


نحو جمتمع املعرفة
�صل�صلة درا�صات ي�صدرها 

مركز الإنتاج الإعالمي
جامعة امللك عبدالعزيز

التخطيط املعريف



           جامعة امللك عبدالعزيز، وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي، 1433 هـ
             فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�سر

مركز الدرا�صات الإ�صرتاتيجية
            التخطيط املعريف .... / مركز الدرا�صات الإ�صرتاتيجية

            جـــدة، 1433 هـ
            144 �ص، 24.5 �صم *16.5 �صم

            ردمك: 9960-06-469-7

             التخطيط املعريف
1433/5269             ديوي 338.900956  

             رقم الإيداع: 1433/5269
            ردمك: 9960-06-469-7

ح



»تعلموا العلم فاإن تعلمه لله خ�شية، وطلبه عبادة،
ودرا�شته ت�شبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من ال يعلمه �شدقة، 

وبذله اإىل اأهله قربة«
)ال�سحابي الـجليل معاذ بن جبل ر�سي اهلل عنه(





درجات  العلم  اأوتــوا  والذين  اآمنوا  الذين  يرفع  الذي  هلل  احلمد 
وال�صالة وال�صالم على نبينا الكرمي الذي اأمرنا بالتعليم امل�صتمر من 

املهد اإىل اللحد وبعد.
فاإن العامل يعي�ص منذ عدة عقود يف جمتمع املعلوماتية الذي تلعب 
فيه تكنولوجيا املعلومات والت�صالت الدور الأكرب يف عملية النتاج 
احلديث. والذي يت�صم باأنه اإنتاج كثيف املعرفة ومع ت�صاعف املعرفة 
املعرفة  على  يعتمد  اقت�صاد  اإىل  العاملي  القت�صاد  حتول  الإن�صانية 
العلمية. ويف هذا القت�صاد املعريف حتقق املعرفة اجلزء الأكرب من 
القيمة امل�صافة، ومفتاح هذه املعرفة هو الإبداع والتكنولوجيا. فنحن 
منر الآن مبرحلة من التطور تعرف بتطور العلم التقني حيث ل يتم 
للعلوم،  القدمي  باملفهوم  التطبيقية  العلوم  من  جمموعة  مع  التعامل 
واإمنا يتم التعامل معها يف جمال التطبيق التكنولوجي الذي يتفاعل 
مع منجزات كل العلوم الأ�صا�صية، ويجعل الفارق الزمني �صيئاًل بني 

املعرفة املتولدة عنها وتطبيقها.
حتديًا  ت�صكل  القت�صادي  التغيري  بها  يحدث  التي  ال�صرعة  اإن 
جلميع الدول، حتى املتقدمة منها، اإ�صافة اإىل الدور املتعاظم للعلم 
مع  اأهمية  ــدور  ال هــذا  ويــزداد  املجتمعات  تطوير  يف  والتكنولوجيا 
وبرزت  اليدلوجيات  فيه  انتهت  الذي  املعرفة  ع�صر  العامل  دخول 
املعرفة  امل�صافة بني ظهور  فيه  والتكنولوجيات و�صاقت  املعارف  فيه 
عجلة  تتوقف  ومل  الواقع.  اأر�ــص  على  لها  الفعلي  والتطبيق  العلمية 
التطور عند هذا احلد، بل اإن جمتمع املعلومات العاملي اأخذ يتحول 
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بثبات ـــ واإن كان بطيء ــ اإىل جمتمع املعرفة، والذي ل يعني فقط تكنولوجيا 
املعلومات املتقدمة كما يظن الكثريون يف العامل العربي، بل اإن له مقدمات 

ومقومات اأ�صا�صية كثرية لبد من توافرها لإقامة جمتمع املعرفة.
وملا كانت اململكة تعي�ص منذ فرتة يف ع�صر املعلوماتية وتطبق تقنياته وتاأخذ 
باآلياته يف م�صروعاتها وبراجمها املختلفة، فاإنه من الطبيعي اأن تن�صد التطلع 
اإىل اإجناز مقومات جمتمع املعرفة. ويتطلب بذلك منا اأن ن�صتوعب التوجهات 
اجلديدة لالقت�صاد العاملي اأوًل، واأن ندرك جيدًا امل�صمون احلقيقي للتحولت 
ق�صايا  ت�صخي�ص  علينا  يتعني  كما  حولنا.  العامل  يف  حتدث  التي  ال�صريعة 
القت�صاد ال�صرتاتيجية والوقوف على التحديات التي جتابهه. والبحث عن 
امل�صتقبل  و�صائل منوه وتطويره مبا يواكب امل�صتجدات ومبا تتطلبه معطيات 
جمتمع  لإقامة  بدقة  نخطط  اأن  ميكن  وعندها  امل�صتدامة.  التنمية  لتحقيق 
الفا�صل  املعيار  �صتكون  والتي  ــ  املعرفة  اإنتاج  فيه عملية  تكون  الذي  املعرفة 
بني املجتمعات املتخلفة واملجتمعات املتقدمة ــ هي ال�صغل ال�صاغل للم�صوؤولني 
وجلميع املوؤ�ص�صات العلمية والفكرية والثقافية املعنية باإعادة ت�صكيل جمتمعنا 

يف م�صريته املوقفة ــ باإذن اهلل ــ نحو النه�صة العلمية والتقدم والنماء.
ويف هذا املجال .. حر�صت جامعة امللك عبدالعزيز على امل�صاهمة يف بناء 
جمتمع املعرفة يف بالدنا، فكان اأن اأعد معهد البحوث وال�صت�صارات ثم مركز 
لبيان  العلمية  الدرا�صات  من  �صل�صلة  اجلامعة  يف  الإ�صرتاتيجية  الدرا�صات 
املدلولت ال�صحيحة للمفاهيم اجلديدة والآليات امل�صتحدثة التي راجت يف 
الأونة الأخرية واأفرزتها ظاهرة العوملة، لتكون عونًا لنا ودلياًل هاديًا ن�صرت�صد 
به يف التخطيط على ب�صرية لتحقيق التحول املن�صود لإقامة جمتمع معلومات 

عربي يف بالدنا.

ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ
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اإن �صل�صلة )نحو جمتمع املعرفة( تعترب اإ�صافة جديدة اإىل جوانب التميز 
املتعددة التي يت�صم بها البحث العلمي يف جامعة امللك عبدالعزيز، كما اأنها 
دليل حي على تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات الآتية للمجتمع، 
ومتثل اإ�صهامًا جديدًا منها يف ن�صر الثقافة العلمية التي اأ�صبحت من �صرورات 

ع�صر املعرفة.
اأ�صاأل اهلل التوفيق يف حتقيق التقدم املعريف لبالدنا وجمتمعنا.

مدير اجلامعة
اأ.د. اأ�سامة بن �سادق طيب

ت�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــر





حدود.  له  لي�ص  املــادي  العلمي  التقدم  اأن  اليوم  وا�صحًا  اأ�صبح 
تقنية  با�صتخدام  تقدمًا  تــزداد  املتقدمة  فالدول  نهاية  له  تبدو  ول 
التنمية  مفتاح  اأنها  بالتجربة  ثبت  والتي  ــ  والت�صالت  املعلومات 
الوا�صعة  والتكنولوجية  العلمية  بالفجوة  ي�صمى  ما  لعبور  ــ  املتوا�صلة 

التي تف�صل ما بني الدول املتقدمة والدول النامية.
وملا كانت اململكة العربية ال�صعودية متثل جزءًا حيويًا من القت�صاد 
اقت�صاد  اإىل  التحول  طريق  على  حثيثة  بخطى  ي�صري  الذي  العاملي 
قائم على املعرفة، فاإنها قد حر�صت على مواكبة التطورات العاملية 
املت�صارعة يف جمالت العوملة، والتخطيط لالندماج يف ال�صوق الدولية، 
واأ�صبح  النمو،  عملية  لتعزيز  والإ�صالح  التطوير  برامج  وموا�صلة 
وبكفاءة  جملته،  يف  يتعامل  وجيزة  فــرتة  خــالل  ال�صعودي  املجتمع 
مع ع�صر املعلوماتية، وي�صعى لإجناز مقومات جمتمع املعرفة الذي 
يعتمد اأ�صا�صًا على ت�صجيع الإبتكار، وتطبيق مبادىء اجلودة ال�صاملة. 
الآليات  بال�صتفادة من  واملناف�صة،  والتميز  الإجناز  مفاهيم  وتاأكيد 
قطاع  اأن  على  وا�صحة  دللــة  يدل  مما  املعرفة،  تنمية  عجلت  التي 
وهو  الذاتية،  قوتنا  بناء  اأ�صا�ص  العايل هو  والتعليمي  العلمي  البحث 
الأداة الفعالة لإقامة التنمية ال�صاملة على اأ�ص�ص وقواعد �صليمة، واأنه 
واملعرفة  العلم  قوة  لإمتالك  احلا�صر  الوقت  يف  الوحيد  ال�صبيل  هو 

باعتبارها القوة املعا�صرة.
وحتقيقًا ملتطلبات جمتمع املعرفة �صرعت جامعة امللك عبدالعزيز 
يف التحول اإىل جامعة بحثية اأ�صا�صيًا وفق خطة ا�صرتاتيجية طموحة 
البحثي  التميز  جمالت  يف  التفوق  موا�صلة  لها  تتيح  العلمي  للبحث 
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التي اأحرزت فيها هذه اجلامعة اإجنازات م�صهودة، وتعكف حاليًا على تنفيذ 
خطط منهجية لتطوير اأن�صطتها اجلامعية على كافة امل�صتويات. وقد حققت 
بعد،  التعليم عن  برامج  اأكادميية منها  نوعية يف عدة جمالت  نقلة  بالفعل 
واحل�صول على العتماد الأكادميي العاملي لبع�ص كلياتها. والتخطيط للتحول 
الإلكرتونية  للخدمة  نظام  وتاأ�صي�ص  ا�صتحداث  بعد  اإلكرتونية  جامعة  اإىل 
العامة  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  ا�صرتاتيجية  �صراكات  يف  والدخول  الذاتية. 
امل�صاريع  من  ذلك  غري  اإىل  علمية،  حا�صنات  لإن�صاء  والإعــداد  واخلا�صة، 
التطويرية التي بداأت توؤتي بف�صل اهلل يف تطوير ومتيز الأداء الأكادميي لهذه 

اجلامعة الفتية.
ال�صبيل  هي  التقنية  بــاأن  عبدالعزيز  امللك  جامعة  قناعة  من  وانطالقًا 
واأن  اإليهما اململكة،  اللذين تتطلع  التنمية والتطوير  اأهداف  الوحيد لتحقيق 
املجتمع  موؤ�ص�صات  جهود  ت�صافر  يتطلب  بالدنا  يف  املعرفة  جمتمع  اإقامة 
مبفاهيم  متطورة  ثقافة  لتبنى  والقت�صادية  والرتبوية  والثقافية  العلمية 
والإفــادة  الأخــرى،  الثقافات  على  النفتاح  قوامها  جديدة  ومعايري  حديثة 
معاجلة  بهدف  بروؤية جديدة  املجتمع  واقع  ودرا�صة  الع�صر،  تكنولوجيا  من 
املجتمع  �صرائح  جميع  من  الإيجابية  وامل�صاركة  اإيجابياته،  وتعزيز  �صلبياته 
اأ�صدرت  فقد  املجتمع،  عموم  التطوير  لي�صمل  والعامة  اخلا�صة  وقطاعاته 
فهذه  التطوير،  ثقافة  ون�صر  لبناء  املعرفة(  جمتمع  )نحو  �صل�صلة  اجلامعة 
ال�صل�صلة من الدرا�صات العلمية اجلادة تهدف اإىل تقدمي الآليات والتقنيات 
التي اعتمدتها الدول املتقدمة يف اإقامة تنميتها ال�صاملة، والتعريف باملدلولت 
العلمية ال�صحيحة للم�صطلحات والجتاهات اجلديدة التي راجت يف الآونة 
الأخرية مثل جمتمع املعرفة، والتنمية امل�صتدامة، واحلدائق العلمية، ومناطق 
التقنية، وحا�صنات الأعمال، واملنظمات الأهلية، واملجتمع املدين وغريها من 

ط املعــــــــــــــرفـي
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بها وتطبيق ما ي�صلح  الأخذ  يتعني علينا  التي  امل�صتحدثة  والو�صائل  الآليات 
�صبياًل  والتطوير  التقنية  اتخاذ  من  لنا  منا�ص  ل  اأنه  حيث  ملجتمعنا،  منها 
العلمية  واإجنازاته  الع�صر  التعامل مع معطيات  اأن  وطاملا  والتنمية،  للتقدم 
والتكنولوجية اأ�صبح �صرورة بقاء، وهو من الأ�ص�ص التي حتر�ص جامعة امللك 
عبدالعزيز على توافرها يف م�صروعات البحث العلمي والتطوير التقني التي 
تدعمها، والتي ت�صكل اأي�صًا عن�صرًا اأ�صا�صيًا يف برامج الدرا�صات العليا التي 

تقدمها اجلامعة.
اإن �صل�صلة )نحو جمتمع املعرفة( التي تفتح للقارىء نافذة على العامل 
م�صاعدة  اإىل  ذلــك  وراء  من  تهدف  اإمنــا  وتقنيًا،  علميًا  واملتقدم  املتطور 
قطاعات املجتمع املختلفة يف التعرف على اآليات التقدم والتطوير، والوقوف 
التقنيات  ا�صتخدام  انت�صار  العامل، خا�صة مع  على ما هو جديد وحديث يف 
التي تتطور ب�صكل �صريع، وهي جزء من ر�صالتها العلمية والبحثية التي تهدف 

خلدمة املجتمع وتطوير اأنظمته والرتقاء مبوؤ�ص�صاته.
واهلل من وراء الق�صد، وهو الهادي اإىل �صواء ال�صبيل.

وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي
اأ.د. حممد نور بن يا�سني فطاين

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــم





هذه ال�صل�صلة ...
العلمي  التقدم  ملفهوم  خــطــريًا  تــطــورًا  الع�صرون  الــقــرن  �صهد 
يحققها  التي  الفردية  النجاحات  على  اعتمادًا  لي�ص  والتكنولوجي، 
التا�صع ع�صر على  القرن  ما كان يحدث يف  نحو  العلماء على  بع�ص 
على  اعتمادًا  واإمنا  واملخرتعني،  العلماء  من  واأمثاله  اأدي�صون  اأيدي 
ــراد  الأف مل�صاركة  جمــالت  وتفتح  احلكومة  تتبناها  بحثية  برامج 
املتحدة  الوليات  حكومة  تقدمه  الذي  الدعم  ومثالها  واملوؤ�ص�صات، 
الأمريكية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خالل الأكادميية 
مع  البنتاجون  يربمها  جتارية  عقود  خالل  ومن  للعلوم،  الأمريكية 
�صركات التكنولوجيا املتطورة )بوينج ولوكهيد وماكدونالد دوجال�ص 

وجرنال اإلكرتيك وغريها(.
القت�صادية  قدرتها  حتول  اأن  يف  املتحدة  الوليات  جنحت  كما 
من العتماد على امليزة الن�صبية لالإنتاج التجاري اإىل امليزة الن�صبية 
التقدم  على  تعتمد  تخ�ص�صات  واإحـــداث  التكنولوجي،  لالإنتاج 
هي  الإلكرتونيات  �صناعة  واأ�صبحت  جمالت،  عدة  يف  التكنولوجي 
اأ�صرع ال�صناعات منوًا على م�صتوى العامل، كما اأن اأ�صرع ال�صادرات 

ال�صناعية منوًا هي التي يرتفع بها املكون التكنولوجي.
ليلة  األف  يف  ال�صهري  املــارد  اأو  باجلني  اأ�صبه  املعلومات  ثورة  اإن 
وليلة، الذي ظل حبي�صًا داخل الزجاجة اأو القمقم، ولكن لقد تك�صرت 
ثورة  املعلوماتية اجلديدة، وو�صلت  الو�صائل  الزجاجة بفعل  جدران 
املعلومات اإىل خمتلف بلدان العاملي البعيدة، ولبد اأن تتفاعل اآثارها 
وتداعياتها داخل تلك املجتمعات بعد اأن خرج املارد من الزجاجة، 
فهي م�صاألة وقت، لأن تاأثري الو�صائل التكنولوجية بالغة التقدم لبد 
اأن يبلغ مداه ولن يوقفه �صيء. ومل يعد بو�صع اأي جمتمع اأن ينغلق على 
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نف�صه، واأ�صبح لزامًا علينا ــ �صئنا اأم اأبينا ــ اأن نتعامل مع العوملة والثقافات 
املتعددة وجمتمع املعلوماتية.

