، وثمة مجموعة أخرى تبنت المفه

 المعرفة هي مصدر جمیع العلوم بغض النظر عن طبیعة هذه العلوم.

ولذلك سوف نحاول من خالل هذا الفصل التطرق لبعض النماذج الرائدة في مجال إدارة المعرفة والمجتمع 
إلدارة المعرفة وأهم االستراتیجیات التي اعتمدتها في ذلك، المعرفي مع إطاللة على مبادرة الجزائر في تبنیها 

 وعلیه سنتناول الفصل في ثالث مباحث.

 دارة المعرفةواقع اإلدارة العربیة في ظل متطلبات إالمبحث األول: 

 التجربة اإلماراتیةالمبحث الثاني: 
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 ةفي ظل متطلبات إدارة المعرف دارة العربیةاإلقع او  :األولالمبحث 

 جوانبها وأهم العربیة العامة لإلدارة بالصفات إحداهما تتعلق زاویتین على الوقوف إلى العنصر هذا یسعى
 في المنشودة التنمیة تحقیق على ال و العالمي الحاصل، التطور مواكبة على الحیلولة دون تقف التي السلبیة
 القفز استطاعت من العربیة االدارات من الكثیر هناك ألن التعمیم على وجه لیس وهذا العربیة الدول من الكثیر
 في منغمسة كونها اإلدارة الجزائریة في الموجودة العراقیل على الوقوف إلى تسعى كما. بعض العقبات على

 . الخاصة سماته له متمیز مجتمع

 إدارة اتستلزمه التي خالل المتطلبات من االدارات هذه واقع إلى التطرق فستحاول األخرى الزاویة أما
 والمرونة المؤهلة البشریة والموارد التكنولوجیا من ناحیة خصوصا مستلزمات عدة على تقوم وأنها ذلك المعرفة

 .ثقافة المنظمة وكذا التنظیمیة الهیاكل في

 : العربیة اإلدارة : واقعالمطلب األول

 العربیة اإلدارة لتصبح تفادیها على العمل یجب التي العراقیلو  الخصائص من بمجموعة العربیة اإلدارة تنفرد
 اإلدارة مالمح أهم تقدیم ویمكن إداریا المتفوقة ادارات الدول مستوى على الحاصل التطور مواكبة على قادرة

 1 ي:ف والمتمثلة السلمي علي الدكتور األستاذ اقترحها والتي النقاط التالیة خالل من وذلك العربیة

  الخارجیة البیئة مع تفاعلال وضعف المنظمة داخل في االنحصار -
  العالمیة نحو التوجه وضعف األولى بالدرجة المحلي االكتفاء -
 . اإلداري القرارو  للتخطیط الزمني المدى قصر -
 . كبیر حد إلى التقلیدیة بالمفاهیم االرتباط -
 . والنمطیة التقولب -
 . السلیم التسویقي التوجه ضعف -
 . المعلومات تكنولوجیا وصاخص الحدیثة التكنولوجیا من االستفادة ضعف -
 .اإلداري للقرار العلمي األساس ضعف -
 . الجامدة بالهیاكل التمسك -
 . التغییر إلى الدافع ضعف -
 . البشري المورد من اإلستفادة في الثقة ضعف -

 : أنها حیث العربیة اإلدارة واقع عن تعبر التي الممیزات بعض إضافة ویمكن

                                                           
 1982 نوفمب الكویت، ،واآلداب والفنون للثقافة الوطني المعرفة، المجلس التكنولوجیا، عالم تحدیات أمام كرم، العرب أنطونیوس 1
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 ضیقة سیاسویة تحصیل مكاسب إلى خاللها من تسعى التي بیةالحز  التشكیالت لبعض إمتدادا أصبحت -
 تقوم به أنها یفترض والذي بها المنوط الدور حساب على وذلك
 بالعامل مربوطة المعتمد علیها المعلومات وأن خصوصا التنفیذ في السرعة وعدم اإلداري العمل بطىء -

 . وخیمة عواقب عنه جرتن قد الذي األمر وهو مجدیة وال مفیدة غیر تصبح وقد الزمني
 یعرقل الذي البعض األمر بعضها مع عالقة لها التي والمصالح األخرى اإلدارات مع التنسیق ضعف -

 .المواطنین مصالح یرهن و بها الخدمات

 : المعرفة إدارة ظل في العربیة المطلب الثاني: اإلدارة

 التي واألركان من المقومات مجموعة ثم أن المعرفة بإدارة والمهتمة المختصة األدبیات من الكثیر تجمع
 1: وهي المعرفة إدارة علیها تنهض التي الدعامة لتشكیل توفرها یجب

 في إلیها تحتاج المنظمة والتي تحوزها أن یجب التي والبرمجیات العتاد قوامها والتي التكنولوجیة البنیة -
 تتمثل أخرى وبعبارة تقاسمها، عملیة تم نوم وتخزینها واسترجاعها المعرفة بتحصیل الخاصة العملیات مختلف

 . توالمعلوما االتصاالت تكنولوجیا في البنیة هذه
 وتطویرها، عن المعرفة البحث مهام لها تسند والتي العالي والمستوى التأهیل ذات البشریة الموارد وجود -
 المعرفة افراد ظهور ظل في لالفراد المهام وفقها إسناد یتم بسیطة اجراءات مجرد الیوم المسألة تعد لم حیث
 .واالبتكار الخلق على والقدرة والمبادرة مقومات اإلبداع مختلف یمتلكون والذین
 أن إذ المختلفة عبر القنوات المعلومات تدفق تسهیل عملیة خالل من خصوصا التنظیمي الهیكل مرونة -
 اإلبداع على وتعیقهم االفراد كفاءات من دوتح إدارة المعرفة تطبیق تسهل ال الجمود من بنوع تتمیز التي الهیاكل

 .المنظمة صالح في جدیدة تكون معارف واكتشاف
 وتولید على االبتكار السعي نحو فراداأل دعم في مهما دورا اإلیجابیة القیم تلعب حیث المؤسسة ثقافة -
 .المزید بذل إلى یدفعهم ما وهو بالمنظمة االعتزازباالنتماء و  وشعورهم فرادألل المعنوي الحفز خالل ومن المعرفة

 إلدارة الفعال التطبیق أمام تقف التي المعوقات أهم عند الوقوف یمكن الذكر السالفة الخصائص خالل من
 :التالیة العناصر خالل من خاصة و الجزائر بصفة عامة بصورة العربیة الدول صعید على المعرفة

 

 

 

                                                           
 1991 ،، األردن الثانیة، عمان والتوزیع، الطبعة والنشر للطباعة الفكر المكتبیة، دار المقتنیات وتنمیة المعلومات خدمات، سالمة محمد عبدالحافظ  (1)
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 :التكنولوجیة البنیة - أ

 ودون التكنولوجیا سمي بعصر قد والمعرفة المعلومات عصر سبق الذي العصر أن حول اثنان یختلف ال
 تعریف على الضوء فقط سنسلط حولها یطول حدیث قد إلى تجرنا قد الفترة هذه عن كثیرة تفاصیل في الدخول

 1.العربیة االدارات في معها خصوصا الدول تعامل وكیفیة التكنولوجیا

 بموجبه یتم والذي سيأالنقل الر  طریق عن إما بصورتین تتم تكنولوجیاال نقل عملیة أن معلوم هو وكما
 نقل وفقها فیتم الثانیة الصورة أما فعلیة ومیدانیة، بصورة وتجسیدها النظریة واالكتشافات البحوث تحویل

 وبالتالي صناعتها في المساهمة دون جاهزة التكنولوجیا بعملیة استیراد القیام ویعني أفقیة بصورة التكنولوجیا
 . أخرى غراضأ في استغاللها ثم ومن االنجازات هذه الحتكار دوما یسعى الذي اآلخر به یجود ما انتظار

 فهي الحال فبطبیعة النقل من صور الثانیة الصورة على تعتمد الدول هذه أن یبین العربیة الدول حال وواقع
 بموضوع یحیط اللبس یزال ال حیث توطینها ىالعمل عل وكذا ،استیرادها محاولة إلى وتسعى لها منتجة غیر

 الطالب عدد زیادة ذلك نتائج من وكان العلم وبین بینها المستمر خالل الخلط من وذلك العرب عند التكنولوجیا
 د.المعاه هذه مخرجات كثرة نتیجة البطالة اتجاه في األحیان من الكثیر في التي تحیل والمعاهد

 في وبخاصة واالتصاالت، تقنیات المعلومات محاور معظم على به بأس ال شوطا العربیة الدول قطعت 
 جمیع في المرصود التطور فإن التقني األداء في تطورا فیها وسجلت االستثمار واصلت التي األساسیة البنى

 تقنیات جاهزیة إلستثمار األكثر الخمسین الدول قائمة ضمن عربیة بلدان أربع جاءت 2008 عام العالم مناطق
 والبحرین وقطر المتحدة العربیة (االمارات الخلیجي التعاون دول من جمیعها كانت واالتصاالت المعلومات
 البراز كافیا مبررا یعتبر ال هذا ولكن ،التوالي على 50و39 و 37 ،127و 28 المراتب تبوأت التي والكویت)

 ال من الدول من الكثیر وأن ذلك معلوماتوال االتصاالت تعلق بتكنولوجیا فیما حال بأفضل العربیة الدول أن
 استیراد عملیة إلى حتى وال التكنولوجیات لهذه التحتیة البنیة تنشیط ألجل المناسبة مصادر الدخل على تتوفر

 عن البعد كل بعیدة تقلیدیة بصورة اإلداریة أمورها تصریف مع التعامل علیها یحتم الذي األمر التكنولوجیا
 2 .المعرفة إدارة مزایا من االستفادة

 : البشریة الموارد – ب

 دون من الجسد بمثابة االتصاالت والمعلومات تكنولوجیا عامة بصفة أو والبرمجیات المعدات من كل تعتبر
 المؤهلة البشریة والموارد اإلمكانیات وتمثل استغاللها، یعمل على من هناك بل وحدها تعمل ال أنها ذلك روح
 فكریا، تطویره على والعمل أمثل بصورة فیه االستثمار وجب ولذا المعرفة صانع ان هوفاإلنس الجسد، هذا روح

                                                           
 .25، ص2007 األردن، عمان، والتوزیع، للنشر  الوارق األولى، مؤسسة ، الطبعة والمفاهیم الممارسات المعرفة الملكاوي، إدارة خلوف ابراهیم1
 2006 الجزائر، طبعة، القصبة للنشر، دون وآخرون، دار صحراوي بوزید :اإلنسانیة، ترجمة العلوم في العلمي البحث أنجرس، منهجیة موریس 2
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 خلق في تساهم العمالة التي أفضل تستقطب أن یجب بل العادیین االفراد على تعتمد الیوم المنظمات فلم تعد
 للمنظمات بالنسبة هافی النظر إعادة یجب معاییر االستقطاب فحتى وتطویرها، علیها والحفاظ للمنظمة المعرفة

 البحث من بد ال بل فحسب التقلیدیة اإلداریة المعاییر وفق یتم الیوم یعد التوظیف فلم سواء حد على والحكومات
 المفكرون أكد وقد .في المنظمة المعرفة عجلة بتحریك سیقومون أنهم باعتبار المناصب لشغل فراداأل عن أفضل
 المواصفات ذات البشریة الخبرة أو العقل المضافة هو القیم إنتاج مصدر أن التنمیة مجال في والباحثون