التي  الب�صري  للعن�صر  احل�صاري  التطور  مراحل  من  املرحلة  هذه  اإن 
ا�صطلح على ت�صميتها بالعوملة، قد فر�صت علينا حتديات عديدة، يتعني علينا 
التعرف عليها اأوًل، ثم جمابهتها بالطرق العلمية وباأ�صاليب الع�صر، وتتطلب 
املجابهة ال�صحيحة لهذه التحديات مقدرة خا�صة على ا�صتيعاب التوجهات 
اجلديدة لالقت�صاد العاملي، وت�صخي�صًا دقيقًا للق�صايا ال�صرتاتيجية اخلا�صة 

مبجتمعنا، وعالجها مبا يواكب امل�صتجدات.
لقد ت�صببت ثورة املعلومات يف ت�صاعف املعرفة الإن�صانية وتراكمها ب�صرعة 
اإ�صقاط  اإىل  العوملة  واأدت  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  وخ�صو�صًا  رهيبة، 
بكل  واملعرفة  املعلومات  تدفق  حماب�ص  كل  وفتح  والزمن،  امل�صافات  حواجز 
اأ�صكالها، من خالل �صبكة توا�صل حتتية وفوقية �صلكية ول �صلكية ربطت كل 
الب�صر يف دائرة واحدة مغلقة اأتاحت لهم التفاعل والتداول و�صبط  الإيقاع، 
واأ�صبح التقدم التكنولوجي هو احللقة احلا�صمة لتحقيق التقدم القت�صادي. 
وكان من نتيجة ذلك كله اأن حتول القت�صاد العاملي اإىل اقت�صاد يعتمد اأ�صا�صًا 
على املعرفة العلمية، اأو القت�صاد املعريف املبني على املعرفة التي ت�صفر عنها 
البحوث املدنية والتكنولوجية، وهي املعرفة اجلديدة التي حتولت اإىل �صلعة اأو 
اإىل خدمة اأو اإىل هيكلة اأو اإىل طريقة اإنتاج، واأ�صبحت قدرة اأي دولة تتمثل 
يف ر�صيدها املعريف، حيث تقدر املعرفة العلمية والتكنولوجية يف بع�ص الدول 
املعلومات يرتبط  اأ�صبح جمتمع  اأن  اقت�صادها، ومعنى ذلك  بنحو 80٪ من 
مبفهوم جمتمع التعليم الذي يتيح كل �صيء فيه فر�صًا للفرد ليتعلم ليعرف، 
ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعي�ص مع الآخرين، ويتعلم لتحقيق ذاته، مما يفر�ص 

على بالدنا اأن تتاأهل للدخول يف جمتمع املعرفة.
وقد عرف البع�ص القت�صاد املعريف باأنه القت�صاد املعتمد على املعرفة، 
حيث حتقق املعرفة اجلزء الأكرب من القيمة امل�صافة، ويف القت�صاد املعريف 
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ال�صتثناء  ولي�ص  القاعدة  هي  امل�صتمر  التغيري  اأو  والنتقال  املخاطرة  تعترب 
بهدف الرتقاء باحلياة الكرمية لالإن�صان.

للثقافات،  عابرة  فهي  �صمات،  بعدة  املعلومات  ع�صر  تقنيات  وتتميز 
على  وتقوم  الال�صخ�صية،  الو�صائط  على  وتعتمد  واملكان،  الزمان  وتخت�صر 
وامل�صتمر  الذاتي  التعليم  على  تعتمد  اأنها  كما  راأ�صية،  ل  اأفقية  معرفية  بنية 
لأن  جديدة  بــاأدوار  ت�صطلع  اأن  جامعتنا  على  يتعني  وبذلك  احلياة،  طــوال 
ال�صرعة التي يحدث بها التغيري القت�صادي ت�صكل حتديًا حتى للدول املتقدمة 
نف�صها، اإ�صافة اإىل الدور املتعاظم للعلم والتكنولوجيا يف تطوير املجتمعات. 
فيه  برزت  الذي  املعرفة  ع�صر  العامل  دخول  مع  اأهمية  الــدور  هذا  ويــزداد 
املعارف والتقنيات و�صاقت فيه امل�صافة بني ظهور املعرفة العلمية والتطبيق 

الفعلي لها على اأر�ص الواقع.
مفاهيم  ظهور  حولنا  حتدث  التي  املتتابعة  التحولت  هذه  �صاحب  ولقد 
ندرك  اأن  منا  ي�صتوجب  مما  العوملة،  ظاهرة  اأفرزتها  عديدة  م�صتحدثة 
امل�صمون احلقيقي لهذه التحولت، واأن ندرك ون�صت�صرف اأعباءها وتداعياتها 
على اأو�صاعنا املحلية الراهنة وامل�صتقبلية، وما يتطلبه ذلك من اإعادة ت�صكيل 

جمتمعاتنا يف م�صريتها نحو النه�صة والتقدم والنماء.
ولقد ظهرت يف اإطار العوملة فجوات جديدة بني الدول غري الفجوة املعروفة 
الـرقميــة  الفجـــوة  ي�صـمى  ما  مثــاًل  ذلــك  ومــن  واجلنــوب،  ال�صـمال  بني 
)Digital Divide( التي اأ�صفرت عنها حماولت التزاوج بني العقل الب�صري 
الذين  ــراد  والأف املجتمعات  بني  الفجوة  بها  ويق�صد  الإلكرتونية،  والعقول 
ي�صتخدمون بكفاءة وفعالية تكنولوجيا املعلومات والت�صالت وبني املجتمعات 
الرقمية قد  الفجوة  التكنولوجيا،  وهذه  ي�صتخدمون هذه  الذين ل  والأفراد 
تتطور اإىل فجوة كمية )Quantum Divide( وهي الفجوة التي تنجم عن 
فيما  ثوان  يف  امل�صائل  اأعقد  حل  يف  والكمية  العمالقة  احلا�صبات  ا�صتخدام 
كان يعجز عن حله علماء الريا�صيات والطبيعة حتى زمن قريب، وهو منهج 
التغلب  على التعقيد والرتكيب والفجائية يف الظواهر الطبيعية والجتماعية 
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مما يعرف بظاهرة الفو�صى )Chaos( والتي مل تعد فو�صى باملعني اللغوي، 
تلك  بــروز  يبدو  عندما  والقيا�ص  للتحليل  قاباًل  نظامًا  لها  اأن  يتبني  واإمنــا 
املظاهر ب�صورة مفاجئة غري متوقعة، ومن ثم ظهرت نظرية الفو�صى اأو علم 
املفاجاأة )Science of Surprise( ولي�صت هذه نهاية املطاف يف م�صل�صل 
التطور يف جمالت الثورة العلمية والتكنولوجية واملعلوماتية لأن العجلة تدور 

ب�صرعة متناهية.
وهناك قلق متزايد من ات�صاع هذه الفجوات بني الدول املتقدمة والنامية 
من جهة وبني �صرائح املجتمع من جهة اأخرى، فالدول مرتفعة الدخل التي 
يبلغ عدد �صكانها نحو 855 مليون ن�صمة فقط، اأي نحو 14٪ من �صكان العامل 
الت�صالت  لتكنولوجيا  وامل�صتخدمة  املنتجة  العاملية  ال�صوق  من   ٪90 متتلك 
عدد  يقدر  والتي  الدخل  ومنخف�صة  متو�صطة  الــدول  بقية  اأمــا  واملعلومات، 
فاإنها  العامل،  �صكان  من   ٪86 نحو  اأي  ن�صمة،  مليون   5500 بحوايل  �صكانها 
هذه  على  موؤخرًا  اأطلق  هنا  ومن  ال�صوق.  تلك  من  فقط   ٪10 على  ت�صتحوذ 
ت�صتفيد  التي  الــدول  اأن  ذلــك  ومعنى  الرقمية(.  )الفجوة  تعبري  الفجوة 
بتكنولوجيا املعلومات هي الدول املتقدمة، اأما الدول النامية فيزداد تهمي�ص 
اقت�صادية  اأثار  عليه  يرتتب  مما  والعاملي.  الإقليمي  القت�صاد  يف  معظمها 
واجتماعية وخيمة. اأما يف داخل الدول نف�صها ف�صوف تت�صع الفجوان بني من 
ميلكون القدرة على ا�صتخدمام تكنولوجيا املعلومات، ومن ل ي�صتطيعون ذلك 

ب�صبب ظروفهم التعليمية اأو قدرتهم املالية.
وتبذل حماولت لت�صييق هذه الفجوة اأو الهوة الرقمية بني الدول املتقدمة 
والدول النامية من خالل بع�ص برامج الأمم املتحدة والبنك الدويل واملجموعة 
م�صكلة  لأبعاد  مدركة  وغري  مرتبكة  املحاولت  هذه  معظم  اأن  اإل  الأوروبية. 
الهوة الرقمية وتداعياتها، فهي م�صكلة اأكرب من اأن حتل بامتالك كل مواطن 
النامية  الــدول  اأمــام  معوقات  فهناك  بالإنرتنت.  مت�صل  كومبيوتر  جلهاز 
املعلومات،  ع�صر  اإىل  للدخول  الالزمة  الأ�صا�صية  البنية  توافر  عدم  اأهمها 
وارتفاع اأ�صعار خدمات الت�صالت واملعلومات. وتف�صي الأمية ب�صورة عامة، 
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وتف�صي الأمية الرقمية ب�صورة خا�صة، وياأتي قبل ذلك كله قدرة الدول على 
احل�صول على املعلومات وا�صتيعابها وال�صتفادة منها، فال يقا�ص دخول ع�صر 
املعلومات بعدد اأجهزة الكمبيوتر لكل 1000 فرد مثاًل، واإمنا يقا�ص بالقيمة 
امل�صافة التي تكت�صب من تكنولوجيا الت�صالت واملعلومات �صواًء اأكانت مادية 

اأم عينية.
التي  التحديات  اأمام  نتخاذل  واأل  املعوقات،  نفزع من هذه  األ  اإننا يجب 
يفر�صها علينا النظام العاملي اجلديد، ما دمنا ندرك اأبعاد هذه التحديات 
ون�صتعد ملجابهتها، فنحن يف جمتمع يعي�ص يف ع�صر املعلوماتية واأخذ منها 
بن�صيب وافر من تقنيات الإت�صالت واملعلومات يف موؤ�ص�صاته املختلفة، وهو 
معهد  اجتاه  كان  هنا  ومن  املعرفة.  جمتمع  مقومات  اإجناز  اإىل  الآن  يتطلع 
امللك  جامعة  يف  الإ�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  ثم  وال�صت�صارات  البحوث 
عبدالعزيز لإجراء درا�صات علمية مو�صوعية للمفاهيم امل�صتحدثة والآليات 
العلمية  الثقافة  التي يعتمد عليها جمتمع املعرفة، �صعيًا وراء ن�صر  اجلديدة 
واإثماره  ومنوه  العلم  لإنبات  ال�صرورية  ال�صروط  من  باعتبارها  يف جمتمعنا 
وازدهاره، وتوفري املناخ املالئم لتوظيف تكنولوجيا الع�صر وا�صتخدامها يف 
التفكري  لي�صبح  املجتمع  فئات  كل  بني  العلمية  الروح  واإ�صاعة  املجالت،  كل 
الدرا�صات  ال�صل�صلة من  واأ�صلوب حياة، كما تهدف هذه  العلمي منهاج عمل 
والتقنية،  العلم  بني  املتنامية  التبادلية  العالقات  بطبيعة  الوعي  ن�صر  اإىل 
تكنولوجيا  )نقل  قبيل  من  ال�صعارات  لبع�ص  املغلوطة  املفاهيم  وت�صحيح 
اأ�صر بالدول النامية عمومًا من �صعار )العلم املنا�صب(  الع�صر( فال �صيء 
نقل  دون  من  التكنولوجيا  نقل  لفكرة  والرتويج  الأغنى  البلدان  يف  املتداول 
العلم فنقل التكنولوجيا يجب اأن ي�صحبه دائمًا نقل العلم لكي يكون جمديًا 
على املدى الطويل، خا�صة اإذا كان هناك احتكاك مبا�صر مع مراكز التميز 
العاملية للوقوف على اأحدث ما تو�صلت اإليه من علوم وتقنيات، وعلوم اليوم 

هي تقنيات الغد.
لقد كان رد الفعل العربي جتاه كل التقنيات امل�صتوردة من اخلارج ينح�صر 
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بني  فرق  وهناك  ا�صتيعابها،  مهارة  ولي�ص  ا�صتخدامها،  مهارة  اكت�صاب  يف 
توطني  على  القدرة  يعني  فالأخري  ال�صتيعاب،  وطبيعة  ال�صتخدام  طبيعة 
تلك التقنيات وتوظيفها لتحقيق النهو�ص مبجالت الإنتاج ال�صلعي واخلدمي 

وحتديث املجتمع يف كل املجالت.
اإنها قائمة طويلة من املفاهيم والآليات امل�صتحدثة التي راجت يف العقود 
ومعرفة  ال�صحيحة  مدلولتها  على  الوقوف  علينا  يتعني  والتي  الأخـــرية، 
كيفية ال�صتفادة منها حلل م�صكالتنا التنموية والجتماعية، ومثال ذلك اأن 
التزاوج بني تقنية املعلومات والت�صالت اأوجدت �صباًل جديدة وحديثة لأداء 
 Teleworking اأو e-Work( الأعمال، وخ�صو�صًا ما ي�صمى العمل عن بعد
اأو Work at Home( فهناك جمالت وا�صعة لإمكانية اأداء بع�ص الأعمال 
بدون �صرورة التواجد الفعلي بني طريف العمل يف مكان العمل. وهو ما ينا�صب 
ظروفنا الجتماعية فيما يخ�ص عمل املراأة وذوي الحتياجات اخلا�صة على 

�صبيل املثال.
ون�صرب مثاًل اآخر مبا اأ�صبح يعرف بالتنمية امل�صتدامة اأو )التنمية �صديقة 

البيئة( التي توازن بني حاجات الإن�صان احلالية وحمدودية املوارد.
ال�صتفادة.  توابع  من  وال�صرر  بها،  والإ�صرار  البيئة  من  ال�صتفادة  وبني 
والتوازن بني احلا�صر وامل�صتقبل .. وهذا التوجه اجلديد يتطلب اأمناطًا من 
ال�صلوك ل تهدر املوارد، كما يتطلب اأمناطًا من ال�صتهالك ل ت�صتنزف املوارد 

الطبيعية.
والآليات  وامل�صطلحات  املفاهيم  من  كثريًا  اأي�صًا  القائمة  هذه  وت�صمل 
والتنظيمات املوؤ�ص�صية التي بداأ تنفيذها جزئيًا يف اململكة، اأو يجري التخطيط 
لتاأ�صي�ص�صها مثل احلكومة الإلكرتونية، واجلامعات الإلكرتونية، والتعليم عن 
بعد، واملجتمع املدين، واملنظمات الأهلية، واملبادرات املدنية التطوعية .. اإلخ.
تتوخى  املعرفة(  جمتمع  )نحو  �صل�صلة  تقدمها  التي  الدرا�صات  هذه  اإن 
ومدى  اململكة،  يف  اجلــديــدة  املفاهيم  هــذه  تطبيق  اإمكانية  حتديد  دائــمــًا 
اإلتزامًا  التنموية،  براجمها  تنفيذ  يف  اجلديدة  الآليات  هذه  من  ال�صتفادة 
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بالطرق  م�صكالته  حل  يف  وامل�صاهمة  املجتمع  احتياجات  مع  التفاعل  مببداأ 
العلمية، وهو الهدف الأ�صمى للبحث العلمي باأن�صطته وبراجمه وم�صروعاته 

املتنوعة التي ترعاها جامعة امللك عبدالعزيز.
القواعد  لإر�ــصــاء  تهدف  التي  الدرا�صات  من  اجلديدة  ال�صل�صلة  وهــذه 
العلمية لتاأ�صي�ص جمتمع املعرفة يف اململكة اإمنا ت�صيف بعدًا جديدًا لأن�صطة 
البحث العلمي يف اجلامعة، وهو ن�صر الثقافة العلمية التي باتت من �صرورات 
ــ على تب�صيط العلوم والإملام باأخر  ــ كما هو �صائع  الع�صر، والتي ل تقت�صر 
اإجنازات العلم والتكنولوجيا، واإمنا تعني تثقيف غري العلميني علميًا، وتوعية 
العلميني ثقافيًا، بل وعلميًا اأي�صًا، فعلماوؤنا ــ كما يقول بع�ص اخلرباء ــ بحاجة 
اإىل تثقيف علمي يحررهم من اأ�صر تخ�ص�صهم ال�صيق، وي�صد فجوات الفراغ 
بعد  ي�صبح  ومل  لدينا،  يتوافر  ل  العلمي  التفكري  لأن  ذلك  لديهم،  الفكري 
املنهجية  اإتباع  اإىل  نكون  ما  اأحوج  ونحن  جمتمعنا،  يف  �صائعة  عامة  ذهنية 
مبفهومها  الثقافة  علمية  واإىل  املعرفة،  اإثــراء  يف  ي�صهم  فكر  لإنتاج  العلمية 
الوا�صع ال�صامل ملختلف جوانب احلياة املادية واملعنوية حتى ن�صتطيع التعامل 

والتفاعل مع ع�صر العلم والتكنولوجيا ونقيم �صرح جمتمع املعرفة.
من  لريجو  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  الإ�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  اإن 
وراء ن�صر هذه ال�صل�صلة من الدرا�صات اأن يقدم علمًا ينتفع به املجتمع ال�صعودي 

بكافة م�صتوياته، وكل جمتمع عربي ين�صد الدخول اإىل جمتمع املعرفة.
و»معلم النا�ص اخلري ي�صتغفر له كل �صيء حتى احلوت يف البحر« كما قال 

ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنهما.
وهلل احلمد يف الأوىل والآخرة..   

مدير مركز الدرا�صات الإ�صرتاتيجية
اأ.د. ع�سام بن يحيى الفياليل

مـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـة
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امللخ�ص

تعك�ص اإ�صرتاتيجية املعرفة قدرة املوؤ�ص�صة على التناف�ص عن طريق الرتكيز   
العمل  اإ�صرتاتيجية  مع  تتما�صى  معرفية  برامج  وو�صع  املعرفية،  الإجنـــازات  على 

باملوؤ�ص�صة، ويعد و�صع اإ�صرتاتيجية للمعرفة من الأمور ال�صرورية لكل موؤ�ص�صة.
التنظيمية  املعرفة  عن  و�صاملة  م�صتفي�صة  درا�صة  البحث  هذا  ويت�صمن   
والدوافع  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  ومفهوم  واهميتها  املعرفة  ا�صول  ومراجعه  و�صماتها 
لو�صع  والتطبيقات  والدوات  للمعرفة  املحفزة  والعوامل  للمعرفة  ال�صرتاتيجية 

اإ�صرتاتيجية معرفية.
قدرة  على  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  تاأثري  درا�ــصــة  البحث  هــذا  يت�صمن  كما   
املوؤ�ص�صة على التناف�ص وطرق توظيف اإ�صرتاتيجية املعرفة واآليات اإ�صرتاتيجية املعرفة 

وتقنياتها مع تو�صيح ذلك من خالل اأمثلة تو�صيحية.

و
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 SUMMARY

Strategy of knowledge reflect an organization’s ability to 
compete by focusing on the knowledge achievements, and 
setup knowledge programs to adopted with the organization’s 
business strategy, and is developing a strategy for knowledge 
are essential for each institution. 
This research includes full study and comprehensive 
knowledge of:
• Organizing knowldge and its characters, 
• Review features and origins of knowledge and its 

importance .
• Strategic knowledge and strategic motives for knowledge 
• Motivating factors of knowledge and, tools 
• Applications for the development of a knowledge strategy.
• Also, this research includes studying the impact of 

knowledge strategy on the organization’s ability to 
compete and methods of recruitment strategy knowledge 

• Mechanisms and technologiess of Strategy knowledge 
with illustrative examples.

امللخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ص

ي
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املقا�صد العامة من البحث هي تقدمي درا�صة م�صتفي�صة و�صاملة عن ا�صرتاتيجية 
بالإجنازات  التفوق  جمال  يف  التناف�ص  على  املوؤ�ص�صة  بقدرة  وعالقتها  املعرفة 
 ، باملوؤ�ص�صة  العمل  ا�صرتاتيجية  مع  تتما�صي  معرفية  برامج  و�صع  ويف  املعرفية، 
ويت�صمن  موؤ�ص�صة.  لكل  ال�صرورية  الأمور  من  للمعرفة  ا�صرتاتيجية  و�صع  ويعد 
هذا البحث درا�صة م�صتفي�صة و�صاملة عن مفهوم ا�صرتاتيجية املعرفة واأهميتها 
و�صع  وكيفية  للمعرفة  املحفزة  والعوامل  للمعرفة  ال�صرتاتيجية  والدوافع 

ا�صرتاتيجية معرفية يف اأي موؤ�ص�صة.

معرفة  اإىل  وتق�صيماتها   ، التنظيمية  باملعرفة  التعريف  الأول  الف�صل  ويبحث 
�صمنية ومعرفة �صريحة، واإىل معرفة داخلية وخارجية ومعرفة خا�صة بالعاملني 

باملوؤ�ص�صة ، وو�صع هذه التق�صيمات مرتبة على خريطة املعرفة.

الكرمي، وعر�صًا  القراآن  للمعرفة يف  الف�صل عر�صًا مب�صطًا  نتناول يف هذا  كما 
 ، للموؤ�ص�صة  الإ�صرتاتيجية  باملعرفة  والتعريف   ، التنظيمية  املعرفة  ل�صمات  اأي�صا 
تاأثري  لها  التي  الرئي�صية  والعوامل   ، وفوائدها  التنظيمية  املعرفة  اإدارة  وعملية 
مبا�صر على قدرة املوؤ�ص�صة يف اإدارة املعرفة، واإ�صرتاتيجيات اإدارة املعرفة، ونختتم 

هذا الف�صل ببحث خ�صائ�ص اإقت�صاد املوؤ�ص�صات القائم على املعرفة.

اأما يف الف�صل الثاين فنتناول كيفية قيا�ص، وتقييم املعرفة التنظيمية، وذلك لو�صع 
املعرفة التنظيمية يف �صورة كمية وا�صحة وملمو�صة، وتقديرها وتقييمها بني احلني 
والخر وكيفية احل�صول على فوائدها ودور عملية مراجعة املعرفة داخل املوؤ�ص�صة 
امل�صتوى،  عالية  تقييم  و�صائل  وبا�صتخدام  وا�صعة  تغطية  طريق  عن  تتم  والتي   ،
وبو�صائل متطورة مثل “العر�ص الكيفي لها اأو بقوائم اجلرد، اأو امل�صح، او الختبار 
لإعطاء  وكذلك  واجلزئي،  الكلي  امل�صتويني  كال  على  املوؤ�ص�صة  يف  املعرفة  لأجواء 
مراجعة  عمل  اإطار  يف  التف�صيلى  بالو�صف   ، متطلباته  املعرفة  مراجعة  فريق 

املعرفة، مع تو�صيح بع�ص التطبيقات العملية من واقع موؤ�ص�صات عاملية.

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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اأنها  ،وكيف  املعرفة  باإ�صرتاتيجية  التعريف  فنتناول  الثالث  الف�صل  يف  اأما 
اأو اخلدمات  حتقق التوازن بني موارد وقدرات املعرفة الالزمة لتوفري املنتجات 
من  الهدف  واأن   . املناف�صني  و�صائل  من  اأف�صل  بو�صائل  املوؤ�ص�صة  تقدمها  التي 
ال�صتخبارات  على  املبنية  الت�صاوؤلت   على  الإجابة  هو  املعرفة  اإ�صرتاتيجية 
بني  الربط  ونتناول   . للموؤ�ص�صة  الداخلية  املعرفة  اأنظمة  وماحتتويه  التناف�صية، 
املعرفة التنظيمية واإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة، والتعريف باملعرفة كميزة اإ�صرتاتيجية 
الإ�صرتاتيجية  مزاياها  تامني  يف  املعرفة  املوؤ�ص�صات  ت�صتخدم  وكيف   ، للموؤ�ص�صة 
املعرفة  من  العائد  لزيادة  املوؤ�ص�صات  تتبناها  التي  ال�صرتاتيجيات  هي  وما   ،
اخلا�صة بها ، والتحديات التي تواجه اإ�صرتاتيجية املعرفة، ثم نتناول بالتف�صيل 
وكيفية  التنظيمية،  املعرفة  ودوافع  املعرفة،  اإ�صرتاتيجية  �صياغة  عمل  اإطار 
اآثار  وحتليل  املعرفة،  اإ�صرتاتيجية  ودوافع  ناجحة،  معرفة  ا�صرتاتيجيات  تطوير 
اإ�صرتاتيجية  قيا�ص  وكيفية  املعرفة،  اإ�صرتاتيجية  على  التناف�صية  الإ�صرتاتيجية 

املعرفة التنظيمية.
املعرفة  اإ�صرتاتيجية  تطوير  مراحل  تنفيذ  كيفية  فنتناول  الرابع  الف�صل  يف  اأما 
والتي ت�صمل تطوير اإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة ، والتحقق من املعرفة التنظيمية وعملية 

تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة ، وبناء امل�صار الإ�صرتاتيجى للمعرفة.
املعرفة،  اإ�صرتاتيجية  وتطبيقات  اأدوات  �صرح  فنتناول  اخلام�ص  الف�صل  يف  اأما 
حيث اأنه ل ينبغى اأن ننظر اإىل املعرفة على اأنها �صيء يتم تقدميه من �صخ�ص اإىل 
اآخر ، اأو من دولة متقدمة اإىل دولة نامية ، ولكن يجب اأن ننظر اإىل املعرفة على 
باإ�صتمرار بني  وتكييفه، وحتديثه  ويتم حت�صينه،   ، واإيابا  يتدفق ذهابا  اأنها �صىء 
اجلميع. وبالتاىل فاإننا دائما اأمام معرفة جديدة يجب اأن نتعلمها ، ومعرفة لدينا 
يجب اأن ن�صارك بها، وبذلك تتدفق املعرفة بفاعلية بني الأفراد يف اأنحاء املوؤ�ص�صة، 
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ونعر�ص  العامل.  اأنحاء  �صتى  يف  بع�ص  مع  بع�صها  واملجتمعات  املوؤ�ص�صات  وبني 
لت�صاعد  وتطويرها  اإ�صتعمالها  ميكن  التي  والو�صائل  الأدوات،  من  جمموعة  هنا 

املوؤ�ص�صات على تدفق املعرفة بطرق اأكرث فعالية، وت�صمل هذه الأدوات والو�صائل:
1 .The Five Competencies Framework  اإطار عمل الكفاءات اخلم�ص
2 . Knowledge Audits مراجعة املعرفة
3 .   Social Network Analysis  حتليل ال�صبكات الإجتماعية
4 .Scenario Testing and Visioning  اإختبار وت�صور ال�صيناريوهات
5 .Published Most Significant Change   ر�صد ون�صر اأهم التغيريات
6 .      Development of knowledge تطوير املعرفة
7 .Force Field Analysis حتليل القوى امليدانية

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ



الف�سل الأول

املعرفة التنظيمية
Organizational Knowledge
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مقدمة ...
واأعم  اأ�صمل  التنظيمية  املعرفة  تعد 
من املعرفة الفردية باعتبارها جمموع 
املعارف الفردية ال�صمنية وال�صريحة 
�صكل  يف  واملتوفرة  باملوؤ�ص�صة  املتاحة 
وملفات،  وبرجميات،  بيانات،  قواعد 
وعمليات  وخطط  تنظيمية،  وهياكل 
اإدارية وتخ�ص�صية. ول جدال فى اأن 
تطوير  يف  الأ�صا�ص  هي  الفرد  معرفة 
اأن  غري  للمنظمة.  املعرفية  القاعدة 
بب�صاطة  متثل  ل  التنظيمية  املعرفة 
للعاملني  الفردية  املعارف  جمموع 

باملوؤ�ص�صة فقط بل وت�صمل املعرفة التنظيمية اجلوانب الآتية: 
• الإملام باحلقائق والطرق والأ�صاليب واملبادئ املتعلقة مبجال عمل املوؤ�ص�صة، 	

الإملام  مبعنى  امل�صتمرة،  املعرفة  من  حالة  فى  املوؤ�ص�صة  اأفراد  يكون  حيث 
خالل  من  ما،  ب�صيء  املرتبطة  واملبادئ  �صاليب،  والأ والطرق،  باحلقائق، 
اخلبرة املكت�صبة اأو الدرا�صة اأو كليهما. ويركز هذا املنظور على معاونة افراد 
لحتياجات  طبقا  واإ�صتخدامها  ال�صخ�صية  معرفتهم  تو�صيع  فى  املوؤ�ص�صة 
اإجتماعي  �صياق  فى  التعلم  بعملية  املعرفة  ربط  طريق  عن  وذلك  املوؤ�ص�صة 

داخل املوؤ�ص�صة.
• القدرة على تطبيق احلقائق والطرق والأ�صاليب واملبادئ املرتبطة واملبادئ 	

العلمية التي يتم تطبيقها بالتزامن مع القيام بعمل ما.
• هذه 	 لكون  واإ�صتدعائها  وتخزينها  وتوثيقها  املعرفة  ت�صنيف  على  القدرة 

التنظيمية املعرفة 
• الــتــنــظــيــمــيــة 	 املعرفة  تــتــ�ــصــكــل 

من  متفردة  اأمناط  خالل  مــن 
بين  والتفاعالت  الـــعـــالقـــات، 
والقوانني،  والأنظمة،  الأفـــراد، 
املنت�صرة  والــثــقــافــة  ــح،  ــوائ ــل وال

والفعالة داخل املوؤ�ص�صة. 
• ت�صمل املعرفة التنظيمية جمموع 	

ال�صمنية،  ــة  ــفــردي ال املـــعـــارف 
واملـــعـــارف الــ�ــصــريــحــة املــتــاحــة 
�صكل  يف  واملــتــوفــرة  باملوؤ�ص�صة 
ــات، وبــرجمــيــات،  ــان ــي قــواعــد ب
تنظيمية،  ــاكــل  وهــي ــات،  ــف ــل وم
وخـــطـــط، وعـــمـــلـــيـــات اإداريــــــة 

وتخ�ص�صية.

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

احلقائق  على  ت�صتمل  املعرفة 
واملبادئ  �صاليب  والأ والطرق 
يطلق  ما  وهو  امل�صنفة،  الرتاكمية 
ميكن  والتى  املعرفة«  »ج�صد  عليه 
كتب  �صكل  فى  وتوثيقها  تن�صيقها 
وما  ووبرجميات  ومعادلت  واأبحاث 
�صابه ذلك، وهذا اجلانب ينطلق من 
�صيئا  باإعتبارها  املعرفة  اإىل  النظر 
واإعداده  وت�صنيفه،  تخزينه،  ميكن 
للتداول باإ�صتخدام تقنية املعلومات.

املتزايد  ال�صيل  اإعتبار  وميكننا 
املاء  املوؤ�ص�صة مثل �صيل  البيانات يف  من 
املوؤ�ص�صة من خالل  املنهمر، ويجب على 
ت�صتفيد  اأن  املنا�صبة  والو�صائل  الإعداد 
باإ�صتخدام  وذلك  البيانات،  هذه  من 
ال�صيل  هذا  لتحويل  احلديثة  الطرق 
معنى،  ذات  معلومات  اإىل  البيانات  من 
تلك  تتحول  اأن  ميكن  نف�صه  الوقت  ويف 
تقود  تنظيمية  معرفة  اإىل  املعلومات 

املوؤ�ص�صة اإىل احلكمة )�صكل1(.
 ولتو�صيح الفروق مابني البيانات 

واملعلومات واملعرفة واحلكمة ن�صتعر�ص تلك امل�صطلحات.
 ويجب علينا الأخذ يف الإعتبار باأن جمموعة بيانات قد ل متثل معلومات، واأن 
جمموعة معلومات قد ل متثل معرفة، واأن جمموعة معارف قد ل متثل حكمة، واأن 

جمموعة حكم قد لمتثل حقيقة.