 یعرف ما أو هجرة األدمغة هي قاطبة العربیة االدارات أمام تقف التي المعوقات أبرز من النوعیة لعل القدراتو 
 خدمة في وتسخیرها معارفهم ناحیة األصلیة من الدول منهم تستفید أن من فبدال للتكنولوجیا العكسي بالنقل
 ال والتي الدول هذه تقدمها التي االمتیازات نتیجة منها دوال أخرى تستفید بها والتطویر التنمیة ومشاریع بلدانهم
الفئات  هذه تكوین في األصلیة البلدان تخسرها التي التكالیف عن ناهیك األصلیة، في الدول الحال بطبیعة توجد

 ـب ومصر  87 %في الجزائر العربیة الكفاءات هجرة نسبة لمثالا سبیل على بلغت ،فقد االستراتیجیةو  الحساسة
 . الجامعي بعد تحصیلهم كلهم هاجروا وقد % 68 األقصى والمغرب %  73

 مستوى على الریادة تعیق تحقیق التي وحدها هي الصدد هذا في الوحید العائق هي األدمغة هجرة ولیست
 العربیة األقطار من الكثیر في والجامعات التكوین أن معاهد حیث رفةالمع إدارة إلیها تحتاج التي البشریة الموارد

 لخریجي الكبیرة باألعداد تتباهى الدول من الكثیر أصبحت حیث ألخرى أو التكوین ألسباب في دورها تناقص قد
 على األموال وال التي شیدت الضخمة الهیاكل فال االطارات، بطالة إسمها أخرى أزمة خلقت حتى المعاهد هذه
 تطویر ألجل عربیا المخصصة المیزانیات أن الریادة، كما تحقیق في نفعا كلها تجدي لم صرفت التي قلتها

 صرفه یتم بما مقارنة جدا خجولة تكون تكاد العالم دول بقیة غرار منها على واالستفادة  االستراتیجیة البحوث
 1.أخرى أمور في

 : التنظیمي الهیكل – ج

 من عددا الهیكل هذا واألعمال، ویتضمن الوظائف بین للعالقات الرسمي الهیكل بمثابة ميالتنظی البناء یعد
 البناء یكون لذلك، الصراع التغیر، التنظیمي، القواعد، السلوك األهداف، الرقابة، االتصال، :مثل المتغیرات
 السلطة إنسیاب واتجاهات الوظیفیة عالقاتهم وتحدید األعمال بین توزیع االفراد أسلوب عن عبارة التنظیمي

 .والمسؤولیة

 حریة في تزید أو تحد أجواء قد من یوفره لما عمل أي لنجاح أساسیا متطلبا یعد التنظیمي الهیكل أن كما
 معه زادت مرونةزادت ال كلما التنظیمي أن الهیكل حیث اإلبداع، على العمال تحفیز في الزیادة وبالتالي العمل
 جدیدة معارف وانتاج المعرفة افراد لدى الموجودة الخبرات ظهور الذي یضمن الشيء وهو رواإلبتكا اإلبداع وتیرة
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 النوع هذا یقضي علیه ما وأول مبدعین بظهور تسمح ال الجافة التنظیمیة الهیاكل أن حیث للمنظمة،ذخار  تكون
 التركیز إلىتمیل  لعربیةا المنظمات أغلبونجد أن  . األفضل نحو التطویر وحب المبادرة روح هو الهیاكل من

 بأخرى أو بصورة مبتعدا والثبات ستقراراال من كبیر بجانب دوما یتصف الذي سيأالر  التنظیمي الهیكل على
 یتمیز أنه أبرز سماته من الذي القانوني المدخل هو اإلدارة في المسیطر المدخل أن بإعتبار ،المرونة على

 وقتل واإلبتكار اإلبداع على كلیة الباب بصورة یغلق مما القانونیة والتشریعات اللوائح على الشدید بالتركیز
 طرف من الكبرى المنظمات خصوصا المنظمات لغالبیة الملكیة العامة ظل في خصوصاة، الفردی المواهب

هو  ما مع األحیان من الكثیر في وتتقاطع عالقة لها معینة أهداف تحقیق إلى من خاللها تسعى التي الدولة
 1.بحت سیاسي

 : المنظمة ثقافة -د

 المدعمة اإلیجابیة القیم تلعب حیثتنظیمیة  وحدة أو ثقافة عامة بصورة المنظمة ثقافة عن الحدیث یمكن
 الثقة من جوا وتخلق فراداأل لدى اإلبداع مصادر وتشجیع إكتشاف هاما في دورا للمنظمة واإلبتكار الخلق لعملیة

 قبل من لصالح المنظمة والعطاء البذل شحنة مخزون تفریغ على العمل لتاليوبا ،للمنظمة واالعتزاز باإلنتماء
 فرصة لهم یتیح بما البعض بعضهم افرادها مع تقارب في أكثر یتجسد المنظمة ثقافة ترسیخ أن كما فرادها،أ

 ازاء أي نظمةالم تسلكها التي والتشجیع الحفز لعملیات أن فقط كما بتخزینها اإلكتفاء بدل بینهم المعرفة تقاسم
 الثقافة ما یخص في العربي الصعید على بظاللها تلقي التي المعوقات من الكثیر مبادرة هناك أي أو فیها جدید

 إطالقا تشجع ال التي والقیم الظواهر والسلوكات بعض العربیة المنظمات من الكثیر في تنتشر حیث ،التنظیمیة
 وعدم الوقت إهدار قیم العربیة ادارتنا في ر انتشار القیم أبرز تزال من فال مناسبین، عمل ومناخ جو وجود على

 إلى إضافة بأخرى، أو بطریقة سواءا المتقدمة الدول في غرار االدارات على التي یستحقها األهمیة إعطاءه
 له نحهتم الذي باألجر أغلب صورها في مربوطة والمنظمة الفرد بین الموجودة فالعالقة للمنظمة الوالء قیم إنعدام

 تثمین على تعمل ال المنظمة أن إعتبار على أخرى نحو وجهة له تتاح فرصة أول في تغییرها إلى یضطره مما
 جدیدة معارف تقدیم شأنه من مجهود بأي القیام إلى یسعى ال تجعله مما أفضل بنحو به یقوم الذي العمل

 هذا في ویمكن . المنظمة وأهداف دافهأه لتناقض نتیجة اغتراب حالة في یعیش العامل یصبح للمنظمة حیث
 العرب أن مفادها أخرى صیاغة في المجتمعات العربیة في القیمیة األزمة حول كرم أنطونیوس رأي إدراج الصدد

 والتكنولوجیا العلم انجازات على بالحصول یحلمون ألنهم العصر حضارة في اإلنصهار": على قادرین غیر
 یرفضون منطق ألنهم البدیل تقدیم على قادرین غیر العرب ،وأن بتطویرها سمح الذي النظام القیمي عن منفصلة
 2الماضي. منطق إلى ویدعون العصر

                                                           
 1981 الجزائر، وزیع،والت للنشر الوطنیة الشركة الجزائریة، اإلدارة بیروقراطیة، سعیدان علي2
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 للموظف المادي غیاب التثمین هو الجزائریة اإلدارة في العنصر هذا خالل من إلیه التطرق یمكن ما أول
 الموظف یتقاضاه الذي لألجر هیبر  تدني القطاع من هذا یعاني حیث العمومیة الوظیفة مجال في خصوصا

 العمل محاولة دون روتینیة بصورة منه مطلوب هو ما بآداء مكتفا أدنى مجهود بذل إلى یسعى ال یجعله والذي
 إلى تصریف وقتها كل تكرس ویجعلها جدیدة معارف من المنظمة یحرم الذي األمر اإلبداع والتطویر على

 .1دیدتج أي من خالیة تقلیدیة بصورة األعمال

 : المعرفة إدارة إتجاه في الریادة ورهان العربیة اإلدارةالمطلب الثالث: 

 تزال ال التي التخلف من بوتقة اخراجها  ألجل مستفیضة جهود إلى ماسة بحاجة العربیة اإلدارة زالت ما
 في اإلداریة ساتالممار  وتطبع تالزم التي بعض المعوقات من ذكره تم لما نظرا األقطار من الكثیر في تالزمها

 إلى األحیان من الكثیر وفي بعد تستجب لم مازالت والتي الحكومات تبذلها بعض التي الجهود من بالرغم، دولنا
 والتي أصبحت عربیا المعرفة إدارة مستوى على الریادة تحقیق إتجاه في خصوصا منها من المطلوب االقتراب
 هي والتي الدول بعض بید التي أصبحت االمتناهیة القوة ظل فيو  ،الدولیة التغیرات ظل في منه مفر ال متطلبا
 المعرفة إدارة یخص فیما الریادة إلى الوصولرادت أ ما إذا والدول العربیة إدارتها، قوة من مستمدة الحال بطبیعة

 : 2التالي بینها من والتي ف،الهد بلوغ ألجل تحقیقها على العمل یجب متطلبات مهمة أمامها تبقى

 إلى بعد لم تصل العربیة الدول من الكثیر أن ذلك المعرفة إلدارة مشترك فهم إلى الوصول ةضرور  -
 تكتفي ال المعرفة إدارة وأن ذلك في التكنولوجیا األحیان من الكثیر في إختزل الذي ،المعرفة إدارة مصطلح ضبط
 مجرد ال تزال كانت ٕوان كترونیةاإلل بالحكومة ذاته المصطلح قد ربطت أخرى دوال أن كما وحده، العامل بهذا

 .أقطار عدة في مشروع
 العربیة والتكتالت خالل المنظمات من یكون أن یجب المعرفة إلدارة مشترك فهم إلى الوصول ضرورة -
 الفاعلة، األخرى العربیة المنظمات من وغیرها العربیة راعي للقضایا أهم بإعتبارها العربیة الجامعة سهاأر  وعلى

 المستوى اإلداري على الحاصل التطور هذا مواكبة في االسراع بضرورة التحسیس الفاعلین الءلهؤ  البد إذ
 . إغفالها األحوال من حال بأي ال یمكن ضرورة من أكثر أصبحت اإلداري العمل في المعرفة أن دراكإ وضرورة

 والتعلیم بالتكویناإلمكان  قدر اإلهتمام للدول العلیا المستویات وعلى العربیة داراتإلا على یجب -
 من وذلك المعاهد لهذه الضروریة في اإلصالحات االسراع خالل منة، للمعرف الهامة المصادر من بإعتبارهما

 فایول هنري " عند اإلدارة مبادئ عند فقط بالوقوف اإلداریة العلوم تلقین یعد یجدي فلم تحدیدا البداغوجیة الناحیة
 یجب التي واألفكار من النظریات وغیرها " تایلور وسالو فردریك " ل العلمیة اإلدارة حركة معالم أهم أو معرفة"

                                                           
 خیضر، محمد جامعة اإلنسانیة، العلوم اإلقتصادي الجدید، مجلة المحیط ظل التنافسیة في المیزة لتحقیق للمعرفة، مصدر الفعالة كورتل، اإلدارة فرید 1
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 و االدارات المنظمات كفاءة من الرفع ألجل واسعة تستخدم بصورة أصبحت التي المعرفة إدارة بمعالم تطعیمها
حال  فواقع " فلتعر  تعلم " بیداغوجیة من والجامعات المعاهد لتخلیص كبیرا عمال یتطلب األمر وهذا. العربیة