البيانات، واملعلومات ، واملعرفة، واحلكمة

• من 	 مرتبة  غري  جمموعة   : البيانات 
اأو رموز،  اأرقام،  اأو  اأو كلمات،  حروف 
غري  �صل�صلة  وهي  بيانية،  �صور  اأو 
جمموعة  اأو  النقاط،  من  مرتابطة 
املو�صوعية  اأو احلقائق  املعطيات،  من 
التي ميكن احل�صول عليها عن طريق 
البحث  طريق  عن  اأو  املالحظة، 

والت�صجيل
• معاجلتها 	 بيانات متت  املعلومات: هي 

وباتت  معنى  ذات  اأ�صبحت  بحيث 
اإدراك  اأنها  اأي  ب�صياق معني؛  مرتبطة 
ببع�ص  بع�صها  البيانات  بني  العالقات 
البيانات  بني  العالقات  اإدراك  اأو 

واملعلومات الأخرى.
• اإدراك 	 نتيجة  تاأتى  املعرفة  املعرفة: 

املعلومات  بني  امل�صرتكة  الأمناط 
تاأتى  املعرفة  اأن  اأى  ببع�ص.  بع�صها 

نتيجة اإدراك العالقة بني العالقات.
• يدرك 	 عندما  احلكمة  تنتج  احلكمة: 

امل�صئولة  الأ�صا�صية  املبادئ  ال�صخ�ص 
الطاقة  للمعرفة.  املمثلة  الأمناط  عن 
�صابق  على  نطبقها  التي  الذهنية 
الأفكار  لتوليد  و�صواهدنا  معرفتنا 
واإكت�صاف العالقات وبرهنة النظريات 
اأنها  اأي  احلاكمة،  البنى  واإ�صتخال�ص 
اأو  الراأي  يف  املحتواة  للمعرفة  تطبيق 
حول  يدور  والذي  الإن�صاين  احلكم 

معايري اأو قيم معينة.
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ر�صم تو�صيحي )1( يو�صح العالقة والرتابط بني عنا�صر املعرفة املختلفة و�صول اىل  احلكمة م�صتخدما طرق حديثة.  
يجب على املوؤ�ص�صة من خالل الإعداد اجليد اأن ت�صتفيد من البيانات، وذلك باإ�صتخدام الطرق احلديثة لتحويل هذا 

ال�صيل من البيانات اإىل معلومات ومعرفة تنظيمية

التعلم  مبفاهيم  واإرتباطها  التنظيمية،  باملعرفة  متزايد  اإهتمام  وهناك 
هما  بها  التعلم  وقدرات  املوؤ�ص�صة  معرفة  اأن  الكثريون  ويرى  التنظيمية1،  والذاكرة 

امل�صدر الرئي�صى مليزتها التناف�صية2. 
�صمنية  معرفة  اإىل  امل�صمون  حيث  من  التنظيمية  املعرفة  نق�صم  اأن  وميكننا 
على  تاأ�صلت  التي  العميقة  املعرفة  تلك  هي  ال�صمنية  فاملعرفة   . �صريحة3  ومعرفة 
غري  من  يكون  وبالتايل  مكتوبة  غري  فهي  ما،  فرد  عقل  داخل  يف  الالوعي  م�صتوى 
ال�صهل نقلها اأو حتويلها لالآخرين، وقد يغفل الفرد عن وجودها اأو عن قيمتها. واملثال 
على املعرفة ال�صمنية ، هي تلك املهارات الالزمة لكيفية اإجناز �صخ�ص ما لوظيفته، 
ومن �صمات املعرفة ال�صمنية، هي �صعوبة التعبري عنها، وتوثيقها، وتعليمها، وا�صتفادة 

الآخرين يف املوؤ�ص�صة منها )�صكل2(.
اأما املعرفة ال�صريحة فهي املعرفة التي ميكن كتابتها اأو يدركها الفرد جيدا 

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية



12

ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

اإىل  يتقنها  �صخ�ص  من  نقلها  ب�صهولة  وميكن  لالآخرين  تو�صيلها  من  متكنه  بطريقة 
العثور  ال�صريحة ميكن  واملعرفة  ال�صفهية،  اأو  املكتوبة  الر�صائل  اآخر عن طريق  �صخ�ص 
الت�صغيلية  والإجراءات  والربامج  املكتوبة  وامل�صتندات  ت�صغيل  دليل  اأو  كتاب  يف  عليها 
اإمكانية التعبري  واملكتبات وقواعد البيانات والنظم، ومن �صمات املعرفة ال�صريحة هي 

عنها وتنظيمها وتوثيقها وتعليمها وا�صتفادة الآخرين يف املوؤ�ص�صة منها.
وميكن اأن نق�صم م�صادر املعرفة التنظيمية من حيث العالقات العامة واملراكز 

ال�صخ�صية والتخ�ص�صية اإىل ثالثة اأق�صام4 :
• املعرفة الداخلية 	
• املعرفة اخلارجية	

•  املعرفة اخلا�صة بالعاملني باملوؤ�ص�صة	

اخلا�صة  واملعرفة   ، اخلارجية  واملعرفة   ، الداخلية  املعرفة   : وهي  التنظيمية  املعرفة  اأق�صام   :  )2( تو�صيحي  ر�صم 
باملوؤ�ص�صة. بالعاملني 
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ر�صم تو�صيحي )3( : خريطة تق�صيمات املعرفة

توليد املعرفة ون�سوجها 

ونالحظ اأن املعرفة التنظيمية تتبع دورة كاملة، حيث يتم ا�صتخال�ص املعرفة 
بفهمها  ليقوموا  لالآخرين  نقلها  يتم  لكي  �صريحة  معرفة  اإىل  وحتويلها  ال�صمنية 
ل  فاملوؤ�ص�صة  اأخرى.  ت�صبح معرفة �صمنية مرة  ولكي  لديهم  الالوعي  واإدراكها يف 
تعمل باملعرفة ال�صريحة واإمنا باملعرفة ال�صمنية، واملوؤ�ص�صات الناجحة تدرك جيدا 
اأن معرفتها ال�صمنية متثل الق�صم الأكرب من معرفتها، ومع ذلك فهي ل توجد �صمن 
وثائقها اأو قواعد بياناتها، واإمنا توجد يف خربات العاملني وتفاعالتهم واأ�صاليبهم 
اخلا�صة يف حل امل�صكالت. ومن �صمن ال�صروط الواجب توفرها يف املعرفة لكى يتم 
نقلها، اأن تكون هذه املعرفة يف �صورة ميكن تعلمها، واأن تكون قابلة لال�صتخدام يف 

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

�صياق وثيق ال�صلة باملو�صوع.
ويقوم منوذج تكوين املعرفة التنظيمية )�صكل 4( على فكرة جوهرية تتلخ�ص 
ال�صمنية  واملعرفة  باملوؤ�ص�صة،  ال�صريحة  للمعرفة  تفاعلية  حلزونية  حركة  بوجود 
ترافقها اأربع عمليات حتويلية للمعرفة توؤدي اإىل تكوين املعرفة التنظيمية اجلديدة5: 

التن�صئة، والتج�صيد، والرتابط، وال�صتيعاب.

                                               ر�صم تو�صيحي )4( منوذج عمليات تكوين املعرفة

عدة  فوائد  املعريف  الن�صج  من  عال  تتمتع مب�صتوى  التي  املوؤ�ص�صات  وحت�صد 
اأداء حمفظة للم�صروعات اخلا�صة بها، وتوزيع املوارد  مبا فيها القدرة على تطوير 
ب�صكل اأف�صل، وتعزيز ال�صتقرار، وزيادة ح�صتها ال�صوقية، واحلد من جتاوز التكلفة 

املحددة لتنفيذ امل�صروعات.
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املعرفة يف القراآن الكرمي

• املعرفة تطلق على الإن�صان ولتطلق على اهلل �صبحانه وتعاىل.	
• وردت املعرفة مب�صتقاتها يف واحد و�صبعني مو�صعا6، منها اثنان وثالثون 	

مو�صعا مبعنى العلم ، وكلها تعنى العلم واملعرفة الإن�صانية فح�صب.
• يقول 	  ، وتعاىل  �صبحانه  اهلل  هو  منبعها  اأو  املعرفة  م�صدر  املعرفة:  اأ�صل 

تعاىل “ علم الإن�صان ما مل يعلم “7 ويقول “ وعلم اآدام الأ�صماء كلها” 8
• طرق املعرفة وو�صائلها: يحتوى القراآن على ا�ص�ص وا�صحة يف طرق املعرفة 	

تعاىل  ويقول   ، والإلهام  الوحى  طريق  واأ�صاف  قلب  اأو  وعقل  حوا�ص  من 
ال�صمع والأب�صار والأفئدة قليال مات�صكرون”9، ويقول “ واهلل  “وجعل لكم 
والأب�صار  ال�صمع  لكم  وجعل  �صيئا  لتعلمون  اأمهاتكم  بطون  من  اأخرجكم 
رجال  اإل  قبلك  من  اأر�صلنا  “ وما  ويقول  والأفئدة لعلكم ت�صكرون”10، 
اأفلم ي�صريوا فلى الأر�ص فينظرو كيف كان  اأهل القرى،  اإليهم من  نوحى 
11w”عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خري للذين اتقوا اأفال تعقلون

• كلها، 	 اإكت�صابية  اإنها  على  املعرفة  لطبيعة  القراآن  تعر�ص  املعرفة:  طبيعة 
�صيئا”12  لتعلمون  اأمهاتكم  بطون  من  اأخرجكم  واهلل  تعاىل”  ويقول 

،ويقول “ علم الإن�صات مامل يعلم”7
• باحلوا�ص 	 ويدرك   ، ال�صهادة  عامل  اأو  الطبيعى  املجال   : املعرفة  جمالت 

والعقل ، وعامل الغيب وطريقه الوحى.
• ن�صبة املعرفة الإن�صانية : يقول تعاىل “ وما اأوتيتم من العلم اإل قليال”13 	

، ويقول “ وفوق كل ذى علم عليم”14

�سمات املعرفة التنظيمية
عندما ميتلك �صخ�ص ما كما معينا من املعرفة، وهذا الكم ميثل راأ�ص ماله اخلا�ص 

به من املعرفة ولكن عندما ميتلك جمموعة من عنا�صر املعرفة التي تختلف يف 
النطاق، واملحتوى، والعمق، واجلودة، تكون �صمات املعرفة ال�صخ�صية لهذا ال�صخ�ص 

متعددة. وكذلك احلال على م�صتوى املعرفة التنظيمية حيث ت�صبح لكل موؤ�ص�صة 

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

�صمات معرفية خا�صة بها. ومن اأهم ال�صمات الأ�صا�صية للمعرفة التنظيمية هي:

• ذات فوائد وعائدات املتزايدة للمعرفة	
فاملعرفة غري خا�صعة للعائدات املتناق�صة. فا�صتخدامها ل يعني ا�صتهالكها. 
بل ميكن مل�صتهلكيها اأن ي�صيفوا اإليها ويزيدوا من قيمتها عند املمار�صة وهذا 

ال�صيء موؤكد.
• تتميز بالتجزئة والت�صريب واحلاجة اىل التحديث	

تنمو املعرفة و تتفرع وتتجزاأ. واملعرفة التنظيمية لها طبيعة ديناميكية يف حد 
ذاتها، اإذ تتحول املعرفة اإىل معلومات اأثناء التنفيذ، ولذا يجب على املوؤ�ص�صة 

التحديث امل�صتمر للمعرفة ل�صمان احلفاظ على ميزتها التناف�صية.
• القيمة غري املوؤكدة للمعرفة	

فمن ال�صعب تقدير اأثر ا�صتثمار املعرفة، اإذ اأنه يوجد كثري من العنا�صر املبهمة 
وغري امللمو�صة للمعرفة.

• القيمة غري املوؤكدة للم�صاركة باملعرفة	
اأكرث  من  معرفة  حتى  اأو  باملعرفة،  امل�صاركة  قيمة  تقدير  ال�صعب  من  اأنه  اإذ 

امل�صاركني اإفادة اأو اإ�صتفادة.
• الإرتباط الزمنى )عمر املعرفة(	

ميكن  وبالتايل  الزمن،  مبرور  تتغري  اأن  و�صحتها  املعرفة  لفوائد  ميكن  حيث 
ال�صمات  من  اأي�صا  للتطاير  والقابلية  للتلف،  والقابلية  املعرفة،  عمر  اإعتبار 
الهامة للمعرفة التنظيمية، وهذا هو م�صمون التجديد، لأنه يف احلقيقة اإ�صافة 
م�صتمرة، وهذه الإ�صافة تعني التو�صع اأحيانا لبع�ص املفاهيم اجلزئية والن�صخ 

اأو التلف اأحيانا اأخر لبع�ص اآخر.
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خ�سائ�ص املعرفة التنظيمية
خ�صائ�ص  وهي  املعرفة  خ�صائ�ص  ايل  املعرفة  بادارة  املهتمني  من  عدد  تطرق 
تخ�صع لت�صنيف الباحثني وتوجهاتهم النظرية واملعرفية اأكرث من خ�صوعها ملعايري 
مو�صوعية وا�صحة، على الرغم من تلك الختالفات ميكن القول ان املعرفة تت�صف 

باخل�صائ�ص التالية:
• ترابط املعرفة باملمار�صة	
• ترابط املعرفة الظاهرة باملعرفة ال�صمنية	
• ترابط املعرفة باع�صاء املنظمة	
• املعرفة عملية اجتماعية بنائية	
• هناك ترابط وثيق بني املعرفة والثقافة	
• هناك اوجة متعددة للمعرفة	
• ميكن اإخ�صاع املعرفة لالختبار	
• يعتمد جناح ادارة املعرفة علي القيادة الدارية	
• يعتمد جناح ادارة املعرفة علي وجود نظام لدارة املعرفة	

املعرفة الإ�سرتاتيجية
ُتعد املعرفة ا�صرتاتيجية عندما تخت�ص بالنواحي الآتية:

• معرفة املناف�صة: وت�صمل املعرفة املتعلقة باملوؤ�ص�صات املناف�صة والتي تعمل 	
يف نف�ص جمال العمل.

• من 	 البيئة  جوانب  بكافة  املتعلقة  املعرفة  وت�صمل  العاملية:  البيئة  معرفة 
النواحى القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية ونحو ذلك، من العوامل ذات 

الأهمية والتي لها تاأثري على عمل املوؤ�ص�صة. 
• املتعلقة 	 املعرفة  وت�صمل   : املوؤ�ص�صة  اإدارة  م�صتويات  يف  املوجودة  املعرفة 

بالقمة  يعرف  ما  اأو  العليا  الإدارة  من  بدءًا  ة  الإدارة  مب�صتويات 

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

الإ�صرتاتيجية)Strategic Apex( ، مرورًا بالإدارات الو�صطى ، وانتهاءًا 
بالإدارات الدنيا فيها.

• معرفة راأ�ص املال الب�صري، وت�صمل املعرفة املتعلقة باملوارد الب�صرية بو�صفها 	
موردًا اإ�صرتاتيجيا ل يقل اأهمية عن املوارد الأخرى كراأ�ص املال والأر�ص .