 في 500 أفضل ترتیب من بین حیث العالمیة المقاییس عن البعد یؤكد عربیا العالي والتعلیم العربیة الجامعات
 في الفعلیة المساهمة إمكانیة عن بعیدین مازالو العرب أیضا أن یوحي مما عربیة جامعة أي توجد ال العالم

اإلصالح  ألن تماما عكسیة النتائج جاءت للتعلیم العربیة ظومةالمن تحسین من محاولة فبالرغم . المعرفة صناعة
 مستواها من الرفع والجامعات دون المعاهد مخرجات من الرفع خالل من بیداغوجیا منه أكثر دیمغرافیا كان

 من الكثیر في الهجرة وتیرة من ورفع المتخرجة االطارات لدى حادة بطالة أزمة ولد الذي األمر والمعرفي الفكري
 نظرة قیمة تغیر – فكریة ثورة ،هو المجاالت من غیره ،وفي المجال هذا في العرب ما یحتاجه أول إن" األقطار
 التي والمادیة الفكریة األغالل كل من یتحرر بحیث وبالكون بالمجتمع عالقته والى نفسه إلى العربي االنسان
 العثماني اإلحتالل بدایة منذ ،وباألخص ديعشر میال الحادي منذ القرن اإلبتكار على وقدرته عقله حجمت

 سیاسات أن العلیا كما القیمة ... الوجود هذا في ما وأنبل أثمن االنسان جعل في الفكریة هذه الثورة وتتمثل.
 الموضوعیة عن تبتعد التي الحالیة عن الممارسات تبتعد أن یجب العربیة األقطار من الكثیر في التوظیف

 األكید والشيء الكفاءات حساب على الوالءات تغلیب سیاسة أصبحت تطبعها التي لیدیةالتق الممارسات بسبب
 غیرها، أو المعرفة إدارة تطبیق صعید على یذكر شیئ تحقق العربیة الدول تستطیع لن هذه الممارسات بمثل أن

 إدارة عملیة لهم سندت التي المعرفة قیادیي تكوین مجال أن كما . مغیبا أصبح المعرفة مع یتعامل من أن كون
 كون األنظار صوبها توجیه یجب التي الضرورات من فیه اإلستثمار أصبح والمنظمات داخل االدارات المعرفة

 كبیرة مهارات إلى تحتاج الضمنیة خصوصا المعرفة لكون المعرفة إدارة ظل في دورا ممیزا تلعب القیادات هذه
 . 1الخبرات هذه هدر بدل المنظمة یخدم الذي على الوجه نهام واإلستفادة واستغاللها إلیها الولوج ألجل
 تقنیات على على الحصول السعي العربیة الحكومات قبلها ومن العربیة االدارات على لزاما أصبح -

 لتكنولوجیا االستراتیجیة البنى تقنیات ومختلف برمجیات وشبكات من مستلزماتها وكل والمعلومات اإلتصاالت
 السنوات القلیلة خالل والبرمجیات األساسیة والبنى الشبكات في المرتقب التقدم سیؤدي التواإلتص المعلومات

 ،كالتجارة االنترنت شبكة على المعلومات و االتصاالت تقنیات تطبیقات من أوسع مجموعة رواج إلى المقبلة
 الصناعي االنتاج وعملیات الهندسي التصمیم تتضمن شتى مجاالت التعاون في ظروف وتحسین االلكترونیة

 .2 والتطویر البحث أنشطة وتشبیك الموزع،

 الدول بمصاف اللحاق ما ارادت إذا التكنولوجیات هذه في اإلستثمار العربیة األقطار على لزاما صار لذا
 بطر  إلى الیوم العربیة اإلدارة تحتاج كما . إدارة المعرفة عماد تعد والتي التكنولوجیات هذه إستخدام في الرائدة
 نترنات اإل ) منها الحدیثة خاصة األمثل اإلتصال إلى الوصول الالزمة ألجل الشبكات بمختلف نفسها
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 سهولة تقاسمها وكذا والمعرفة المعلومات على للحصول الهامة األوجه أحد ألنها ،االنترانات،االكسترانات 
 . المناسب التوقیت في المعلومات تقدیم على والحرص

 القیم إحیاء إعادة جدیدة بدل قیم عن البحث إلى بحاجة أیضا العربة والمجتمعات لعربیةا اإلدارة مازالت -
 قیم تكون أن البد إذ الراهن الواقع مع تتماشى قیم أخرى إحیاء أمل على منها الكثیر تجاوز یجب التي التقلیدیة

لطالما  قیم وهي المبادرة وحب اعاإلبد قیم إلیها تضاف نحوها التوجه یجب القیم التي أسمى هي والمعرفة العلم
 أكمل على قدراته من به واإلستفادة اإلهتمام وجب ولذا القیم هذه نحو التوجه عنه یعرف الذي بالشباب إرتبطت

 ال العربیة المجتمعات أن خصوصا وتعطیلها القدرات هذه بدل إهدار والعطاء البذل على القدرات یملك ألنه وجه
على  دائما تعتمد جامدة تبقى أن یجب ال المنظمات في التنظیمیة الهیاكل أن كما. ةالكفاءات الشبانی تنقصها

 األمثل اإلستثمار بعملیة تسمح على حركیة تعتمد أن یجب حیث المنظمات جل في المعتمدة األسالیب نفس
 أن ثم. داریةاإل والمستویات الوحدات مختلف مع وتقاسمها تطویرها على والعمل المنظمة في الموجودة للمعرفة

 ألنه اآلخر نحو اإلنفتاح علیها بل یجب ذاتها حول متقوقعة تبقى أن علیها یجب ال العربیة االداراتو  المنظمات
 بالمنافسة تتمیز بیئة ظل في خصوصا المعرفة على خاللها المنظمات من تحصل التي المصادر بین من یعد

 یتعامل المفتوح الذي النمط إلى المغلقة اإلدارة نمط من نتقالاإل أبرزها عدیدة متغیرات عالم یشهد وفي الشدیدة
 .1 السواء حد على والخارجیة الداخلیة المعطیات مع ویتفاعل

 الحكومات لدى االرادة السیاسیة توفر من بد ال إذ العدم من بلوغها یمكن ال الذكر السابقة العناصر كل
 خاللها من یقاس السیاسي للنظام عاكسة مرآة اإلدارة تعتبر ألن الدول داخل اإلداري بالقطاع للنهوض العربیة

 من لها لما المعرفة إدارة نحو التوجه القرار وصناع الساسة على لزاما إذ أصبح التغییر في الحكومات ارادة
 .للعرب آخر وجه بإعطاء كفیلة إیجابیة میزات
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 ةماراتیالتجربة اال: الثاني المبحث

أهمیة هذه العناصر في سباقة في مجال التشجیع على ارات العربیة المتحدة وال تزال لقد كانت دولة اإلم
هذا وقد أدركت الدولة بأن .صناعة التغییر اإلیجابيً المعرفة والقراءة وذلك إیماناالذي یدعم تقدم المجتمع ونموه
مفهوم ، مات مبتكرة ومتمیزالنمو االقتصادي في العصر الحالي لن یتحقق دون تبني سهم في تقدیم منتجات وخد

مما حذا بها إلى أن تفرد له  خاصاً  رؤیة اإلمارات في 2021متحدون “تحت عنوان  «اقتصاد المعرفة الذي ي
وأن تخصص له مؤشرات تضمن االلتزام بتطبیقه ومنها على سبیل المثال تحقیق مراكز متقدمة ” مكانافي المعرفة

كما حرصت القیادة ، من إجمالي العاملین في الدولة» عاملي المعرفة“ة على مؤشر االبتكار العالمي وزیادة نسب
هذا وتسهم الجهات العاملة في الدولة .الرشیدة على تعزیز التعلم الذاتي واالستقاء من المعارف والعلوم المختلفة، 

 .بمختلف قطاعاتها في تعزیز التوجه نحو جائزة المعرفة

 ماراتإدارة المعرفة في اإل المطلب األول:

 الكثیرمن ومغادرة المیزانیة، مخصصات تقلیص مثل دبي، حكومة شهدتها التي األخیرة التطورات فرضت
 كبیرة ضغوطا للمواطنین، العمل فرص ومنح العاملة القوى توطین نحو والسعي والكفاءات، المواهب أصحاب

 .عمله وعرقلة العام للقطاع البیروقراطیة القدرة على

 الدراسة في شاركوا الذین الموظفین من%66  وافق دبي، في الدراسة شملتها التي تالمؤسسا بین ومن
 ذلك، من واألهم .أخرى أقسام أو مؤسسات إلى االنتقال موظفوهم یقرر عندما علیا كفاءات یفقدون أنهم على
 الهیئات مختلف لىإ « المستأجرة المعرفة» یقدمون الذین االستشاریین الخبراء خبرة على كبیر بشكل دبي تعتمد

 .المعرفة إلدارة ومتطور التخطیط جید نظام وجود عدم بسبب تفقد ما غالبا المعرفة هذه .والخاصة الحكومیة

 الصعیدین على والمنافع الفرص خلق إلى دبي في العامة المنظمات في المعرفة إدارة تطبیق یؤدي
 من والتعلم ومعرفتهم، خبراتهم مشاركة نم الموظفون یتمكن الشخصي، المستوى فعلى .والمؤسسي الشخصي

 تشمل المؤسسي، المستوى وعلى .مهاراتهم وتعزیز آدائهم تحسین من یتمكنون وبالتالي البعض، بعضهم أخطاء
 تشهد المؤسسات وتشهد .القرارات اتخاذ عملیة وتحسین واإلنتاجیة والجودة الكفاءة زیادة تحققت التي النتائج

 .1رالجمهو  رضا وتكسب عملیاتها، وتكلفة جودة حیث من كبیرة تحسینات
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 في المعرفة إدارة أدرجت والتي دبي في الحكومیة الهیئات كبار مع أجریت التي المقابالت كل أكدت
 ومحاكم والمواصالت، الطرق وهیئة البشریة، الموارد وتنمیة المعرفة وهیئة دبي، وكهرباء میاه هیئة مثل دوائرها،

 1.أخرى مهمة معلومات عن أیضا وكشفت أعاله، ذكرها تم التي وائدالف دبي وشرطة دبي،

 المرجوة والنتائج دبي في الحكومیة الهیئات في المعرفة إدارة تطبیق أسباب :1 رقم الجدول