اإدارة املعرفة التنظيمية 
واإختيار،  حتديد،  على  املوؤ�ص�صة  التنظيمية  املعرفة  اإدارة  عملية  ت�صاعد 
ون�صر، ونقل املعلومات الهامة التي ت�صكل جزءا من ذاكرة املوؤ�ص�صة والتي توجد 
للم�صاكل  وفعالة  جذرية  حلول  تقدمي  يتيح  مما  ملمو�صة  غري  �صورة  يف  عادة 
ال�صرتاتيجي،  والتخطيط  التعلم،  عمليات  وت�صهيل  املوؤ�ص�صة،  تواجه  التي 
واإتخاذ القرارات. كما تركز عملية اإدارة املعرفة على حتديد املعرفة وتف�صريها 
بطريقة ميكن من خاللها امل�صاركة مع جميع العاملني باملوؤ�ص�صة ب�صورة ر�صمية، 

وال�صتفادة من قيمتها عن طريق اإعادة اإ�صتخدامها.
امل�صتخدمة  واملمار�صات  ال�صرتاتيجيات،  جمموعة  املعرفة  اإدارة  وت�صم 
يف املوؤ�ص�صة لتحديد، واإنتاج ، ومتثيل، ومتكني الروؤى واخلربات التي تتج�صد يف 

الإفراد، والأنظمة والعمليات الإدارية واملمار�صات التنظيمية.
كما اأن عملية اإدارة املعرفة متكن اأع�صاء املوؤ�ص�صة من التعامل مع املواقف 
اليومية، وت�صور امل�صتقبل وجت�صيده بطريقة فعالة. ففي حالة عدم وجود نظام 
على  بناء  املختلفة  املواقف  مبعاجلة  املوؤ�ص�صة  يف  فرد  كل  يقوم  املعرفة،  لإدارة 
الفرد  فاإن  املعرفة،  اإدارة  نظام  وجود  اأما يف  املوقف.  بهذا  ال�صخ�صية  عالقتة 
يقوم مبعاجلة املوقف بناءا على كم املعرفة التي ميتلكها اأي �صخ�ص يف املوؤ�ص�صة 

قد تعر�ص ملوقف م�صابه لهذا املوقف من قبل.
ميكن  هامة  موارد  الربحية  غري  واملوؤ�ص�صات  الكربى  املوؤ�ص�صات  ولدى 
العمل  اإ�صرتاتيجية  من  جزاأ  باعتبارها  املعرفة،  اإدارة  عملية  يف  اإ�صتغاللها 
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تقنية  اإدارة  موارد  ت�صمل  املوارد  هذه  على  والأمثلة  املوارد،  بهذه  اخلا�صة 
على  املعرفة جهودها  اإدارة  تركز  ما  وعادة  الب�صرية.  املوارد  واإدارة  املعلومات 
حتقيق الأهداف التنظيمية الإ�صرتاتيجية مثل حت�صني الأداء، وحتقيق امليزات 
التناف�صية، والبتكار، وامل�صاركة بالدرو�ص امل�صتفادة، وكذلك التكامل والتح�صني 

امل�صتمر يف اأداء املوؤ�ص�صة يف �صتى املجالت.
باإدارة املعرفة التنظيمية باعتبارها  اإهتمام املوؤ�ص�صات  وعلى الرغم من 
م�صروع اإ�صرتاتيجي، اإل اأن اأغلب املوؤ�ص�صات ل ت�صتوعب حتى الآن التحديات التي 
تت�صمنها عملية تنفيذ اإدارة املعرفة، حيث يوجد العديد من العوامل الرئي�صية 
املوؤثرة يف تطوير قدرة املوؤ�ص�صة على اإدارة املعرفة التنظيمية، و�صرورة درا�صة 

هذه العوامل، وعالقاتها مع اأداء اإدارة املعرفة.
وهناك جمموعة من العوامل الرئي�صية التي لها تاأثري مبا�صر على قدرة 
اإىل  الو�صول  لكي ميكننا  درا�صتها جيدا  والتي يجب  املعرفة  اإدارة  املوؤ�ص�صة يف 
والثقافة  املعرفة،  موارد  على:  وت�صتمل  املعرفة  لنقل  املنا�صبة  الإ�صرتاتيجيات 

التنظيمية وعملية التعلم، واملمار�صة، والتقنية الداعمة. 
موارد املعرفة ( 1

وهنا يطرح بع�ص الت�صاوؤلت فمثال: ما هي املعرفة املتاحة يف املوؤ�ص�صة واأين توجد 
هذه املعرفة؟.

والأمثلة على املعرفة املتاحة باملوؤ�ص�صة ت�صمل : املعرفة ال�صخ�صية لالأفراد، 
واملهارات الفريدة، وعالقات العمالء، وامللكية الفكرية، والكفاءات اجلوهرية، 

والتكميلية، والقدرات التنظيمية، واملعلومات املوؤ�ص�صية، وغري املوؤ�ص�صية.
عملية التعلم( 2

كيف يقوم العاملون باملوؤ�ص�صة با�صتخدام هذه املعرفة؟
والطرق  والقيادات،  ال�صخ�صية،  والقيم  اجلوهرية،  التنظيمية  القيم  ذلك  وي�صمل 

املتبعة يف تنمية املهارات والتعلم باملوؤ�ص�صة.

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

العمليات الإدارية( 3
 ما هي العمليات الإدارية التي حتتاج اإىل هذه املعرفة؟

 وت�صمل العمليات والإجراءات الإدارية والعمليات املتخ�ص�صة.

ر�صم تو�صيحي )5 ( : العوامل الرئي�صية التي لها تاأثري مبا�صر على قدرة املوؤ�ص�صة يف اإدارة املعرفة

التكنولوجيا( 4
ما هو دور التقنيات املتاحة يف املوؤ�ص�صة يف دعم اإدارة املعرفة؟

القيا�صية،  والنظم  املعلومات،  لنظم  التحتية  للبنية  الداعمة  التقنيات  وت�صتمل 
اخلدمات  وبوابات  اللكرتوين،  الربيد  واأنظمة  امل�صتخدمة،  والتطبيقات 

الإلكرتونية، وتطبيقات النرتنت، واأنظمة العمليات الإدارية.
العاملني  قدرة  حت�صني  عنه  ينتج  املعرفة  لإدارة  ال�صليم  التطبيق  اإن 
ق�صاء  وذلك من خالل  اأف�صل،  بطريقة  يومية  قرارات  اتخاذ  باملوؤ�ص�صة على 
التطبيق.  اأثناء  الإبداع  عملية  يف  اأكرث  ووقت  املعلومات،  جمع  يف  اأقل  وقت 
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املواقف  القرار، وحتليل  اتخاذ  اأنظمة دعم  التنظيمية  املعرفة  اإدارة  ت�صاعد  كما 
على اأ�صا�ص اإمكانية احل�صول على معلومات ذات �صلة مبو�صوع القرار يف الوقت 
املنا�صب، وعلى اخت�صار وقت احل�صول على املعلومات، وت�صهيل عملية التعاون بني 
العاملني، وتبادل املعرفة، واحلفاظ على املعرفة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة، كما ت�صاعد 
على التغلب على م�صكلة ات�صاع احلدود اجلغرافية والتنظيمية للموؤ�ص�صة. ويعتمد 
للموؤ�ص�صة،  الرئي�صي  التوجه  على  املعرفة  اإدارة  لإ�صرتاتيجية  املوؤ�ص�صات  اختيار 
توثيق   : الإ�صرتاتيجية15  التوجهات  هذه  من  اأكرث  اأو  واحد  يف  يرتكز  قد  والذي 
العالقة مع العمالء ، و الهتمام بجودة ونوعية وكفاءة املنتج اأو اخلدمة ، والتفوق 
اإدارة املعرفة  املوؤ�ص�صة لإ�صرتاتيجية  اإختيار  العملياتي والإدارة املتميزة. ويعتمد 

على التوجه الرئي�صي للموؤ�ص�صة

  ر�صم تو�صيحي )6( : العوامل التى حتدد ا�صرتاتيجية ادارة املعرفة 

توثيق العالقة مع العمالء( 1
الأ�صا�صي هو  الإ�صرتاتيجي  توجهها  يكون  الأول،  النوع  فاملوؤ�ص�صات، من   
اأقرب ما يكون ملا يحتاجه  توثيق العالقة مع العمالء، وال�صعي جلعل منتجاتها 
وعن  العمالء  عن  املعلومات  من  الكثري  ملعرفة  ال�صعي  يعني  وهذا  العمالء. 

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

املوؤ�ص�صات  احتياجاتهم، وال�صعي امل�صتمر لكي ي�صعر العمالء بالهتمام . وهذه 
توجه اإ�صرتاتيجياتها وا�صتثماراتها نحو تطوير اأنظمة جمع معلومات عن العمالء، 

واأنظمة اإدارة عالقات العمالء، وا�صتنباط البيانات، وال�صتخبارات التجارية.
الهتمام بجودة ونوعية وكفاءة املنتج اأو اخلدمة( 2

اأما املوؤ�ص�صات من النوع الثاين، فرتكز على املنتجات من حيث الهتمام 
بزيادة جودة الإنتاج، وتقدمي اأحدث املنتجات لل�صوق، ويتطلب ذلك توفري بيئة 
اإبداعية فائقة، وقدرة على جلب الأفكار اجلديدة لل�صوق يف اأ�صرع وقت . وهذه 
املعرفة  وم�صاركة  التعاون،  لدعم  املعرفة  اإدارة  اإ�صرتاتيجيات  تختار  املوؤ�ص�صات 

بني جميع اأفرادها، وت�صجيع منتديات املناق�صة وتبادل الأفكار.
الإدارة املتميزة( 3

اأما املوؤ�ص�صات من النوع الثالث، فتعتمد على منهج الإدارة املتميزة، والذي يت�صمن 
العمليات  املتو�صطة، وحت�صني  الإنتاج  والق�صاء على خطوات  العامة،  النفقات  تقليل 
الإدارية، وتقليل الفاقد، والتح�صني امل�صتمر لالأداء على كافة امل�صتويات . ومثل هذه 
اأف�صل  بنقل  وتهتم  الأداء،  حت�صني  اأنظمة  تطوير  نحو  ا�صتثماراتها  توجه  املوؤ�ص�صات 

اخلربات يف جمال العمليات الإدارية، كما تهتم بعمليات اإدارة اجلودة ال�صاملة. 

ر�صم تو�صيحي )7( :العالقة بني التعلم التنظيمى واملعرفة التنظيمية
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اأنظمة ادارة املعرفة
جمموعات  من  اأكرث  اأو  جمموعة  داخل  املعرفة  اإدارة  اأنظمة  ت�صنيف  وميكن 
قواعد  واأنظمة  الدللية،  الويب  واأنظمة  الوثائق،  اإدارة  اأنظمة  التالية:  الأنظمة 
البيانات العالئقية، واأنظمة املحاكاة، واأنظمة الذكاء ال�صطناعي واأنظمة التوا�صل 

الجتماعي، واأنظمة اإدارة املحتوى التدريبي اأو التعليمي .
 وت�صمل اأنظمة اإدارة املعرفة على جمموعة من التقنيات، والتطبيقات والتي ل تتحقق 
بال�صرورة عن طريق برنامج واحد . عالوة على ذلك، فتتميز الأدوات امل�صتخدمة 
اإدارة املعرفة بالقدرة على ا�صتخدام البنية التحتية لتقنية املعلومات  يف برجميات 

امل�صتخدمة حاليا داخل املوؤ�ص�صات.
خ�سائ�ص اإقت�ساد امل�ؤ�س�سات القائم على املعرفة

يتميز اإقت�صاد املوؤ�ص�صات القائم على املعرفة بالآتى:
• باملعنى 	 الندرة  ِمن  املعرفة  على  القائم  املوؤ�ص�صات  اإقت�صاد  ُيعاين  ل 

التحليلي القدمي، بل هو اقت�صاُد الوْفرة يف املوارد التي ميكن ا�صتمراُر 
زيادتها عرَب ال�صتخدام املتزايد للمعِرفة واملعلومات.

• ئي�صي يف عمليات الإنتاج يف اإقت�صاد املوؤ�ص�صات القائم على 	 العاِمل الرَّ
املعرفة هو املعِرفة بعد اأن كانِت الأر�ُص يف القت�صاد الزراعي، وراأ�ص 

املال يف القت�صاد ال�صناعي.
• القوانني 	 تطبيُق  ي�صُعب  املعرفة،  على  القائم  املوؤ�ص�صات  اإقت�صاد  يف 

والقيود وال�صرائب على اأ�صا�ص قومي بْحت.
• مَدى 	 هو  املعرفة  على  القائم  املوؤ�ص�صات  اقت�صاد  يف  الِقيمة  ِمفتاَح 

تناف�صية راأ�ص املال الب�صري
• اإقت�صاد املوؤ�ص�صات القائم على املعرفة، ي�صعب نْقل ملكية املعِرفة 	 يف 

من طَرف لآَخر عَك�ص عنا�صر الإنتاج التقليدية. 

الف�صل الأول .. املعــــرفة التنظـــــــيمية



24

ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

• الال 	 على  الرتكيز  يكون  املعرفة،  على  القائم  املوؤ�ص�صات  اإقت�صاد  يف 
واملخزونات  الآلت  ِمن  بدًل  التجارية،  والعالمات  كالأفكار  ملمو�ص 

والأ�صول املاليَّة.
• 	 ، ال�صتعمال  عند  املعرفة  تنمَو  اأن  وبالإمكان  املعِرفة،  تقا�ُصم  ميكن 

اقت�صاُد  هو  املعرفة،  على  القائم  املوؤ�ص�صات  اإقت�صاد  فاإن  وبالتاىل 
تن�صب  التي  ال�صناعى  الإقت�صاد  يف  امل�صادر  معَظم  بِخالف  الوفرة، 

بال�صتخدام. 
• با�صتخدام التكنولوجيا املنا�ِصبة والو�صائل املنا�صبة يف اإقت�صاد املوؤ�ص�صات 	

مات  واملنظَّ الفرتا�صية  الأ�صواق  اإن�صاء  مُيكن  املعرفة،  على  القائم 
اأيِّ  ال�صاعة، ويف  رعة يف الإجناز على مدار  ال�صُّ ر  ُتوفِّ التي  الفرتا�صية 

مكان يف العامَل، وبالتاىل فقد تال�صْت اأهمية املوقع اجلغرايف. 
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قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
Measuring & Assessing

 Organizational Knowledge-Value 

الف�صل الثاين
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مقدمة
يرى الكثريون اأن معرفة املوؤ�ص�صة وقدرات التعلم بها هما امل�صدر الرئي�صى 
مليزتها التناف�صية ، وهذا تتطلب و�صع املعرفة التنظيمية يف �صورة كمية وا�صحة 
وملمو�صة، وتقديرها وتقييمها ب�صكل دورى. وتعترب املعرفة التنظيمية من العنا�صر 
التي يتم خلقها واحل�صول عليها وانت�صارها بطرق غري ملمو�صة يف املوؤ�ص�صة ولذلك 

ي�صعب احلفاظ عليها ال بالتقييم وباملراجعة الدورية لها.
من  كل  عن  والك�صف  واملراجعة  الفح�ص  طريق  عن  املعرفة  تقييم  ويتم 
املعرفة ال�صمنية الكائنة يف ا�صحابها ، واملعرفة ال�صريحة الكائنة يف اأنظمة حفظ 
وثائق وبيانات املوؤ�ص�صة. وي�صتمل تقييم املعرفة على فح�ص املعرفة بالتف�صيل من 
حيث عمليات ابتكار املعرفة ، وعمليات ن�صر املعرفة ، وعمليات م�صاركة املعرفة ، 
وتقييم امكانيات تطويع العمليات التكنولوجية الالزمة لت�صهيل وا�صراع مثل هذه 

العمليات.
 Knowledge Audit مراجعة املعرفة

يعترب خلق ثقافة “التبادل وامل�صاركة املعرفية” داخل املوؤ�ص�صة من احدى 
عمليات التغيري الالزمة على طريق حت�صني اآداء املوؤ�ص�صة ككل. ولأجل حتقيق هذا 
اأن  تطمح  ملا  ودقيقة  وا�صحة  �صورة  ودرا�صة  و�صع  اىل  املوؤ�ص�صة  التغيري، حتتاج 

تكون عليه وال�صورة التي هي عليها الن بالفعل.
وهذا ما يندرج حتت عملية “مراجعة اأ�صول املعرفة” اخلا�صة باملوؤ�ص�صة، 
وهي حماولة معرفة ور�صم اطار احلالة املعرفية للموؤ�ص�صة يف الوقت احلاىل لأجل 

مقارنتها بال�صورة املرجوة.
تقييم  عملية  هو  مراقبة”  اأو  “مراجعة  لكلمة  التقليدى  املفهوم  ويعترب 
ل�صخ�ص ما، اأو لعملية ادارية، اأو نظام، اأو عملية، اأو م�صروع، اأو منتج ما من قبل 
طرف ثالث حمايد. اأما بالن�صبة ملفهوم” املراجعة املالية” فهي فح�ص لبيانات 

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

املوؤ�ص�صة املالية لجل تقييم ادائها امام معايري قيا�صية ثابتة.
طريق  عن  يتم  فهو  املعرفة”  اأ�صول  “ملراجعة  بالن�صبة  الو�صع  ويختلف 
مثل  متطورة  وبو�صائل  امل�صتوى،  عالية  تقييم  و�صائل  وبا�صتخدام  وا�صعة  تغطية 
اأو امل�صح، او الختبار لأجواء املعرفة يف  اأو بقوائم اجلرد،  “العر�ص الكيفي لها 

املوؤ�ص�صة على كل من امل�صتوى الكلى واجلزئى.
ملراجعة  الرئي�صية  ال�صمة  وتربز 
اأ�صول املعرفة يف اأنها ت�صع معرفة الفراد 
الك�صف  بوؤرة الهتمام فهي تهدف اىل  يف 
ا�صتغالل  وكيفية  ال�صخا�ص  يعلمه  ما  عن 

تلك املعرفة.
مراجعة  و�صف  ميكن  هذا،  وعلى 
والتحرى  الفح�ص  انه  على  املعرفة  ا�صول 
املعرفية  املوؤ�ص�صة  متطلبات  عن  الدقيق 
وحتديد الرتابط ما بني القيادة واملوؤ�ص�صة 
تلك  تلبية  يف  والتعليم  والتكنولوجيا 
املتطلبات. وبعبارة اأخرى،مراجعة املعرفة 

هي عملية ا�صتك�صاف مواطن القوة وال�صعف يف املعرفة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة، ويف 
خطوة  تواجها.وهي  التي  والتهديدات  املعرفة  تلك  تعزيز  لأجل  املتاحة  الفر�ص 
اأ�صا�صية يف تقدير قيمة معرفة موؤ�ص�صة ما او �صركة، يف نف�ص الوقت التي يتم فيها 
حتديد قيم املعرفة القيا�صية الأ�صا�صية التي تقوم عملية املراجعة بالتقييم على 

ا�صا�صها.
كما ان عملية املراجعة متكن من و�صع خطة �صري املعرفة وتدفقها داخليا 
وخارجيا على ال�صواء، وهذا ما ي�صاعد يف حتديد الق�صور الذي يوؤدي بدوره اىل 

م�صاعفة اجلهود وفجوات املعرفة وموا�صع اإعاقة �صريها.