 وكهرباء میاه هیئة
 دبي

 المعرفة هیئة
 البشریة والتنمیة

الطرق  هیئة
 والمواصالت

 دبي شرطة دبي محاكم

 بمتطلبات الوفاء
 للتمیز دبي نامجبر 

 تم  الحكومي
قبل  من ترشیحها

استشاریة  شركة
لتحسین  خارجیة

 األداء تحسین
 الداخلي، األداء

 والكفاءة واإلنتاجیة
 الخدمات تقدیم في

 بمتطلبات الوفاء
 للتمیز دبيبرنامج 
 تیسیر الحكومي

 بین المعرفة نشر
 الموظفین جمیع
 في التداخل تجنب
 بعض أداء

 وضع الواجبات
 فعالة، ساتسیا

 عملیة وتحسین
 القرارات اتخاذ

 وزیادة الداخلیة
 الشفافیة

العلیا  اإلدارة قامت
من  المعرفة إدارة بطرح
 :أجل
 من المعرفة جمع -

 الدراسة،ل خال 
 والتدریب وأفضل

 الممارسات
 ومشاركة تبادل -

 بین فیما المعرفة
 الطرق هیئة موظفي

 تصنیف، والمواصالت
 وحفظ وفهرسة،
 المعرفة واسترجاع

مطبقة  المعرفة إدارة(
 منذ دبي محاكم في

 بعد وذلك طویل، زمن
 األعضاء أحد قام أن
 المحكمة داخل من

 )علیهم بطرحها
 المعرفة نقل تعزیز

 وخلقها
 الجودة تحقیق

 زیادة المؤسسیة
 ونوعیة اإلنتاجیة

 الخدمات وجودة
 المقدمة

 ونقل، خلق،
 المعرفةوتبادل 

 أنحاء جمیع في
، المؤسسة

 مبادرات تسهیل
 دبي حكومة

 االلكترونیة
 من واالستفادة

 الممارسات أفضل
 المؤسسة داخل

 االتصاالت تسهیل
 بین والتواصل

 دبي موانئ
 دبي وحكومة

 .2014، الجوهرة، القاهرة، مصر دار 1 ج المعاصرة، وقضایاه المعرفة مجتمع ،نشاهی كامل شریف المصدر:

 إدارة برامج لتطبیق متشابهة دوافع إلیها اإلشارة تم التي الخمسة اتالمؤسس لدى ،1 رقم الجدول یوضح كما
 األفراد بین التواصل وتسهیل الداخلیة، الكفاءة وتحسین المؤسسي، أدائها تعزیز نحو تسعى فجمیعها .المعرفة

 هیئة وكانت .المناسبة اآللیات باستخدام المعرفة من مالها رأس وحفظ مؤسساتهم، خارج أو داخل واإلدارات
 قامت لذلك مؤسساتها، في المعرفة إدارة بأهمیة تامة درایة على دبي وموانئ دبي، ومحاكم والمواصالت، الطرق

 فقط لیس البرنامج بتطبیق البشریة الموارد وتنمیة المعرفة وهیئة دبي، وكهرباء میاه هیئة قامت لكن، .بتطبیقها
 إدارة أدوات وجود یعتبر والذي الحكومي، للتمییز دبي ائزةج برنامج لمتطلبات تلبیة أیضا بل مؤسسیة، ألسباب
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 في نجح الحكومي للتمییز دبي جائزة برنامج بأن ویبدو .بالجائزة للفوز الرئیسیة المتطلبات أحدى من المعرفة
 1.تالخدما أفضل وتقدیم فعالیتها لتعزیز الممارسات أفضل تبني على دبي في العامة المؤسسات تشجیع

 دبي في المعرفة إدارة عملیات تطبیقثاني: المطلب ال

  المعرفة إدارة نجاح شرطأوال: 

 عند بینها فیما دبي في الحكومیة الهیئات تختلف، ومتماسكة ومنتظمة متطورة وعملیات آلیات وجود هو
 إدارة مجبرا نتائج على كبیرا تأثیرا یؤثر مما المعرفة ومشاركة وتنظیم وجمع خلق بهدف منظمة لعملیات تنفیذها
 إدارة عملیات تبني في الرائدة الهیئات من والمواصالت الطرق وهیئة دبي وشرطة دبي محاكم تعدو ا، معرفته
 على لدیها والموظفین القضاة تحفیز خالل من المعرفة إیجاد دبي محاكم وتشجع .الفعالة الراسخة المعرفة
 معین حكم أو قرار إلى توصلهم كیفیة توثیق نهمم ُیطلب ثم .المختلفة القضایا مع تعاملهم أثناء االبتكار
 خالل ومن شر.مبا وبشكل بسهولة إلیها الوصول للقضاة یمكن التي متطورة، داخلیة الكترونیة بوابة باستخدام

 بعضهم تجارب من والتعلم بهم الخاصة القضایا حول مقترحاتهم أو آرائهم تحمیل للقضاة یمكن البوابة هذه
 الیاباني النموذج تتبع فهي .المعرفة إدارة لبرنامج تطبیقها عند واضحة سیاسة دبي شرطة تبعت وبالمثل، .البعض
 یمكن والتي منتظم، بشكل العمل وورش االجتماعات، تنظیم طریق عن المعرفة ومشاركة وحفظ جمع بهدف

 اإلبداعیة األفكار كل توثیق یتم كما .البعض بعضهم مع معرفتهم ومشاركة الخبرات تبادل خاللها من للشرطة
 تضمن بحیث أشهر، ستة كل یصدر دوري تقریر في بنشرها دبي شرطة تقوم وبعدها .الجدیدة والممارسات

 إلیجاد أخرى طریقة وهناك .واإلدارات األقسام بكافة لدیها العاملین الموظفین جمیع بین المعرفة هذه مشاركة
 دبي شرطة وتشجع .عملهم جانب إلى یدرسون الذین موظفونال یجریها التي التطبیقیة البحوث خالل من المعرفة
 الكتساب دولیة أو محلیة تدریبیة عمل ورش في والمشاركة العالي تعلیمهم مواصلة على موظفیها وتدعم

 الجد محمل على الموظفین من الدارسین هؤالء عن الصادرة التوصیات بأخذ تقوم ثم والمعارف، المهارات
 2.أفضل خدمات موتقدی كفاءتها لتحسین

 الممارسات أفضل على یستند منهجي عمل إطار بإعداد والمواصالت الطرق لهیئة المعرفة فریق قام وقد
 دبي محاكم مع الحال هو وكما .المؤسسة المعرفة عبر وتبادل وتصنیف وتقییم جمع بهدف المعرفة إلدارة

 العمل وورش واالجتماعات، التدریب، طریق عن والمواصالت الطرق هیئة داخل المعرفة جمع یتم دبي، وشرطة
 عن ومشاركتها حفظها یتم ثم حدیثا، جمعها التي تم المعرفة وفهرسة تصنیف یتم وبعدها .الشخصیة والمناقشات

 تسهیل بهدف البیانات إلدارة نظام إنشاء تم كما .الداخلیة االنترنت وبوابة الشهریة اإلخباریة النشرات طریق
 أشارت فقد البشریة والتنمیة المعرفة وهیئة دبي وكهرباء میاه هیئة أما .الهیئة موظفي بین معرفةوال الوثائق تبادل

                                                           
 2013األردن، ، عمان وائل، دار األعمال، منظمات في المعرفة إدارة س،الجامو  الرحمن عبد 1
 2012 مصر، المنصورة، جامعة العصریة، المكتبة اإلداریة، المعلومات إدارة نظم ي،المغرب الفتاح عبد 2
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 في أكدا لكنهما بعد، المعرفة إدارة برامج على المؤسسي الطابع إلضفاء إجراءات أیة تتخذ لم أنها إلى منهما كل
 الدوریة اللقاءات عقد مثل موظفیهما بین عرفةالم مشاركة لتعزیز الممارسات من العدید أدرجا بأنهما ذاته الوقت
 المؤسستین من كل على ناجحة، المعرفة إدارة برامج تكون حتى ذلك، ومع .العمل وورش المحاضرات وتنظیم
 1.المطلوب النجاح تحقیق من جهودهما تتمكن بحیث مكثفة منهجیة عملیات تطبیق في النظر

 : عملیات إدارة المعرفة2الجدول رقم

 المعرفة محتوى
 إلنتاج -1
 االكتشاف •
 اإلدراك •
 النقاش •
 التوضیح •

 معجال -2
 التوثیق •
 االستخراج •
 الحفظ •
 التمثیل •

 التنظیم -3
 الهیكل •
 التصنیف •
 التحلیل •
 الفهرسة •

 الوصول سهولة -4
 التقدیم •
 العرض •
 الوصف •
 اإلیجاد •

 االستخدام -5
 النشر •
 التحسین •
 األداء •
 التعلم •

 المشاركة الزیادة التسییر یجاداال التعاون

رص والتحدیات، كلیة دبي في القطاع العام إلمارة دبي الف محمد بیجطان، خالد الیحیى، إدارة المعرفة المصدر:
 .9ص، 2012، ینایر24ز السیاسات، رقملالدارة الحكومیة، موج

 دبي في العام القطاع هیئات في المعرفة إدارة مفهوم وضوح مدىثانیا: 

 في العاملین الموظفین لجمیع بالنسبة المفهوم هذا وضوح على المعرفة إدارة لبرامج الناجح التنفیذ یتوقف
 في المعرفة إدارة لبرامج تفعیلها أثناء الحكومیة الهیئات واجهت التي الرئیسیة العقبات إحدى وتعد .المؤسسات

 في وشاركوا مقابلتهم تم الذین األشخاص جمیع أكدها الحقیقة وهذه الجمهور، عند معناه غموض هو دبي
 لموظفیها، المعرفة إدارة ومفهوم معنى شرح صعوبة دبي محاكم أكدت المثال، سبیل على .االستقصائیة الدراسة

 جدید، مفهوم المعرفة فإدارة .العملیة هذه عن المسئول القسم تحدید بشان قرار اتخاذ أیضا الصعب من كان كما
 كیفیة أو المعرفة إدارة برامج تطبیق كیفیة حول تدریب أي یتلقوا لم األمر بادئ في دبي محاكم في والموظفون

 والبرامج العمل ورش خالل من لكن البرنامج، تنفیذ في صعوبات خلق ذلك كل .المعرفة إدارة مع التعامل
 .أفضل بشكل المعرفة إدارة معنى توضیح من دبي محاكم تمكنت والمحاضرات التدریبیة

 الرغم على المؤسسة، في العاملین لمعظم بالنسبة المعرفة إدارة مفهوم غموض دبي شرطة أكدت مثل،وبال
 إلطالع التدریبیة والدورات العمل ورش بتنظیم دبي شرطة وتقوم .المفهوم لتوضیح المتواصلة الجهود من

 المستقبل في المرجوة تائجالن إلى ستؤدي جهودها بأن واثقة وهي المعرفة، إدارة ومعنى أهمیة على موظفیها
 .القریب
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 « %36 وافق» بینما « بشدة یوافقون» المجیبین من 30 % أن االستقصائیة الدراسة بیانات نتائج توضح
 عند مؤسساتهم واجهتها التي الرئیسیة العقبات من یعد المعرفة إدارة معنى فهم وعدم الوعي افتقار أن على

 و المجیبین من « %19 بشدة وافق» ذلك، على وعالوة .)1 رقم الشكل( ةالمعرف إدارة برامج تطبیق محاولتها
 .آخرا تحدیاً  تشكل كانت المعرفة إدارة أدوات استخدام كیفیة حول المعرفة قلة أن على %53 « وافق«

 تسمیات علیها تطلق لكنها المعرفة، بإدارة علم على دبي في الحكومیة الجهات أغلبیة تعد الواقع، في
 استراتیجیاتها في الهیئات هذه قبل من تستخدم مسمیات أربع بان یوضح )2 ( رقم فالشكل .ومتغیرة مختلفة
 أكثر باختیار لهم وسمح یستخدمونها، التي المصطلحات تحدید المجیبین من ُطِلبَ  وقد .العامة إداراتها ووثائق

 إدارة» عبارة یستخدمون بأنهم كدواأ المجیبین من % 51 بأن النتائج وأفادت .سؤال كل على واحدة إجابة من
 یستخدمون أنهم % 41 أكد بینما ،« المعرفة تبادل أو مشاركة» عبارة یستخدمون بأنهم % 46 وأكد « المعرفة

 «. القدرات تنمیة« و « المعلومات إدارة» مصطلح

 صفوف في الغموض زیادة إلى الطریقة بهذه المختلفة المصطلحات هذه استخدام یؤدي قد الواقع، وفي
 معنى توضیح للغایة المهم من علیه، وبناءً  .المعرفة إدارة برنامج تنفیذ في المؤسسة محاوالت ویعرقل الموظفین

 .إلیها تشیر التي المصطلحات وجمیع المعرفة إدارة

 أجهزة المعلومات واستخدام تكنولوجیا من كل لعبت لذلك، وباإلضافة المتمیزة االنجازات من المزید مالحظة
 في بما – ألسباب عدة ونتیجة واآلن، .العامة المؤسسات أداء النظام وتحسین إفشاء في مهماً  دوراً  الحاسوب

 مجتمع أو اقتصاد معرفة» إلى العالم وتحول العولمة موجات عن وثقافیة، فضال وصناعیة اقتصادیة عوامل ذلك
 .معرفة

 :في اإلمارات استراتیجیة ادارة المعرفةالمطلب الثالث: 

العامة. كما عند تطویر استراتیجیة خاصة بإدارة المعرفة، على الجهة أن تتأكد من مواءمتها مع استراتیجیتها 
 :المكونات التالیة بعین االعتباریتوجب علیها أن تأخذ 

 المعرفة إدارة بخصوص الجهة ورسالة رؤیة 
 والتهدیدات والفرص، والضعف، القوة، تحلیل SWOT 
 المعرفة بإدارة الخاصة یةاالستراتیج األهداف 
 المعرفة بإدارة المتعلقة المبادرات 
 المعرفة بإدارة المتعلقة العمل خطط 
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 التصور یشرح ُملهم بیان هي الرؤیة إن :بخصوص إدارة المعرفة الحكومیة رؤیة ورسالة الجهة -
 به تقوم الذي بالعمل یانب هي الرسالة بینما المعرفة؛ إدارة مجال إلیه في للوصول الجهة تصبو الذي المستقبلي

 .الجهات من غیرها عن یمیزها ما وهو الجهة
 تحلیل من جزءاً  والتهدیدات) والفرص، والضعف، (تحلیل القوة، SWOT تحلیل یعتبر :SWOT تحلیل -
 األهداف وضع لعملیة مهمة مدخالت توفر التي العوامل على للتعرف الجهة به تقوم الذي الداخلیة البیئة

 والتهدیدات الفرص أما داخلیة، عوامل هي والضعف القوة عوامل أن إلى اإلشارة تجدرو  .المالئمة ةاالستراتیجی
 :الجوانب هذه على والجدول الموالي یعبر الجهة، بها تعمل التي الخارجیة البیئة من نابعة عوامل فهي

 في الهیئة الحكومیة: SWOT : مثال توضیحي لتحلیل3الجدول رقم

 حي الضعفنوا نواحي القوة
وجود خطة استراتیجیة للهیئة تحتوي على مبادرات تعنى بإدارة المعرفة 

وجود ((كإعداد الدراسات والتقاریر، وٕاعداد استراتیجیة إلدارة المعرفة
البوابة الداخلیة على مستوى الهیئة ووجود عدد من الملفات المشتركة 

أنواع التي تحتوي على المعلومات والمعارف المختلفةوجود بعض 
المعارف الموثقة في الهیئة (مثل مجلة دوریة وأدلة العمل 

دعم اإلدارة العلیا وتبنیها لفكرة إعداد استراتیجیة إلدارة (والسیاسات
 المعرفة

عدم وجود آلیة  ضعف الوعي بمفهوم المعرفة
محددة لحصر المعرفة الصریحة والضمنیة في 
الهیئةعدم وجود ممارسات منتظمة وموثقة 

 ت نقل ونشر المعرفةلعملیا

 التهدیدات الفرص
الستفادة من برنامج اإلمارات للتمیز الحكومي في مجال 
المعرفةاالطالع على تجارب وخبرات الوزارات والهیئات في مجال إدارة 

 المعرفة

التغیرات السریعة في مجال تكنولوجیا المعلومات 
وارتفاع تكالیف بعض األنظمة اإللكترونیة التي 

 ي تنفیذ مشاریع إدارة المعرفةتساهم ف

محمد بیجطان، خالد الیحیى، إدارة المعرفة في القطاع العام إلمارة دبي الفرص والتحدیات، كلیة دبي  المصدر:
 .42ص، 2012، ینایر24لالدارة الحكومیة، موجز السیاسات، رقم

 المعرفة بإدارة الخاصة االستراتیجیة األهداف -

 أن المهم ومن ورسالتها، رؤیتها مع یتوافق بما استراتیجیتها تنفیذ لضمان ستراتیجیةا أهدافاً  تضع أن الجهة على
 :SMART ذكیة األهداف هذه تكون

 محددة   Specific 
 قیاسها یمكن Measurable 
 المتاحة والموارد المهارات خالل من تحقیقها یمكنAttainable  
 واقعیة Realistic 
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 محدد زمني إطار لها  Time-Bound 

 ال توضیحي لهیئة حكومیة:مث

 أربع خالل بالوزارة الخاصة والتعامالت باألنظمة الموظفین جمیع لدى الوعي نشر :األول االستراتیجي الهدف
 )2007 سنة من ابتداءً ( سنوات

 على الكمبیوتر استعمال عملهم طبیعة تستوجب الذین الموظفین جمیع حصول:الثاني االستراتیجي الهدف
 )2007سنة  من ابتداءً (المقبلة  األربع السنوات خالل األقل على یةدول قیادة رخصة

 من ابتداءً ( سنوات أربع خالل كامل بشكل الصریحة المعرفیة الموجودات حصر :الثالث االستراتیجي الهدف
 ) 2007 سنة

 سنوات األربع لخال والبیانات والبرامج األجهزة على إلكترونیة حمایة أنظمة إیجاد :الرابع االستراتیجي الهدف
 )2007 سنة من ابتداءً (المقبلة

 من مجموعة عبر بتطبیقها الجهة ستقوم برامج هي المبادرات: المعرفة بإدارة المتعلقة المبادرات -
 .االستراتیجیة األهداف تحقیق سبیل الصلة في ذات األنشطة

 :حول أهداف إدارة المعرفة في القطاع الحكومي مثال توضیحي: 4الجدول رقم 

 الهدف االستراتیجي
-2014الهیئة ( استراتیجیة تحقیق یدعم معرفي برنامج عیلتف

2016(  
 األنشطة المرتبطة بها المبادرات

 تساه في مبادرات وتفعیل إطالق
 في المعرفة نشر رفع مستویات

 الهیئة

 الهیئة في المعرفة جائزة إطالق -
 البشریة الموارد نادي 1.2 -
 الحكومیة البشریة الموارد تممارسا أفضل ملتقى 1.3 -
 البشریة الموارد مجلة 1.4 -
 )على عین تعلم، هل بیاناتي،( الدوریة النشرات 1.5 -
 المعرفیة المسابقة إطالق 1.6 -

محمد بیجطان، خالد الیحیى، إدارة المعرفة في القطاع العام إلمارة دبي الفرص والتحدیات، كلیة دبي  المصدر:
 .44ص، 2012، ینایر24جز السیاسات، رقملالدارة الحكومیة، مو 
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 اسم على المعرفة إدارة أهداف بتنفیذ المتعلقة العمل خطة تشملالمعرفة:  بإدارة المتعلقة العمل خطط -
 ومؤشرات والجهة المنفذة، نشاط، لكل الزمني اإلطار إلى باإلضافة الصلة، ذات األنشطة المبادرة ومجموعة

 .التطبیق في الحاصل التقدم إلى تشیر التي الرئیسة األداء

 :إدارة المعرفة في القطاع الحكوميب خطط العمل المتعلقةحول  مثال توضیحي: 5الجدول رقم 

 النشاط المبادرة

2016 

 الجهة المنفذة
مؤشرات األداء 

 الرئیسیة

ول
األ

ع 
لرب

ا
ني 

لثا
ع ا

لرب
ا

لث 
لثا

ع ا
لرب

ا
بع 

الرا
ع 

لرب
ا

 

 وتفعیل إطالق
 تساهم مبادرات

 مستویات فعر  في
 المعرفة نشر
 الهیئة داخل

 وخارجها

 فية المعرفة جائزة إطالق
 الهیئة

   4 

 البشریة الموارد إدارة
 إدارة + والخدمات

 االستراتیجیة
 والمستقبل

 بناءً  المكرمین عدد
 جائزة نتائ على

 موظف،( المعرفة
 )إدارة قائد،

 ممارسات أفضل ملتقى
 الحكومیة البشریة الموارد

 1   
 سیاسات اعقط

 البشریة الموارد
 البرامج وقطاع

 عدد الملتقیات

 الموارد مجلة إصدارات
 البشریة

 عدداالصدارات االصدار الحكومي 6  6 

محمد بیجطان، خالد الیحیى، إدارة المعرفة في القطاع العام إلمارة دبي الفرص والتحدیات، كلیة دبي  المصدر:
 .46ص، 2012، ینایر24قملالدارة الحكومیة، موجز السیاسات، ر 

 تطبیق استراتیجیة إدارة المعرفةالمطلب الرابع: 

 المعرفة: ـعاد المتعلقة باستراتیجیة إدارةاألبـ -1

 فجوات أي وتحدید الجهة دراستها، على یتوجب مهمة أبعاداٌ  هناك المعرفة، إدارة استراتیجیة نجاح لضمان
 :التالي األبعاد هذه وتشمل اضحة،و  عمل خطط خالل من سدها على العمل ثم ومن تخصها،
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 :: األبعاد االستراتیجیة إلدارة المعرفة في القطاع الحكومي6الجدول رقم 

 مرتكزاته البعد

 القیادة

 :استراتیجیة كأولویة المعرفة إدارة على القیادة تركیز -
 المعرفة؛ إدارة یخص فیما للموظفین واضحة وتوقعات رؤیة وضع -
 األهداف وتحدید األنشطة تخطیط بهدف اعتمادها ثم من المعرفة إلدارة استراتیجیة ثوتحدی ومراجعة تطویر -

 الجهة؛ مستوى على بالمعرفة الخاصة
 .المعرفة إدارة ومبادرات استراتیجیة لتطبیق الالزمة الموارد توفیر -
 :المعرفة بإدارة یتعلق فیما المبذولة بالجهود العلیا القیادة التزام -
 /واستخدامها ونشرها وتخزینها وتصنیفها المعارف اكتساب /بإنتاج المتعلقة األنشطة في بفعالیة المساهمة -

 استخدامها؛ إعادة
 .القرارات اتخاذ عملیة دعم في المعرفیة األصول استخدام -

 الثقافة

 :المعرفة إدارة ثقافة یتبنى فكر خلق -
 وتطویرها؛ تطبیقها یدعم من ومكافأة المعرفة بإدارة ذاتالصلة األنشطة في المشاركة من الموظفین تمكین -
 .الجهة في واالبتكار اإلبداع وتشجیع تعزیز -
 :منه والتعلم التغییر تقبل على الجهة قدرة تطویر -
 الورش :المثال سبیل على منها مختلفة قنوات عبر الجهة على اإلیجابي وأثره التغییر بأهمیة الوعي نشر -