مراجعة ا�سول املعرفة

• والتحرى 	 الفح�ص  عملية  هي 
املوؤ�ص�صة  متطلبات  عن  الدقيق 
املعرفية وحتديد الرتابط ما بني 
والتكنولوجيا  واملوؤ�ص�صة  القيادة 
والتعليم يف تلبية تلك املتطلبات.

• مواطن 	 ا�صتك�صاف  عملية  وهي 
املعرفة  يف  وال�صعف  القوة 
الفر�ص  ويف  باملوؤ�ص�صة،  اخلا�صة 
املعرفة  تلك  تعزيز  لأجل  املتاحة 

والتهديدات التي تواجها.
• تقدير 	 يف  اأ�صا�صية  خطوة  وهي 

التنظيمية. املعرفة  قيمة 
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ماذا يعنى مراجعة وتقييم اأ�سول املعرفة؟
• العملى 	 والتقييم  الفح�ص  هي  باملوؤ�ص�صة  اخلا�صة  املعرفة  ا�صول  مراجعة 

واملنهجى لكل من م�صادر املعرفة ال�صمنية وال�صريحة يف املوؤ�ص�صة.وفيها، 
تقرير مبدئي  املوؤ�ص�صة يف  القائمة يف  املعرفة  اأحوال  وا�صتق�صاء  يتم حتليل 
وت�صخي�صي حول �صالحية املعرفة يف املوؤ�ص�صة، وهذا ما يعنى بتقييم ما اذا 
كانت معرفة املوؤ�ص�صة يف زيادة وتطور م�صتمر، والك�صف عن الفر�ص املتاحة 

واملخاطر التي تواجهها املوؤ�ص�صة بخ�صو�ص املعرفة اخلا�صة بها.
• التقييم والتقدير والفح�ص للتحقيق املنهجى لأ�صول وموارد املعرفة ال�صريحة 	

من  وا�صتغاللها  ا�صتخدامها  وفعالية  كفاءة  لتحديد مدى  وذلك  وال�صمنية، 
قبل املوؤ�ص�صة”اآن هيلتون

• التحليل املنهجى ملعلومات املوؤ�ص�صة وكينونة املعرفة وخ�صائ�صها الرئي�صية، 	
لها وتدفقاتها ومن ثم مقارنتها  الفعلى  امللكية وال�صتخدام  مثل خ�صائ�ص 

بالحتياجات املعرفية للموؤ�ص�صة وللم�صتخدم على ال�صواء” دافيد �صكايرم.

فوائد مراجعة اأ�سول املعرفة
�صيوعا هو عر�ص  الكرث  الهدف  ولكن  اأغرا�ص متعددة،  املعرفة  اأ�صول  ملراجعة 
تلك  تكمن  املوؤ�ص�صة،واأين  تتطلبها  التي  للمعرفة  وملمو�ص  واقعى  دليل  وتقدمي 
املعرفة فيها وكيفية ا�صتغاللها وامل�صاكل وال�صعوبات القائمة، وماهية التح�صينات 

التي ميكن اجرائها ملواجهة هذه ال�صعوبات. 

وفيما يلى بع�ص الف�ائد امللم��سة وامللح�ظة ملراجعة اأ�س�ل املعرفة:
• املعرفية 	 الرثوة  كانت  اذا  ما  حتديد  خاللها  من  ميكن  علمية  دلئل  تقدمي 

اخلا�صة باملوؤ�ص�صة يف زيادة وتطور م�صتمر.
• تقوم بتقدمي ح�صابات ر�صمية وقائمة على دلئل واقعية للمعرفة القائمة يف 	

املوؤ�ص�صة ومدى وكيفية انتقالها داخل املوؤ�ص�صة.

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

• جرد 	 عمليات  خالل  ومن 
اأ�صول  مراجعة  املعرفة،تقوم 
عن  التف�صيلى  بالك�صف  املعرفة 
املعرفة القائمة يف املوؤ�ص�صة واأماكن 
تواجدها، وهذا ما يعترب من الأمور 
الرثوة  قيمة  تقدير  يف  املحورية 

املعرفية اخلا�صة باملوؤ�ص�صة.
• عن 	 والك�صف  حتديد  يف  ت�صاعد 

والكامنة  املحتملة  املعرفة  موارد 
يتم  بحيث  حمددين،  اأ�صخا�ص  يف 
ا�صتغالل هذه املعرفة ب�صورة عملية 

مثمرة.
• متكن من الر�صم التخطيطى لتدفق 	

املوؤ�ص�صة  وخارج  داخل  املعرفة 
ول�صبكات الت�صالت الر�صمية وغري 

اجلهود  م�صاعفة  عنه  الناجت  الق�صور  حتديد  يف  يفيد  ما  وهذا  الر�صمية، 
وفجوات املعرفة وموا�صع عراقيل تدفقها.

• اهدافها 	 لدعم  املتطلبة  املعرفة  وتخطيط  حتديد  على  املوؤ�ص�صة  ت�صاعد 
والن�صطة واملهام الفردية.

• متكن من قيا�ص وتقييم القيمة الن�صبية لكيان املعرفة ككل يف املوؤ�ص�صة كما 	
يراها م�صتخدميها مثل املوظفني.

• خارج 	 لل�صركة  املعرفية  والكفاءات  المكانيات  فعالية  وتقييم  بقيا�ص  تقوم 
املوؤ�ص�صة اخلا�صة بالعمالء وال�صركاء واملناف�صني.

• متكن مراجعة اأ�صول املعرفة من قيا�ص مدى كفاءة وفعالية املوؤ�ص�صة يف جمع 	

التنظيمية املعرفة 

• اأ�ــصــول 	 مــراجــعــة  عملية  تــ�ــصــاعــد 
الإجابة على  التنظيمية يف  املعرفة 

الآتية: الأ�صئلة 
• ما هي املعرفة املوجود يف املوؤ�ص�صة 	

، واأين توجد؟
• ــــوجــــودة يف 	 مـــاهـــي اخلــــــربات امل

املوؤ�ص�صة ؟
• من يعرف؟، وماذا يعرف؟	
• الــ�ــصــلــة 	 ذات  اخلــــــربات  مـــاهـــي 

املــتــاحــة خـــارج املــوؤ�ــصــ�ــصــة ، وغــري 
وكيف   ، املــوؤ�ــصــ�ــصــة؟  يف  ــودة  ــوج م

ميكن احل�صول عليها؟
• املعلومات 	 م�صادر  اأف�صل  هي  ما 

عمل  مبجال  ال�صلة  ذات  واملعرفة 
املوؤ�ص�صة داخليا ، وخارجيا؟
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املوؤ�ص�صة كالعمالء  املنوطني خارج  الأ�صخا�ص  الكامنة يف  املعرفة  وا�صتغالل 
وال�صركاء .

• وبذلك 	 ظهورا،  واأكرث  ملمو�صة  لت�صبح  الكامنة  املعرفة  عن  الغطاء  تك�صف 
ميكن تقديرها كما ونوعا.

• املعرفة 	 ادارة  ومبادرات  برامج  ملراجعة  ت�صهيل  من  املعرفة  مراجعة  متكن 
ب�صورة اأكرث كفاءة وفعالية.

• تقدمي مقايي�ص وموؤ�صرات م�صتقلة ومو�صوعية وواقعية تفيد يف تقدير قيمة 	
وقيا�ص مدى جناح  وتنفيذ  تخطيط  بعد يف  فيما  �صت�صتخدم  ،والتي  املعرفة 

م�صروعات ادارة املعرفة يف حتقيق اهدافها املن�صودة.
• اأن عملية 	 ككل، حيث  املوؤ�ص�صة  باأدارة  املعرفة  اأ�صول  مراجعة  ترتبط عملية 

املراجعة توؤدى اىل نتائج ومعلومات دقيقة والتي ت�صاعد قادة ادارة املعرفة 
وممار�صيها على التحديد الدقيق ملا تعلمه املوؤ�ص�صه وملا ل تعلمه وملا حتتاج اأن 
تتعلمه، وبهذا يتمكنوا من احلكم بدقة وب�صرعة على الو�صع املعريف القائم، 

وهذا ما ينتج عنه توفري يف الوقت واملوارد ويف النفقات.
• تفيد مراجعة اأ�صول املعرفة يف تقييم الفر�ص املتاحة واملخاطر املتوقعة، ويف 	

ادراج التكاليف والأيرادات الفعلية يف برامج ومبادرات ادارة املعرفة، وذلك 
على اأ�صا�صات رقمية ميكن ح�صابها لقيا�ص وتقدير م�صتوى الدقة يف التوقعات.
ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية

الف�صل الثا
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ما هو دور مراجعة املعرفة ؟
يكمن دور مراجعة املعرفة يف الجابة على الأ�صئلة الأتية:

• ما هي الحتياجات واملتطلبات املعرفية للموؤ�ص�صة؟	
• واأين 	 املوؤ�ص�صة  متتلكها  التي  وال�صريحة  ال�صمنية  املعرفية  ال�صول  هي  ما 

تكمن؟
• كيف يتم تدفق املعرفة داخل املوؤ�ص�صة �صواء ب�صورة ر�صمية اأو غري الر�صمية، 	

وكيف يتم انتقالها من العمالء ومن املوؤ�ص�صات الخرى املماثلة؟
• كيف يتم حتديد وتعريف هذه املعرفة وكيف يتم ن�صاأتها وتخزينها وم�صاركتها 	

وا�صتغاللها؟
• للعمليات 	 يكون  مدى  اأى  واىل  املعرفة،  تدفق  امام  القائمة  العقبات  هي  ما 

اعاقة  اأو  دعم  يف  دورا  املعرفة  بهذه  املعنية  والفراد  والتكنولوجيا  الدارية 
النتقال ال�صل�ص والفعال للمعرفة؟

• ما هي الفجوات القائمة يف املعرفة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة، واأين تكمن موا�صع 	
تكرارها؟

• كما ت�صاعد مراجعة املعرفة على حتديد وتعريف متطلبات املعرفة لأجل دعم 	
الأهداف ال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة،

• تقوم بتقدمي دلئل واقعية وملمو�صة ملدى ادارة املعرفة بكفء؟	
• تقوم با�صتعرا�ص املعرفة القائمة وموا�صع تواجدها، واذا ما كان هناك اأية 	

فجوات فيها اأو تكرار؟
• تك�صف الغطاء عن املعرفة الكامنة وغري امل�صتغلة.	
• بوؤر 	 اأو  تقوم بعر�ص موارد وم�صادر املعرفة وعم اذا كان هناك اية عقبات 

ف�صاد فيها،
• تقوم بتوفري معلومات ت�صهم يف ت�صميم مبادرات ادارة املعرفة.	
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فريق مراجعة الأ�سول املعرفية 
وهم املوظفون املنتدبون لأجل اجراء عملية املراجعة، واأولئك ينبغى اأن يتوافر 
فيهم الكفاءة املهنية الكافية لأجل القيام باملهام املطلوبة على اكمل وجه، وقد 
يتطلب المر تقوم املوؤ�ص�صة بتعيني خرباء وا�صت�صاريني من خارج املوؤ�ص�صة على 

علم باملجالت املعرفية اخلا�صة باملوؤ�ص�صة. وت�صمل املوؤهالت واملهارات التي 
يجب ان تتوافر يف اع�صاء الفريق املنوط باملراجعة مايلى:

• العلم والدراية التامة ملعرفة املوؤ�ص�صة وبراجمها وان�صطتها ووظائفها.	
• التوا�صل 	 يف  �صواء  كفاءة  وبكل  وا�صحة  ب�صورة  للتوا�صل  الالزمة  املهارات 

ال�صفهي اأو املكتوب.
• املهارات املنا�صبة لطبيعة العمل اخلا�ص باملراجعة التي يتم اجراوؤها، على 	

�صبيل املثال:
• اذا تطلبت العملية ا�صتخدام طرق اأخذ عينات اح�صائية، عندها ينبغى اأن 	

يتم ادراج اأفراد يف فريق العمل لديهم مهارات يف اأخذ العينات الإح�صائية. 
• اذا تطلب العمل ا�صتخدام و�صيلة العر�ص على الكمبيوتر، ينبغى اأن يتم ادراج 	

افراد يف فريق العمل ذوى مهارات يف هذا ال�صاأن.
• اذا ت�صمن العمل لعر�ص بيانات هند�صية معقدة، ينبغى اأن يتم تعيني اأفراد 	

يف الفريق لديهم مهارات هند�صية.
• عندها 	 يتطلب  املعرفة،  ملراجعة  تقليدية  غري  منهجيات  العمل  ت�صمن  اذا 

المر تعيني اأع�صاء يف الفريق ذوى مهارات خا�صة بهذه املنهجيات.
• مالئم 	 داخلى  نظام  املعرفة  مبراجعة  املعنى  الفريق  لدى  يتوفر  ان  ينبغى 

ملراقبة اجلودة، كما ينبغى اخل�صوع لنظام خارجى ملراقبة اجلودة.
• يتم 	 التي  املعايري  على  و�صليمة  كفء  بطريقة  احلكم  الفريق  على  ينبغى 

تطبيقها على العمل املراد تنفيذه.

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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• ينبغى ان يكون الفريق خاليا من العيوب ال�صخ�صية، ويجب ان يكون م�صتقل 	
تنظيميا، كما ينبغى اأن يحافظ على مواقفه ومظهره

اجراءات مراجعة ا�سول املعرفة
بتقدير  املعرفة  ا�صول  مبراجعة  اخلا�صة  املنهجيات  جميع  تعنى  ان  ينبغى 
الأن�صطة  وكفاءة  وجودة   ، املوؤ�ص�صة  يف  القائمة  املعرفة  وجودة  كمية  وحتديد 
املتعلقة بادارة املعرفة، وذلك حتى يت�صنى ا�صتنتاج ما اذا كانت امكانات املوؤ�ص�صة 
املتنوعة  النماذج  تفيد  كما  لقيمتها.  بالن�صبة  م�صتمر  وتطور  تزايد  يف  املعرفية 
ملراجعة املعرفة يف ار�صاء م�صتويات خمتلفة من التاأكيد على املوؤ�صرات والقيا�صات 
الرئي�صية. كما تقوم عملية مراجعة املعرفة بتحديد متطلبات املوؤ�ص�صة التي ترتبط 
باملعرفة من حيث العمليات الدارية اأو الأفراد ومن ثم تقوم بتوجيهها، وحتديد 

العوائق واملخاطر املتعلقة مبعرفة املوؤ�ص�صة لعالجها.
اأ�صول  مراجعة  لعملية  املن�صودة  الأهداف  بلوغ  لأجل  الوحد  الطريق  اإن 

املعرفة، هو توجيهها وو�صعها يف �صورة منظمة من خالل اإطارعمل ممنهج.