 ؛وغیرها الدوریة، واالجتماعات التدریبیة،
 التغییر؛ عملیة إلدارة المتوفرة المعرفیة واألصول الموارد استخدام -
 والمعنیین؛ والمتعاملین للموظفین المعرفة إدارة بعملیات متعلقة تعدیالت /تغییرات أي شرح -
 .المستهدفة للنتائج تحقیقها ومدى المعرفة إدارة عملیات على تطرأ التي التعدیالت /التغییرات أثر تقییم -

 يالنواح
 التشغیلیة
 واإلداریة

 :المعرفة بإدارة الصلة ذات والمسؤولیات لألدوار واضح تحدید -
 .المعرفة إدارة بخصوص واضحة وعملیات وٕاجراءات سیاسات وتحدیث وتطبیق وضع -

 الموارد
 المؤسسیة

 :بالتالي تتمیز بحیث بیاناتها قواعد وتطویر التكنولوجیا تصمیم -
 العالیة؛ التشغیلیة القدرة -
 المختلفة؛ والبرمجیات األنظمة بین التكامل على رةالقد -
 األداء؛ سرعة -
 .إلیها الوصول سهولة -
 :المعرفة إدارة ثقافة تعیش بحیث البشریة الموارد كفاءة تطویر -
 الجهة؛ احتیاجات وفق وتوظیفها البشریة الموارد ومهارات معارف وتصنیف تحدید -
 منها؛ العائد وقیاس لمعرفةا بإدارة المتعلقة والتطویر التدریب فرص توفیر -
 ونشرها المعارف اكتساب خالل من األداء تحسین على البشریة الموارد تشجع التي المالئمة البیئة توفیر -
 .الجهة مستوى على
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 :المعرفة بإدارة خاصة مشاریع وتنفیذ برامج لتصمیم المالي الدعم توفیر -
 تضمن مالیة ومعاییر أدوات استخدام عبر األصول في واالستثمارات للمشروعات المالیة االنعكاسات دراسة -

 .المعرفة إدارة ألنشطة الفعال التمویل

التحسین 
 المستمر

 وكذلك فعالیتها من للتأكد دوري بشكل مراجعتها على والعمل المعرفة، بإدارة صلة ذات أداء مؤشرات وضع -
 .األهداف تحقیق في الحاصل التقدم مدى لقیاس

 :بالمعرفة والمرتبطة التالیة المؤشرات المستهدفة النتائج تشمل أن یمكن -
 المعرفة؛ وتبادل المشاركة نسب -
 الجهة؛ في المعارف حصر نسبة -
 .الجهة في للمعارف الوصول سهولة مدى -
 .المعرفة بإدارة الصلة ذات لألنشطة المستقبلیة التطویر وفرص المعرفي التبادل ممارسات على التعرف -

د الیحیى، إدارة المعرفة في القطاع العام إلمارة دبي الفرص والتحدیات، كلیة دبي محمد بیجطان، خال المصدر:
 .48ص، 2012، ینایر24لالدارة الحكومیة، موجز السیاسات، رقم

 :والمسؤولیات األدوار -2

 والمسؤولیات تحدید األدوار عملیة على كبیر تأثیر له المعرفة إدارة ناحیة من نضجها ومدى الجهة حجم إن
 المسؤولیة تتوزع قد وحینها المعرفة تختص بإدارة تنظیمیة وحدة بتأسیس الجهات بعض تقوم قد .لصلةا ذات
 والوحدات المعلومات، تقنیة وٕادارة البشریة، الموارد وٕادارة االستراتیجي والمستقبل، التخطیط إدارة وبین بینها

 یختص بتشكیل فریق أخرى جهات تقوم قد بینما .االختصاص حسب منها كل دور وضوح مع األخرى التنظیمیة
 عدد یعتمد( الجهة في التنظیمیة الوحدات مختلف من أعضاء 7 إلى 5 یتألف من بحیث المعرفة بإدارة

 .)وحجمه العمل نطاق على األعضاء

 :التالي حول تتمحور ما عادة والمسؤولیات األدوار فإن للجهة، التنظیمي الهیكل عن النظر بغض

 :فةالمعر  إدارة فریق . أ
 ذات رئیسة أداء ومؤشرات أهداف إلى باإلضافة المعرفة، إلدارة متكاملة استراتیجیة وتحدیث وتطویر إعداد 

 الجهة؛ وأهداف استراتیجیة مع تتواءم بحیث صلة،
 المعرفة؛ بإدارة المتعلقة واإلجراءات السیاسات وتحدیث وتطبیق إعداد 
 على منها، عدة عوامل مراعاة مع( إنجازها مستوى ومراقبة ةالمعرف بإدارة المتعلقة المبادرات وتطبیق تصمیم 
 ؛)وغیرها الموارد، وتوفر الجهة، في المعرفة إدارة مفهوم نضج مستوى الحصر، ال المثال سبیل
 أسلوب وتطویر تحدیث بهدف المعرفة إدارة مجال في والعالمیة المحلیة الممارسات أفضل على االطالع 

 العمل؛
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 المعرفة إدارة متقیی عملیات إجراء ) Knowledge Assessments ( ومجاالت القوة نواحي على للوقوف 
 التحسین؛
 باستخدام وذلك وعالمیاً  محلیاً  الممارسات أفضل االعتبار بعین آخذین والقراءة المعرفة إدارة ثقافة خلق 

 وغیرها؛ هة،للج الشهریة النشرة العمل، ورش :الحصر ال المثال سبیل على منها، مختلفة منهجیات
 المالیة والمخصصات الزمنیة اُألطر ضمن األهداف تحقیق لضمان األخرى التنظیمیة الوحدات مع التعاون 

 .المحددة
 :)المعرفة إدارة یخص فیما( والمستقبل االستراتیجیة إدارة . ب
 للجهة؛ االستراتیجیة الخطة مع المعرفة إلدارة االستراتیجیة الخطة مواءمة من التأكد 
 وفعالیتها؛ دقتها من للتأكد المعرفة بإدارة المتعلقة األداء ومؤشرات األهداف مراجعة 
 المستمر؛ التحسین لضمان المعرفة بإدارة المتعلقة اإلنجاز تقاریر ومراجعة األداء مؤشرات نتائج متابعة 
 تطویریة عملیات أي وتعدیل لمراجعة الجهة داخل األخرى التنظیمیة الوحدات مع المشاركة 

 :)المعرفة إدارة یخص فیما( البشریة الموارد ةإدار  . ت
 مثالً ( المعرفة إلدارة التشغیلیة الخطط یخدم بما البشریة الموارد وٕاجراءات سیاسات وتحدیث وتطبیق إعداد 
 ؛)إلخ الوظیفي، األداء إدارة نظام والتعلیم، االستقطاب وسیاسة والتطویر، والتعلم التدریب نظام
 إدارة ثقافة یتبنون والذین األكفاء المرشحین توظیف یتم بحیث والتعیین االستقطاب تعملیا فعالیة من التأكد 

 والقراءة؛ المعرفة
 فریق بینها ومن( التنظیمیة الوحدات مع بالتعاون الجهة موظفي لكافة والتعلمیة التدریبیة االحتیاجات تحدید 

 اإلجراءات تطبیق متابعة إلى باإلضافة المحدد، الزمني اإلطار ضمن االحتیاجات تلبیة وضمان )المعرفة
 المعرفة؛ بنشر الخاصة
 التي المختلفة والمعارف والمهارات الكفاءات توضح بحیث الموظفین بیانات قاعدة وتحدیث وتطویر تأسیس 

 إمكانیة وبالتالي بها یتمتعون
 ؛)المهارات بنك( الحاجة عند منهم االستفادة 
 على الموظفین ومكافأة بتشجیع تتعلق مبادرات وضع خالل من الجهة في المعرفة ثقافة بناء في المساهمة 
 المتمیز الشهر موظف مثالً ( المعرفة نقل

 :)المعرفة إدارة یخص فیما( المعلوماتتقنیة و  إدارة . ث
 االستراتیجیة؛ األهداف تحقیق في تسهم التي التقنیة االحتیاجات على للتعرف المعرفة فریق مع التنسیق 
 الموارد؛ حفظ ألغراض والبرمجیات التقنیة األنظمة املوتك توافق ضمان 
 والمخصصات المحدد الزمني اإلطار ضمن وذلك المعرفة بإدارة المتعلقة للمبادرات التقني الدعم توفیر 

 المالیة؛
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 على تساعدهم التي المعارف على الحصول خاللها من یمكن التي التقنیة إلى الموظفین وصول تسهیل 
 مهامهم؛ إنجاز

 :)المعرفة إدارة یخص فیما( األخرى التنظیمیة لوحداتا . ج
 فعال؛ بشكل وٕاجراءاتها سیاساتها تطبیق سبیل في المعرفة لفریق الالزم الدعم تقدیم 
 والقراءة المعرفة بإدارة المتعلقة المبادرات في المشاركة على الموظفین تشجیع. 

 علیها: للتغلب المقترحة والحلول التحدیات -3

 للوقوف والخارجیة الداخلیة العمل لبیئة مسح بعمل تقوم أن الجهة على المعرفة، إلدارة رإطا تطبیق قبل
 على بناءً  علیها للتغلب مناسبة عمل خطط ووضع المجال، هذا في تواجهها أن یمكن التي التحدیات على

 إدارة نضج مستوى یمتقی استبیان :المثال سبیل على منها األدوات عدد من استخدام یمكن .واألولویات النتائج
 .غیرها أو ،)والتهدیدات والفرص والضعف القوة نواحي( ” »SWOT تحلیل أو ،)”أ“ ملحق( في الجهة المعرفة

 .أعاله لها تطرقنا التي األبعاد كل أو أحد غیاب عن نابعة الجهة تواجهها قد التي التحدیات معظم إن
 .وٕامكانیاتها ألولویاتها وفقاً  التحدي مع التعامل جهة كل على یجب وبالتالي

 :: التحدیات والحلول المقترحة7الجدول رقم 

 المقترح الحل العامل العامل

 القیادة

 وتطبیقات مفهوم تبني عدم
 الجهة في المعرفة إدارة
 أهمیة ذات اعتبارها وعدم

 .استراتیجیة

 والربحیة اإلنتاجیة ناحیة من الجهة على ستنعكس التي اإلیجابیة النتائج عرض
) Cost-Bene fit Analysis(والفائدة   التكلفة بتحلیل القیام عبر وذلك
 .المثال سبیل على

 الثقافة

 والمعاییر القیم منظومة إن
 في السائدة والممارسات

 إدارة بمفهوم تؤمن ال الجهة
 دون وَتحول المعرفة،
 على حرصاً  وذلك تطبیقه،
 من خوفاً  أو المعرفة احتكار

 عرفةم لعدم أو التغییر،
 .المرجوة والفائدة الهدف

 من المرجوة والفوائد واألهداف والقراءة المعرفة إدارة مفهوم حول الوعي نشر•
 العمل، ورش :المثال سبیل على منها كثیرة أسالیب باستخدام وذلك تطبیقه
 .وغیرها الداخلیة، والنشرة

 أن على ،المعرفة إدارة مفهوم بتطبیق المتعلق للتغییر متكامل برنامج وضع•
 .العملیة في مشاركین القادة رأسهم وعلى الموظفون یكون

 إیجاباً  یعود مما كفاءتهم تزید بحیث للموظفین والتطویر التعلم فرص توفیر•
 .الجهة في الداخلیة والعملیات الممارسات على

 والقراءة، المعرفة إدارة ثقافة تدعم التي السلوكیات وتقدیر لمكافأة نظام وضع•
 .النجاح قصص نشر إلى فةباإلضا

النواحي 
اإلداریة 

 والتشغیلیة

 األدوار وضوح عدم
 بإدارة المتعلقة والمسؤولیات

 .المعرفة

 بعین آخذین المعرفة إدارة بعملیة تعلقةالم والمسؤولیات األدوار توضیح•
 .واحتیاجاتها وطبیعتها الجهة حجم االعتبار

 عمل فرق ضمن الموظفین من العدید وجود عند المعارف نقل عملیة إتاحة•
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 تنظیمي هیكل وجود عدم•
 إدارة ثقافة لخلق مناسب
 .المعرفة

 سیاسات وجود عدم•
 وموثقة واضحة وٕاجراءات

 .المعرفة بإدارة یتعلق فیما

 .المتعددة المشاریع
 لحفظها وكذلك المعرفة لتصنیف وموثقة واضحة وٕاجراءات سیاسات وضع•

 .ونشرها

المواد 
 المؤسسیة

 التشغیلیة القدرة ةمحدودی
 األداء، وبطء للتكنولوجیا
 .األمنیة واالختراقات

 بین تكامل وجود عدم•
 والبرمجیات األنظمة
 .المختلفة

 إلى الوصول صعوبة•
 وتقنیة التكنولوجیا
 .المعلومات

 الموارد كفاءة ضعف•
 .البشریة

 المالیة الموارد توفر عدم•
 البرامج وتنفیذ لتصمیم

 إدارةب الخاصة والمشاریع
 .المعرفة

 .المعلومات لتقنیة وآمنة متینة تحتیة بنیة وتحدیث تأسیس في االستثمار
 لضمان إلكترونیاً  المحفوظة المواد لكافة احتیاطیة نسخ وجود من التأكد•

 .الخدمات توقف وعدم العمل استمراریة
 بغیرها ربطها على والقدرة والبرمجیات األنظمة ترقیة إمكانیة من التأكد•

 .تقبالً مس
 وعنوان مستخدم اسم توفیر مثل( المعلومات تكنولوجیا لموارد الوصول توفیر•

 .)وغیرها الموظفین، لكافة إلكتروني برید
 ذات والتطویر والتعلم التدریب عملیات خالل من البشریة الموارد كفاءة تطویر•

 .الصلة
 الخاصة مشاریعوال البرامج بتصمیم القیام المالیة، الموارد توفر عدم حال في•

 باالعتماد مثالً ( المتاحة للموارد األمثل االستثمار عبر وتنفیذها المعرفة بإدارة
 بالشركات االستعانة عن عوضاً  الموظفین كفاءة على

 .)وغیرها الخارجیة،

التحسین 
 المستمر

 أداء مؤشرات وضع عدم•
 مؤشرات وضع أو مناسبة

 یجب ما على تركز ال كثیرة
 .قیاسه

 ومتابعة اجعةمر  عدم•
 الوقت في األداء مؤشرات

 في والتأخر المناسب،
 .تعدیلها

 تنفیذ مسار على تؤثر التي المهمة األمور تقیس رئیسة أداء مؤشرات وضع•
 .الصلة ذات المبادرات

 االستثمار من العائد لتوضیح للجهة االستراتیجیة باألهداف األداء مؤشرات ربط•
 .المعرفة إدارة في
 القیام وكذلك للمراجعة؛ واضح زمني وجدول األداء مؤشرات مراقبةل آلیة وضع•

 .منها یلزم ما بتعدیل

محمد بیجطان، خالد الیحیى، إدارة المعرفة في القطاع العام إلمارة دبي الفرص والتحدیات، كلیة دبي  المصدر:
 .52،53ص، 2012ینایر، 24لالدارة الحكومیة، موجز السیاسات، رقم
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 دارة المعرفة في االتحاد االماراتي:إمستوى نضج  تقییم: الخامسالمطلب 

إن القیام بتقییم مستوى نضج مفهوم إدارة المعرفة وتطبیقاتها في الجهة یعتبر من عوامل نجاح المبادرات 
ذات الصلة. والجدیر بالذكر أنه لیس من الضروري أنً عامالتكون هذه العملیة باهظة التكالیف، ولكنها یجب 

نموذج استبیان تقییم مستوى نضج إدارة المعرفة في الجهة، ” أ“یتضمن الدلیل في الملحق .منهجیة أن تكون
حیث یوفر وسیلة عملیة تستطیع الجهة من خاللها تحدید مستوى نضج إدارة المعرفة لدیها، مما یساعدها على 

ن االستفادة منها في تقییم مستوى ومن المعاییر التي یمك.تطویر استراتیجیة وأولویات إدارة المعرفة خاصة بها
 .نضج إدارة المعرفة في الجهة والتي تناولها نموذج االستبیان سالف الذكر

 :: معاییر تقییم مستوى نضج إدارة المعرفة في القطاع الحكومي8الجدول رقم 

 التقییم المعیار

 القیادة
 تجارب التطلع إلى بإمكانها أنه المجاالت من العدید في أزمات من تعاني تزال ال التي للدول یمكن األخیر وفي

 وهذا البالد شاملة في تنمیة إقامة إعادة أجل من نفسها السیاسة وانتهاج المستدامة، التنمیة مجال في الدول
 .االجتماعیة العدالة البشریة وكذلك التنمیة على تعتمد سیاسة المعرفي، االقتصاد إلى والتوجه االقتصادي بالتنوع

 عنى هذا المعیار بمواءمة العملیات الداخلیة مع رسالة الجهةُ یوأهدافها االستراتیجیة بما یحقق التمیز في األدای اتالعملی

الموارد 
 البشریة

عنى هذا المعیار بوضع و تنفیذ برامج التعلم و التدریب بهدفُ یشجع الجهة على تطبیق برنامجُ رفع كفاءة 
لجدد، وتشكیل الفرق الداخلیة، وامتالك قاعدة بیانات للكفاءات التي یتمتع الموظفین. كما یتوجیهي للموظفین ا

 بها الموظفون

 التكنولوجیا
عنى هذا المعیار بقیام الجهة بتطویر البنیة التحتیةُ یللتكنولوجیا فیها (مثل اإلنترنت، والشبكة الداخلیة، والموقع 

 ة الخاصة بهاإللكتروني) بحیث تتواءم مع استراتیجیة إدارة المعرف
التعلم 
 واالبتكار

عنى هذا المعیار بقیام الجهة بتعزیز قیم التعلم واالبتكار،ُ یوتمكین الموظفین، وتوفیر حوافز تشجیعیة للعمل على 
 نشر المعرفة والمعلومات

ة دبي محمد بیجطان، خالد الیحیى، إدارة المعرفة في القطاع العام إلمارة دبي الفرص والتحدیات، كلی المصدر:
 .50ص، 2012، ینایر24لالدارة الحكومیة، موجز السیاسات، رقم

معرفة ما یتوجب أن على الموظفین »و» معرفة ما تعرفه الجهة«هذا ویساعد تقییم المعرفة على 
تحدید االحتیاجات المعرفیة خاصة فیما یتعلق . 1ومن أهم ممیزاتها التي تنعكس إیجابیا”. ً◌تعرفه:والجهات

على تحقیق األهداف ونجاحً التعرف على الفجوات المعرفیة التي  . 2رئیسة وباتخاذ القرارات المهمةبالعملیات ال
تقییم جودة مصادر المعرفة والمعلومات (بما في ذلك مدى سهولة الوصول إلیها، ومدى . 3تؤثر سلباالجهة

دیات التي تعرقل تدفق المعرفة التعرف على التح. 4مالءمتها لغرض االستعمال، ومدى إمكانیة إعادة استخدامها
تحدید الفرص التي من شأنها أن تقلل تكالیف األنشطة ذات الصلة بالمعرفة ، تجنب و ، ووصولها لمن یحتاجها

مثالإن أنسب وقت للقیام بتقییم المعرفة هو قبل )◌ً (إزدواجیة الجهود في الوصول إلى المعارف وٕانتاجها وتحدیثها
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جهة ومبادراتها المتعلقة بإدارة المعرفة حیث سیساعد ذلك على تحدید األولویات، كما الشروع بإعداد استراتیجیة ال
 سیوفر قاعدة مرجعیة یمكن العودة إلیها لقیاس التقدم المحرز

 :توصیات ومقترحات لتحسین ادارة المعرفة في الهیئات الحكومیة 
 

 المعرفة إدارة معنى وفهم وضوح تحسین: 

 معناه غموض هو دبي في المعرفة إدارة برامج مع الحكومیة الجهات تواجهها تيال الرئیسیة التحدیات إحدى
 الدقیقة واالستراتجیات الوقت عاملي لكن األخرى، البلدان في كذلك موجودة ظاهرة وهي .موظفیها لمعظم بالنسبة
 فترة منذ سطاألو  الشرق منطقة في المعرفة إدارة ظهرت ذلك، على عالوة .المشكلة هذه وتخطي بحل كفیالن
 ومع .المطلوب بالشكل العمل بیئة في المبدأ ترسیخ یتم أن قبل الوقت من للمزید حاجة هناك لذلك وجیزة،

 وعقد العمل، ورش تنظیم مثل لترسیخه، الجهود من المزید لبذل العامة المؤسسات تحتاج بذلك، االعتراف
 المعرفة، إدارة معنى فهم من یتمكنوا حتى عملیة خطط وضع في أكبر بشكل موظفیها وٕاشراك التدریبیة الدورات
 المفهوم، هذا معنى في والشك االرتباك تجنب هدف إلى باإلضافة .المؤسسات واستدامة تنمیة في الحاسم ودورها
 بشكل ومصطلحات عبارات من العدید استخدام من بدال المعرفة، إدارة لتعریف واحد مصطلح استخدام یجب

 التنظیمیة الوحدات داخل الموظفین بین والتواصل التفاعل تعزیز المعرفة إدارة تتطلب لك،ذ من واألهم .متبادل
 وبشكل تقنیا، تعریفه یتم بحیث معناه اختصار نحو المیل تجنب إلى یدعو ذلك كل .المستویات جمیع وعلى
 ونجاحه واجتماعي، يحیو  نظام المعرفة إدارة إن .الجدیدة التكنولوجیة الحلول على االعتماد خالل من بسیط
 .العمل مكان خارج أو داخل الموظفین، تفاعل وجودة مدى على كبیر حد إلى یتوقف

 الضمنیة المعرفةعلى  للمحافظة ومؤثرة فعالة برامج: 

 ومحاكم دبي شرطة( فقط هیئتان أن یبدو الدراسة، شملتها التي الكبرى الخمسة الحكومیة الهیئات بین من
 المؤسستین من كل تمكنت بحیث جدي، بشكل الضمنیة المعرفة قضیة مع التعامل من نتاتمك اللتان هما ) دبي
 األخرى الثالثة الهیئات أما .اآلخرین مع ومشاركتها وتوثیقها الالزمة، األدوات باستخدام المعرفة هذه جمع من
 الصحیح بالشكل فةالمعر  جمع تضمن التي اإلجراءات لتطبیق الالزمة الخطوات اتخاذ إلى بحاجة زالت فما

 الضمنیة المعرفة لحمایة أساسا مصممة المعرفة إدارة برامج تعد .بسهولة إلیها الوصول یمكن بحیث والمطلوب
 دبي في للمؤسسات ینبغي علیه، بناء .الموظفین رحیل بعد حتى المؤسسة داخل وبقائها خسارتها، عدم وضمان