ر�صم تو�صيحي )8(: اإطار عمل مراجعة اأ�صول املعرفة التنظيمية

التقييم( 1
املعرفية  احلالة  بعر�ص  املعرفة  ا�صول  مراجعة  عن  امل�صئول  الفريق  يقوم 
القائمة للموؤ�ص�صة، وذلك من خالل ادراج عدد من املقابالت ال�صخ�صية، والوثائق 
وال�صتق�صاءات وور�ص العمل. ولجل احلد من تاأثري عملية املراجعة على موظفي 
املوؤ�ص�صة ، يقوم فريق املراجعة بالعمل مع قيادة املوؤ�ص�صة لأجل و�صع جدول زمني 
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ا�صا�صي للمقابالت التي ت�صمل جميع املجالت يف املوؤ�ص�صة. واأن يقوم فريق العمل 
املقابالت  خالل  من  املراجعة  لجراء  الالزمة  املعلومات  جمع  لأجل  بال�صعى 

الفردية مع كل �صخ�ص.
ومع ذلك، ومن خالل التجربة، قد يتطلب المر ك�صف معلومات جديدة من 
خالل املقابالت ال�صخ�صية، وبالرجوع اىل بع�ص املتحاور معهم لأجل التحقق من 

�صحة املعلومات، اأو لأجل التو�صع يف املعلومات املقدمة �صابقا يف بداية العملية.
والهدف من تقييم الو�صع احلاىل، هو حماولة التقاط ال�صرتاتيجية والربامج 
للتحديات  امل�صاحبة  الرئي�صية  الق�صايا  ولتحديد  امل�صالح،  باأ�صحاب  اخلا�صة 

ومن اأجل و�صع عوامل النجاح املهمة وموؤ�صرات الداء الرئي�صية للنجاح.

ومن الأهداف الرئي�سية لتلك املرحلة )التقومي(
• حتديد املعرفة القائمة يف املوؤ�ص�صة.	
• حتديد كل من املعرفة ال�صمنية وال�صريحة وحتديد م�صادرها.	
• حتديد م�صارف املعرفة وم�صادرها وعوائق �صريها.	
• تخطيط و�صائل وطرق التقاط املعرفة وم�صاركتها وا�صتغاللها وحفظها.	

حتليل احتياجات ومتطلبات املوؤ�س�سة املعرفية( 2
املعرفية  املوؤ�ص�صة  اأهداف  حتديد  املرحلة  تلك  يف  املراجعة  فريق  ي�صتطيع 
ور�صم حالة املعرفة يف امل�صتقبل من خالل املعلومات التي مت جتميعها �صابقا من 
خالل املقابالت ال�صخ�صية وور�ص العمل وا�صتعرا�ص الوثائق ومتثل تلك املرحلة 
خطوة هامة يف و�صع التوجيهات والقرتاحات داخل �صياق روؤية ور�صالة املوؤ�ص�صة.
ويعترب حتليل احتياجات املوؤ�ص�صة املعرفية هو التحديد الدقيق للمعلومات واملعرفة 
املطلوبة من قبل املوظفني والتي ت�صاعدهم على امتام مهامهم ب�صكل اأكفاأ لأجل 

م�صاعدة املوؤ�ص�صة على حتقيق روؤيتها ور�صالتها.

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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تقدير وقيا�ص املعرفة( 3
والتي يقوم فريق مراجعة املعرفة خاللها بقيا�ص وحتديد مدى ال�صتخدام 
خالل  من  املرحلة  تلك  وتتم  امل�صتفيدين.  قبل  من  املعرفة  ملوارد  الفعلى 

تقدير وقيا�ص ما يلى:

الكفاءة والفعالية
والتي يتم من خاللها قيا�ص الكفاءة والفعالية التي يتم بها توجيه املعرفة 

وا�صتغاللها وم�صاركتها.
ادراك وفهم الأفراد

كفاءة  وحتديد  ادراك  على  الأفراد  قدرة  تقدير  خاللها  من  يتم  حيث 
وفعالية ادارة املعرفة، وتاأتى م�صاهمة الأفراد هنا يف التقييم من املوظفني 

اول ثم من العمالء وال�صركاء واأ�صحاب امل�صالح املعنيني.
العملية

العنا�صر  بني  العالقة  وقوة  تقدير �صحة  املعرفة يف  مراجعة  ت�صهم  حيث 
الأ�صا�صية لدارة املعرفة وهم:الأفراد احلاملني للمعرفة، والعملية التي يتم 
من خاللها �صري ونقل وتبادل املعرفة، والدورة الكاملة التي يتم من خاللها 
اأواإبتكارها،  التقاطها  بعد  املعرفة  تراكم  بدءا من  املوؤ�ص�صة  قيا�ص معرفة 
يتم  وحتى  وا�صرتجاعها،  اليها  الو�صول  وت�صهيل  حفظها،  اإىل  وو�صول 

انت�صارها وتبادلها.
• التكنولوجيا	

حيث ت�صهم عملية املراجعة يف تقدير مدى مالئمة وقوة التكنولوجيا التي 
متكن من نقل املعرفة.
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اجلودة
حيث يتم تقدير جودة ومالئمة حمتوى املعرفة يف الوثائق وامل�صتندات واأنظمة 

حفظ املعلومات.
العمالء

حيث يتم تقدير قيمة معرفة العميل من خالل بع�ص الدلئل مثل تفاعل العميل 
وفر�ص ابداء ارائه، وار�صاء العميل والبقاء عليه.

التعاون وتبادل املعرفة
حيث يتم تقدير مدى توافر ثقافة م�صاركة وتبادل املعرفة و�صيا�صات املكافاأت 

واحلوافز نتيجة لتبادلها.
تقدير قيمة املعرفة

يتم تقدير الرثوة املعرفية املوجودة يف املوؤ�ص�صة �صواء كانت معرفة �صريحة او �صمنية، 
وجودتها  واملعلومات  والوثائق  امل�صتندات  حجم  مثل  الدلئل  بع�ص  خالل  من  وذلك 

وفائدتها وعدد براءات الخرتاع والرتاخي�ص والعالمات التجارية امل�صجلة.
هناك العديد من الدلئل واملوؤ�صرات التي يتم ا�صتخدامها لتقييم ال�صحة والرثوة 
املعرفية الجتماعية واملالية اخلا�صة باملوؤ�ص�صة، ومع الرتكيز على راأ�ص مال املوارد 
الب�صرية، تقوم عملية املراجعة بتقدير واح�صاء موارد املوؤ�ص�صة الب�صرية على ا�صا�ص 
 ، الوظيفي  واملوقع  والتقنى،  املهنى  والتدريب  الر�صمى،  والتعليم  واجلن�ص،  العمر، 
وبهذا يتم تقدير وتقييم مدى جناح املوؤ�ص�صة يف ادارة راأ�ص مالها من املوارد الب�صرية 
تطوير  فر�ص  وتوافر   ، وظائفهم  عن  العاملني  ر�صا  مثل  الدلئل  بع�ص  خالل  من 

امل�صتقبل املهنى لهم.
بع�ص  خالل  من  باملوؤ�ص�صة  اخلا�صة  املعرفة  مال  راأ�ص  ادارة  وتقييم  تقدير  ويتم 
الدلئل مثل توافر تكنولوجيات حفظ املعرفة والو�صول اليها بي�صر ، وتوافر العمليات 

التي متكن من ن�صر وتدفق وا�صتغالل معلومات هذه املعرفة.

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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حت�سني الو�ساع القائمة( 4
املعرفة  اأ�صول  مراجعة  عملية  عن  امل�صئول  الفريق  يبداأ  املرحلة،  تلك  ويف 
تقييمها،  مت  التي  للفجوة  املمكنة  واحللول  املرجوة  التح�صينات  وتنفيذ  بتحديد 
القيادة  بعد عر�صها على  وتنفيذ خطة مف�صلة  الفريق يف تخطيط  ي�صرع  حيث 

وعلى اأ�صحاب امل�صالح املعنيني. وت�صتمل تلك املرحلة على الن�صطة التالية:
• حتديد وتعريف املعرفة املفقودة.	
• تقييم الأهداف ال�صرتاتيجية لل�صركة واملهارات والكفاءات املطلوبة لجل 	

حتقيق املتطلبات الإلزامية واملمار�صات الأف�صل.
• اجراء حتليل للفجوة املعرفية القائمة.	
• حتديد من يف حاجة اىل املعرفة املفقودة و�صبب احتياجها.	
• و�صع اقرتاحات التح�صني يف تقارير ر�صمية.	
• ترابطات 	 اأو  تبعيات  اأية  بتحديد  الفريق  يقوم  حيث  طريق  خارطة  و�صع 

بني مبادرات املوؤ�ص�صة ذات الولوية، وو�صع خارطة طريق لتنفيذ املرحلة 
قيادة  على  اخلارطة  تلك  بعر�ص  املراجعة  فريق  يقوم  حيث  امل�صتقبلية 
وتطوير خطة  و�صع  ي�صرع يف  القيادة  موافقة  على  بناء  ثم  ومن  املوؤ�ص�صة 

تف�صيلية للتنفيذ.
• مبراجعة 	 اخلا�ص  العمل  فريق  يقوم  مف�صلة:حيث  تنفيذية  خطة  و�صع 

واملهام اخلا�صة بجهود حت�صني  العمل  توزيع  انظمة  بو�صع  املعرفة  اأ�صول 
حتقيق  لأجل  وامل�صوؤليات  الدوار  بتحديد  بدوره  ويقوم  الدارية  العملية 
اجلهود  من  وتت�صمن هذه اخلطة كال   . الدارية  للعملية  م�صتمر  حت�صني 
التغيري  ادارة  جهود  اىل  بالأ�صافة  الدارية  العمليات  بتح�صني  اخلا�صة 
وادارة الت�صالت والن�صطة الخرى املتعلقة بها.ومن ثم _بعد ذلك- 
واملالية...الالزمة  الب�صرية  كاملوارد  الرئي�صية  املوارد  وتعيني  حتديد  يتم 
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تنفيذية  خطة  يف  ادراجه  يتم  ذلك  كل  الدارية.  العملية  حت�صني  جلهود 
مف�صلة والتي ت�صمل الدوار وامل�صوؤليات الالزمة وت�صل�صل الأن�صطة واملعامل 

واملوارد الرئي�صية الالزمة لأجناز املهام.
• امل�صى يف تنفيذ اخلطة التف�صيلية :يقوم فريق العمل بالتعاون مع موظفي 	

املوؤ�ص�صة لجل تنفيذ اخلطة والتحكم بها ومراقبة جميع جوانبها مبا يف 
التنفيذ.  اأثناء عملية  العام للخطة والآثار املحتملة  ذلك اجلدول الزمنى 
الداء  خطوط  و�صع  لجل  املوؤ�ص�صة  مع  بالعمل  العمل  فريق  يقوم  كما 
الرئي�صية واتخاذ مقايي�ص وتدابري حمددة، بالأ�صافة اىل حتديد الدوار 
وامل�صوؤليات اخلا�صة بر�صد العملية الإدارية والتحكم بها وذلك لأجل اتاحة 
فر�صة للتقييم الناجح لداء العملية والذي يوؤدي بدوره اىل حت�صني م�صتمر 

للعملية.
• ادارة التغيري: كما هو احلال مع اى تغيري عموما يف العمليات الدارية ذات 	

املهام احلرجة، وينبغى على فريق املراجعة اأن يقوم بو�صع مادة تدريبية 
لزمة لأجل تدريب وتعليم موظفي املوؤ�ص�صة على كيفية اجراء تقييم لداء 
العمليات الدارية امل�صتقبلية بناء على املعايري واخلطوط ال�صا�صية املحددة 

لالداء.
• ال�صروع يف التنفيذ والتح�صني:ور�صد التقدم املتحقق والنتائج ويتم تقييم 	

وزيادة  يقدم  ما  مدى  العمل من خالل مالحظة  املحرز يف  التقدم  مدى 
معرفة النا�ص ومدى التقدم يف اللتزام الدارى، ومدى قبول فرق التغيري 
وروؤيتهم من منظور او�صع يف املوؤ�ص�صة، ويتم حتقيق ذلك من خالل روؤية 
اداء العمليات امام الهداف ، ومن خالل اي�صا التح�صني امل�صتمر للعمليات.

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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املتابعة( 5
تتطلب تلك املرحلة موا�صلة تنفيذ ومتابعة التح�صينات املقرتحة، وتطوير 
حت�صينات دائمة، وذلك من خالل ر�صد عجلة التح�صني وم�صاعفتها. وت�صمل 

الن�صطة اخلا�صة بتلك املرحلة:
• ر�صد التقدم املتحقق يف خطة التنفيذ.	
• ر�صد مدى ا�صتقرار التح�صينات القائمة.	
• التعامل مع املتغريات يف اخلطة والعمل علي التح�صني من خالل الجراءات 	

الت�صحيحية التي مت و�صعها من خالل عمليات تقييم املخاطر مبا يف ذلك 
عملية حتليل �صور الف�صل املحتملة اأو التاثريات ال�صلبية املحتملة.

• النظر يف م�صاعفة التح�صينات القائمة.	
• توثيق الدرو�ص امل�صتفادة.	
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اأمثلة على اأهمية مراجعة اأ�سول املعرفة
تظهر اهمية عملية مراجعة ا�صول املعرفة يف اكت�صاف املوؤ�ص�صات وال�صركات 
لرثوتهم املعرفية ويف تقدير قيمة املعرفة، اأو بعبارة اخرى، متكن مراجعة اأ�صول 
اأ�صولها املعرفيه. وهذا  تعلمه عن  املعرفة من حتديد ما متلكه من معرفة، وما 
الوا�صح ملدى  التقدير  التي غفلت عن  الكربى  ال�صركات  �صركة من  مثال16 على 

جمالتها املعرفية وعن مراجعة ا�صولها وملكياتها املعرفية.
العلوم  جمال  يف  الرائدة  ال�صركات  كربى  من  هي   )Dow( دو  �صركة 
غفلت  وقد   ، وبال�صتيكية  كيميائية  منتجات  بتوفري  تقوم  حيث  والتكنولوجيا، 
املوؤ�ص�صة ب�صكل كبري عن اأهمية تقييم ومراجعة املعرفة التنظيمية التي متتلكها، 
فكما ورد يف تقرير تقدير وقيا�ص ثروتها املعرفية وملكيتها الفكرية والتي كانت 
اآثار �صلبية �صديدة ناجمة عن  اأن هناك   ، ت�صم اكرث من 29000 براءة اخرتاع 
اتخذت  ولقد  بها،  اخلا�صة  التنظيمية  املعرفة  مراجعة  عدم  من  الناجت  اخلطاأ 
املوؤ�ص�صة قرارا �صريعا وحا�صما لأجل ت�صحيح هذا الو�صع عن طريق تعيني مدير 
ملكتب ادارة امللكية الفكرية، وقد قام هذا اخلبري بدوره بت�صجيل وتقدير ال�صول 
املعرفية الكامنة يف املوؤ�ص�صة، وكما ورد، ان اأكرث من 50٪ من معرفة املوؤ�ص�صة مل 

يتم ا�صتخدامه ب�صكل فعال لأجل م�صلحة املوؤ�ص�صة.
وهذا ما يوؤكد على واحدة من اهم فوائد مراجعة ا�صول املعرفة يف تقدير 
بعدم  العرتاف  املنفذين  امل�صئولني  كبار  وعلى  للموؤ�ص�صات.  املعرفية  القيمة 
وبكيفية  املعرفة  مال  وبراأ�ص  للموؤ�ص�صة  املعريف  املجال  مبدى  الكاملة  درايتهم 

حتديد هذه ال�صول، واأهمية مراجعة ا�صول املعرفة التنظيمية للموؤ�ص�صة.
با�صرتاتيجية  املتعلقة  املعرفة  مبراجعة  اخلا�ص  املتحدة17  الأمم  م�صروع 
عملية  دعم  لأجل  املعرفة  وتبادل  م�صاركة  عنوان«تعزيز  حتت  الفقر،  من  احلد 
احلد من الفقر يف اأفريقيا« وقد مت ان�صاء هذا امل�صروع من قبل اللجنة الأقت�صادية 

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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لالأمم املتحدة لأفريقيا بهدف ت�صهيل تعلم نظرائهم الأفريقيني وبهدف تقدمي 
الفقر  من  احلد  ا�صرتاتيجية  اعتماد  �صمان  من  الفريقية  البلدان  اليات متكن 

لأولويات ومتطلبات التنمية يف القارة.
و�صع  على  الفريقية  القدرة  تعزيز  اىل  وا�صع،  نطاق  على  امل�صروع،  ويهدف 

�صيا�صات ادارة الربامج القومية للحد من الفقر. 
ويتك�ن امل�سروع من ثالثة عنا�سر رئي�سية:

�سبكة الفريق القومى للمعارف( 1
والهدف منها هو خلق �صبكة عمل من العاملني يف جمال ا�صرتاتيجية 

احلد من الفقر يف بلدانها.
املائدة امل�ستديرة اللكرتونية( 2

الهدف منها هو اجراء مناق�صات الكرتونية عن الق�صايا واملو�صوعات 
الرئي�صية التي اثريت اأثناء عمل الفريق، اأو بني العاملني يف القارة وخارجها 
و�صبكات  الدولية  والوكالت  والكادميية  ال�صيا�صية  البحث  موؤ�ص�صات  مثل 

املجتمع املدنى املوؤيدة واملعنية بان�صطة احلد من الفقر.
دعم البحث والتدريب( 3

والهدف منها هو توفري الدعم للبحث والتدريب لعملية و�صع ا�صرتاتيجية 
احلد من الفقر يف افريقيا، وذلك من خالل:

املتعلقة . 1 الق�صايا  ب�صاأن  ال�صيا�صية  املتطلبات  على  القائمة  البحاث 
با�صرتاتيجية احلد من الفقر.