 .فةالمعر  لمشاركة المطلوبة األدوات خلق أهمیه فهم
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 فعالة معرفة إدارة نظم تطبیق أولویات: 

 المؤسستین من كل نجحت بحیث المعرفة إلدارة فعالة نظم بتطبیق دبي، وشرطة دبي، محاكم من كل قامت
 ومیاه كهرباء كهیئة الهیئات بعض مازالت ولكن .سواء حد على والظاهرة الضمنیة المعرفة جمع من بالتالي
 أولویات تحدید الى تحتاج أخرى وهیئات والمواصالت الطرق هیئة البشریة، الموارد وتنمیة المعرفة وهیئة دبي،
 األفراد بین الفعال التواصل أن والشك .ناجح بشكل بها الخاصة المعرفة إدارة برامج لتطبیق العملیات هذه تنفیذ

 .المعرفة إدارة برامج نجاح فرص من كبیر بشكل سیحسن
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 الثاني: صة الفصلخال

 تلك نجاح في واضحة أهمیة األعمال منظمات مجال وفي كافة المجتمعات في المعرفة اكتسبت
 االستفادة إن ،وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع اإلماراتي .المعرفي المجتمع الى بتحولها إسهامها وفي المجتمعات

 واقع الى ومجاهیلها مكنوناتها من معرفةحول ال الذي اإلدارة فعل إلى ویحتاج كبیرة جهوداً  یتطلب المعرفة من
 حدسهم على وتعتمد األفراد وعقول أذهان في وتتوافر ضمني اغلبها المعرفة أن إذ ، منفعة ذو ومعلوم ظاهر

 استثمارها على تعمل للمعرفة فاعلة إدارة توافر قضیة تعد وبالتالي ، التفكیریة وقدراتهم ومهارتهم وخبرتهم
 البشریة التنمیة وتحقیق المعرفة مجتمع بناء أرید ما إذا ، منها البد حتمیة قضیة یحالصح بالشكل وٕادارتها

في متزایدًا  اعترافاً  واكتسبت األخیرة السنوات في مسبوق غیر وبشكل المعرفة إدارة أهمیة ازدادت وقد .المستدامة
 ركز وقد ، المستدامة التنافسیة لمیزةا تحقیق في حاسماً  دوراً  تؤدي كونها تنفیذ وآلیات عملیة كممارسةاإلمارات 

 وخزنها وتولیدها أهدافها وتحدید المعرفة تشخیص بعملیات تهتم تنظیمیة وثقافة عملیة أنها على الباحثین اغلب
 .وتطبیقها وتوزیعها
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معظم  تحقیق خالل من المنظمات وتطویر نجاح في بالغة أهمیة األداء وتحسین المعرفة إدارة تلعب
 وٕابراز األداء، وتحسین المعرفة إدارة إلى الدراسة هذه في التطرق تم لذلك إلیها، الوصول إلى تسعى التي هادافأه

  ء.األدا تحسین في المعرفة إدارة تلعبه الذي الدور خالل من بینهما العالقة

 التي أدت األعمال، منظمات نجاح في دوره تنامى الذي الملموس غیر الجوهري الموجود المعرفة إدارة تعد
 عمى المعرفة قائم جدید اقتصاد إلى األشیاء عمى قائم اقتصاد من المنظمات تلك في األعمال بیئة تحول إلى

 بیئتها من علیها الحصول یمكن التي المعلوماتو  قدراتهمو  خبراتهم خالل من أفرادها عقول في المتواجدة
 ترمي التي األهدافو  بها تتمتع التي الخصائص في تتجلى المنظمات في المعرفة إدارة فحتمیة بها، المحیطة

 عملي سلوك إلى ترجمتهاو  دائم بشكل لمنظمة المعرفة توفیر هو المعرفة إلدارة ةالرئیسی الید وان ،هاتحقیق إلى
 تحقیق إلى تؤدي بصورة وتنظیمیا المعرفة تخطیط خالل من الفعالیة،و  الكفاءة بتحقیق المنظمة أهداف یخدم
 المفكرین من العدید طرف من كبیر باهتمام حظي الذي األداء موضوع على الضوء تسلیط تم كما .مضافة قیمة

 عن متمیز أدائیا یكون أن إلى المنظمات هذه جمیع تسعى حیث المنظمات، أداء تحقیق في البالغة نظرا ألهمیته
 أهم معرفة خالل من تحسین أجل من لو تقییم بعملیة تقوم في ذلك تحقیق وألجل األخرى المنظمات باقي

 . الهدف هذا إلى لموصول سبیل أهم المعرفة إدارة تعتبر ذلك ولتحقیق وتصحیحیا االنحرافات

 أداء تحسین في كبیر دور لها محیطها، مع المنظمة تكییف إلى تهدف إداریة ممارسة كونها المعرفة فإدارة
 تطویر في أیضا تساهم فإنها ذلك جانب إلى واالبتكار، اإلبداع لخلق رئیسي مصدر كونها خالل من المنظمة

 مع مقارنة عالیة مضافة قیمة یحقق مما القائمة المنتجات تحسین أو جدیدة منتجات تقدیم خالل من المنتجات
 .العملیات وتحسین تطویر على واضح وبشكل تأثر أنها كما السابقة، المنتجات

 :اآلتي تحقیق إمكانیة یعني للمعرفة فاعلة إدارة توافر نأ القول ویمكن

 يالبشر  المال رأس وتطویر تنمیة •
 .المعلوماتیة للنظم متینة قواعد وبناء إدارة •
 .جدیدة وتقنیات معارف تطویر •
 البحث مشروعات المعرفة،استراد  بالمعرفة، الشراكة المختلفة بأشكاله التشابك أو التعاضد إدارة •

 .والتطویر
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 النتائج : أوال

 :التالیة النتائج إلى التوصل تم لمبحث النظریة الدراسة خالل من

 على الحدیثة المنظمة إلیها تنظر والیوم السنین، آالف منذ به االهتمام وبرز ومتجدد، قدیم حقل المعرفة -
 اإلداریة؛ لمحكمة وأساسا واالبتكار اإلبداع لعملیات فاعال أساسا أنها

 المعرفة؛ منظمات لبناء األخرى المعرفیة واألصول اإلنسانیة القدرات تنمیة هي المعرفة إدارة جوهر -
اقتصاد ( الجدید العالمي االقتصاد إلى التقلیدي االقتصاد من المنظمات تحویل في المعرفة إدارة تساهم -

 ؛)المعرفة
 .والبشریة المادیة النجاح سبل جمیع توفیر یتطلب المعرفة إدارة تطبیق -
 منتجات من السوق في مثال تطرحه ما خالل من المنظمات، في المعرفة إدارة مدخل تطبیق آثار تظهر -
 .العمل سیر و إجراءات والتكنولوجیا، النظم وفي لزبائنها، خدمات من تقدمه ما أو جدیدة، -
 .باستمراریتها ویسیر المنظمة قیام مع یبدأ مستمر نشاط األداء تقییم یعتبر -
 العوامل( المنظمة سیطرة تحت هو ما منها العوامل هذه المنظمة أداء في تأثر عوامل عدة هناك -

 )خارجیة العوامل( طرتهایس خارج و منها ما هو )الداخلیة
 تطویر واالبتكار، اإلبداع تحقیق خالل من المنظمة أداء تحسین في كبیر دور المعرفة إدارة تلعب -

 .العملیات تحسین إلى إضافة المنتجات

 والتوصیات االقتراحات  :ثانیا

 :یلي كما االقتراحات والتوصیات بعض تقدیم یمكن

 كبیرة أهمیة إعطائه و المعرفة إدارة بموضوع االهتمام ضرورة. 
 األهداف تحقیق في كبیر دور من تلعبه لما والتطویر، البحث بمصلحة االهتمام المنظمات ىلع یجب 

 .إلخ... التكالیف تقلیل وكذلك لمنظمة، تنافسیة میزة خلقو 
 وتقدیم اإلبداع على األفراد كل وتشجیع و تنمیتها، المعرفیة و قدراتهم الموظفین طاقات استغالل 

 .العمل منصب عن النظر جدیدة بغض اقتراحات
 المنتجات، بتطویر المتعمقة و إبداعهم أفكارهم إبداء في أكثر التنفیذي المستوى عمال على التركیز 
 .اإلنتاج لمیدان األقرب ألنهم
 في و توظیفها المعارف بتجمیع تقوم المعلومات، إدارة أو المعرفة إدارة تسمى إداریة وحدة إنشاء محاولة 
 .العمل میدان
 المعرفة حول تجرى التي المؤتمرات الخارجیة اللقاءات في المنظمة مشاركة. 
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 مالئمة معرفیة بیئة تهیئة. 
 و المعارف األفكار لتبادل والموظفین المنظمة بین ولقاءات اجتماعات تنظیم . 

 البحث آفاق ثالثا :

 البحث هذ موضوع بین رابطا جسرا تكون قد التي المواضیع بعض اقتراح یمكن الموضوع هذا إلثراء
 :یلي فیما ذكرها یمكن أخرى ومواضیع

 اإلبداع تحقیق في المعرفة إدارة دور. 
 التنافسیة المیزة تحقیق في المعرفة إدارة دور. 
 المؤسسة استراتیجیات على المعرفة إدارة تأثیر. 
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 05 العدد

 :المداخالتو  اتــالملتقی

 رأس :حول دولي ملتقى األعمال، منظمات في اإلبداع وظیفة على المعرفة إدارة تطبیق اثر طرطار، احمد .1
 دیسمبر 14 - 13 الجزائر، الشلف، جامعة الحدیثة، في اقتصادیات العربیة األعمال منظمات في الفكري المال

 6ص ، 2011
 7،ص  2709،2009 ،عدد المتمدن ،حوار"المالیزي النموذج"حمودي، احمد،جمیل .2
 ألقیت مداخلة والتحدیات المستقبلیة، الواقع، المنطلقات، :المالیزي التنموي النموذج ( 2012 )خدیجة بوریب .3

 ، 1945 ماي 8 بجامعة اإلسالمي، في االقتصاد المستدامة التنمیة تحقیق مقومات :حول الدولي الملتقى في
   2012 دیسمبر 04 / 03 یومي

 قدمت بحثیة ورقة ، المستقبلیة التحدیات و الواقع المنطلقات المالیزي التنموي النموذج ، خدیجة بوریب .4
 03/04قالمة یومي   بجامعة  االسالمي االقتصاد في المستدامة التنمیة تحقیق مقومات حول الدولي للملتقي

 .274ص  2012دیسمبر 
 ، 2008 ، الشمس عین : ،القاهرة اإلنسانیة المالیزیة الرزاق،حلبي،التجربة عبد .5
 اقتصادیة سوسیولوجیة قراءة والبطالة الفقر علي لقضاء دولیة وتجارب دارسات كیاس، رشید ضلوش، كمال .6

 وتحقیق البطالة علي للقضاء الحوكمة إستراتجیة حوا دولي ،ملتقى الفقر والبطالة علي للقضاء المالیزیة لتجربة
 2011 نوفمبر 15 مسیلة، ،جامعة التنمیة

 المواقع االلكترونیة:

 alarabi.orgwww.asharqعن  نقال ، مالیزیا في التنمویة السیاسات وفاء لطفي، .1
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