متعلقة . 2 حمددة  وتكنيكية  �صيا�صية  ق�صايا  على  العاملني  تدريب  تعزيز 
بت�صميم وتنفيذ ا�صرتاتيجية احلد من الفقر.
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اهداف م�سروع مراجعة ا�سول املعرفة اخلا�سة با�سرتاتيجية احلد من الفقر
• حتديد احتياجات املعرفة اخلا�صة با�صرتاتيجية احلد من الفقر.	
• التعرف على امل�صادر املعرفية القائمة ل�صرتاتيجية احلد من الفقر.	
• حتديد الن�صطة املتعلقة بتبادل املعرفة القائمة.	
• حتديد ال�صتعداد التكنولوجى للعاملني على ال�صرتاتيجية وذلك من اجل 	

ال�صرتاك يف �صبكات التبادل املعريف والتي مت التخطيط لها م�صبقا.
• عليها 	 احل�صول  مت  التي  النتائج  على  بناء  واملقرتحات  التو�صيات  تقدمي 

ب�صاأن كيفية امل�صى يف ان�صاء �صبكة معرفية للفريق القومى.

ين  .. قيا�ص وتقوييم قيم املعرفة التنظيمية
الف�صل الثا
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اإ�سرتاتيجية املعرفة
Knowledge Strategy

الف�صل الثالث
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مقدمة
لعل من اأهم �صمات الع�صر الراهن، التغري املت�صارع يف كل جمالت احلياة. 
اإل اأن الت�صارع الذي طال جمال اإنتاج املعرفة الإن�صانية والتطبيقات التكنولوجية 
املرتتبة عنها، مل يعد خافيا عن اأحد، حيث اأدى التنامي املت�صارع لإنتاج املعارف 

اإىل ما اأ�صبح يعرف بـ ) الثورة املعرفية ( اأو ) النفجار املعريف (.
الن�صاطات  يجعل من   ، هام  بتطور  فعال  ال�صناعي18  بعد  ما  املجتمع  ويت�صم 
يف  الإ�صتثمار  يكون  بان  ي�صمح  املال  لراأ�ص  عن�صرا  الوا�صع،  معناها  يف  العقلية 
جمال البتكار، واإنتاج املعارف ذي ) قيمة م�صافة ( للموؤ�ص�صة .و من انعكا�صات 
الثورة املعرفية اأن اأ�صبحت املناف�صة بني دول العامل يف جمال املعرفة ، ا�صد حدة 

من تلك املناف�صات القائمة بينها يف املجالت القت�صادية التقليدية.
من  تعترب  كما   ، املوؤ�ص�صات  داخل  التعلم  موارد  اأهم  من  املعرفة  تعترب  كما 
اأهم القدرات الإ�صرتاتيجية ملوؤ�ص�صات قطاع الأعمال . ومع ذلك فان الكثري من 
باإ�صرتاتيجية  بو�صوح  ترتبط  ل  التنظيمية  املعرفة  لتطوير  تتخذ  التي  اخلطوات 
عمل املوؤ�ص�صة ، والدليل على ذلك هو اأن معظم اأن�صطة اإدارة املعرفة تعد وتنفذ 
التنفيذ  من  الرغم  على  فاإنه  .وبالتاىل  املعلومات  لأنظمة  م�صروعات  من خالل 
الفعال مل�صروعات اإدارة املعرفة ، اإل اأن الكثري من املوؤ�ص�صات قد ف�صلت يف اإدراك 

فوائد تلك املعرفة .
بان  العتبار  بعني  الأخذ  يجب   ، فعالة  ب�صورة  التنظيمية  املعرفة  ولإدارة   
ويجد   . املعرفة  اإدارة  م�صروعات  عن  اأهمية  تقل  ل  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  اأهمية 
كثري من القيادات �صعوبة يف الربط بني املوارد والقدرات الفكرية ملوؤ�ص�صاتهم ، 
وبني اإ�صرتاتيجيتها التناف�صية . فال ميلك هوؤلء امل�صئولني مناذج مطورة لتو�صح 
بالإ�صرتاتيجية   ، للمعرفة  التنظيمية  والأ�صكال  والتقنيات،  العمليات،  ارتباط 
التناف�صية ، اإىل جانب عدم ا�صتطاعتهم حتديد الهدف من جعل موؤ�ص�صتهم اأكرث 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ذكاءا ، واأوفر معرفة وترجمة هذا الهدف اإىل برنامج عمل ا�صرتاتيجي . وبينما 
من  تاأتي  اأن  ميكن  الإ�صرتاتيجية  الفوائد  اأن  بديهيا  املديرين  من  الكثري  يعتقد 
خالل معرفة املناف�صني ، اإل اأنهم ل ي�صتطيعون التعبري بو�صوح عن العالقة بني 

املعرفة والإ�صرتاتيجية.
وتعد املعرفة اأ�صا�ص التناف�ص احلقيقي ، ويتطلب هذا التناف�ص اإما التوافق بني 
الإ�صرتاتيجية مع ما تعرفه املوؤ�ص�صة ، اأو تطوير املعرفة والقدرات كي تتنا�صب مع 

الإ�صرتاتيجية املن�صودة .

الربط بني املعرفة والإ�سرتاتيجية

ر�صم تو�صيحي 9 : ان لكل موؤ�ص�صة اإ�صرتاتيجيتها التناف�صية اخلا�صة بها والواجب تو�صيحها اأول قبل 
البدء يف تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة
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 اإن النظرة الإ�صرتاتيجية للمعرفة لها اآثار كبرية على كل من منهج املوؤ�ص�صة 
اإدارة  اإ�صرتاتيجيتها اخلا�صة ، وكذلك ا�صلوب امل�صاركة يف مبادرات  يف �صياغة 
– وذلك من خالل اعتماد  اأ�صلوبها اخلا�ص يف املناف�صة  املعرفة. ولكل موؤ�ص�صة 
موقف تناف�صي يف بع�ص قطاعات الأعمال . وقد تنتج الإ�صرتاتيجية التناف�صية عن 
قرار وا�صح و�صريح ، وهو املنظور التقليدي لالإ�صرتاتيجية ، اأو من خالل تراكم 

عدة قرارات ب�صيطة .
موؤ�ص�صة  لكل  فاإن   ، املوؤ�ص�صة  اإ�صرتاتيجية  تطوير  اإ�صلوب  عن  النظر  وبغ�ص   

اإ�صرتاتيجيتها التناف�صية اخلا�صة بها والواجب تو�صيحها اأول .
والقدرات  املعرفية  املوارد  من  مبجموعة  ا�صرتاتيجي  موقف  كل  ويرتبط 
الفكرية الالزمة جلعل املوؤ�ص�صة جاهزة للتناف�ص ، فهناك بع�ص الأمور الواجب 

على املوؤ�ص�صة معرفتها ومعرفة كيفية اأداءها . 
التقنيات،  بخ�صو�ص  املوؤ�ص�صة  تتخذها  التي  الإ�صرتاتيجية  القرارات  وتعد 
تاأثري  لها  ال�صراء  وعمليات  البيع،  وعمليات  والأ�صواق،  واخلدمات،  واملنتجات، 
للتناف�ص  املطلوبة  الأ�صا�صية  والكفاءات  واملهارات،  املعرفة،  من  كل  على  عميق 
عمليات  يف  للم�صاركة  القرارات  تلك  كانت  �صواء   ، الأعمال  قطاع  يف  والتفوق 
تلك  متييز  يف  اأو  التكاليف،  باأقل  البيع  يف  للتناف�ص  اأو   ، والتجميع  الت�صنيع، 

املوؤ�ص�صة عن غريها . 
ولتف�صري العالقة بني الإ�صرتاتيجية واملعرفة19 ، يجب على املوؤ�ص�صة حتقيق التي:

• تو�صيح نواياها الإ�صرتاتيجية	
•  حتديد املعرفة املطلوبة لتنفيذ الإ�صرتاتيجية اخلا�صة 	
• مقارنة املعرفة املطلوبة باملعرفة الفعلية املتاحة حاليا باملوؤ�ص�صة	
• حتديد الثغرات الإ�صرتاتيجية، والثغرات املعرفية 	
•  البحث عن طرق معاجلة هذه الثغرات.	

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ر�صم تو�صيحي )10(: العالقة بني الإ�صرتاتيجية واملعرفة
اإ�سرتاتيجية املعرفة

بها كل  املعرفة من خالل درا�صة جتريبية قام  اإ�صرتاتيجية  عرف مفهوم 
الإ�صتجابة  اأنها  على  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  عرفا  وقد  وكاكرابارتى20  بايرىل  من 
اجلماعية من املديرين لحتياجات املوؤ�ص�صة من التعلم الإ�صرتاتيجى. وتبنى هذه 

الإ�صتجابة بناءا على بع�ص املعايري مثل:
• التعلم الداخلي مقابل التعلم اخلارجي	
• التعلم اجلذري مقابل التعلم التدريجي	
• التعلم ال�صريع مقابل التعلم البطيء 	
• املعرفة الوا�صعة النطاق مقابل املعرفة ال�صيقة النطاق .	

اأنها جمموعة  على  املعرفة21  ا�صرتاتيجيات  تعريف  ، ميكن  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
من اخليارات الإ�صرتاتيجية التي توجه وت�صكل عملية التعلم اخلا�صة باملوؤ�ص�صة ، 
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والتي تعمل فيما بعد على حتديد املوارد املعرفية للموؤ�ص�صة.
وقد مت اعتبار املعرفة احد الأ�صول الإ�صرتاتيجية املرتبطة بالنمو امل�صتمر 

وحتديد املوقع التناف�صى للموؤ�ص�صة . 
وهنك عدة تعريفات لإ�صرتاتيجية املعرفة ، نذكر اأهمها هنا:

• هي 	 املعرفة  اإ�صرتاتيجية  اإن   :22)Zack(   1999 عام  زاك-  تعريف 
التوازن بني موارد وقدرات املعرفة الالزمة لتوفري املنتجات اأو اخلدمات 
التي تقدمها املوؤ�ص�صة بو�صائل اأف�صل من و�صائل املناف�صني . واأن الهدف من 
اإ�صرتاتيجية املعرفة هو الإجابة على الت�صاوؤلت الإ�صرتاتيجية املبنية على 

ال�صتخبارات التناف�صية، وماحتتويه اأنظمة املعرفة الداخلية للموؤ�ص�صة .
• اإ�صرتاتيجية 	 اأن   )D.J  ،Skyrme(  2000 عام   – �سكايرم23  تعريف 

عائد  لزيادة  املوؤ�ص�صات  تتبناها  التي  ال�صرتاتيجيات  �صل�صلة  هي  املعرفة 
املعرفة.

• تعريف اآ�سوه 24– عام D.A، Asoh( 2004( اأن اإ�صرتاتيجية املعرفة 	
هي جمموعة اخليارات الإ�صرتاتيجية التي تنفذها املوؤ�ص�صة لتعزيز املعرفة 
اخلا�صة بها – وكذلك املوارد املتعلقة بتلك املعرفة ، وذلك ل�صمان حتقيق 

الأهداف التنظيمية . 
• 	 2005 عام   – ماكديرموت  الإ�ست�سارات  موؤ�س�سة  تعريف 

هي  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  اأن   25)McDermott Consulting Firm(
اأ�صلوب خا�ص لتكوين املعرفة، وحتويلها اإىل ميزة تناف�صية للموؤ�ص�صة .

• 	 P.E. and P.S.  ،Bierly(  2007 عام   - وداىل  بايرىل  تعريف 
املوؤ�ص�صة  خيارات  جمموعة  هي  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  اأن   26)Daly

الإ�صرتاتيجية التي تتعلق مبجايل املعرفة: تف�صرياملعرفة، وتطبيق املعرفة. 
حتويل  على  املوؤ�ص�صة  مل�صاعدة  طريقة  اأف�صل  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  وتعترب 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة



52

ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

اأنها  كما   ، املوؤ�ص�صات  باقي  من  غريها  عن  متيزها  تناف�صية،  ميزة  اإىل  املعرفة 
خا�صة   ، املعرفة  وتلعب   . التناف�صية  وباإ�صرتاتيجيتها  املوؤ�ص�صة  باأعمال  مرتبطة 
املعرفة التقنية ، دورا هاما يف كثري من املوؤ�ص�صات . وهناك بع�ص املوؤ�ص�صات التي 
تبنى يف جوهرها على املعرفة مثل موؤ�ص�صات البحوث واخلدمات املهنية، ولكن يف 

الواقع ، معظم هذه املوؤ�ص�صات ل تفكر يف حت�صني تلك املعرفة كميزة تناف�صية .
وتعترب اإدارة املعرفة معقدة بطبيعتها ، فمن ال�صعب حتويل الإ�صرتاتيجية 
. وهذا يتطلب  باإدارة املعرفة  اأن�صطة خا�صة  اإىل  التناف�صية ملوؤ�ص�صة ما مبا�صرة 
التي  املعلومات  تكنولوجيا  من  املزيد  لتوجيه  اأول،  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  حتديد 

تدعم مناهج التنفيذ.
وباخت�صار ، تت�صابه اإجراءات تلك النماذج املختلفة يف حتديد ا�صرتاتيجيات 
النماذج اعتمادا  اأثناء العمل . وب�صفة عامة يتم حتديد تلك  املعرفة وتطبيقها 

على اأحد الت�صنيفات الآتية27:
• النمط الأول )يوجن Ulrich ،Yeung( : ا�صتخدام املعرفة وي�صمل 	

 اإكت�صاف املعرفة وتطبيقها

ر�صم تو�صيحي 11 النمط الأول )يوجن Yeung، Ulrich( : ا�صتخدام املعرفة وي�صمل اإكت�صاف املعرفة 
وتطبيقها
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• النمط الثانى )زاك Zack(28: اأ�صلوب التعلم وي�صمل اإكت�صاب 	
 اخلربات من داخل، وخارج املوؤ�ص�صة .

ر�صم تو�صيحي 12 : النمط الثانى)زاك( : اأ�صلوب التعلم وي�صمل اإكت�صاب اخلربات من 
داخل، وخارج املوؤ�ص�صة.

ميزة املعرفة 
معرفية  وطموحات  اأهداف  الإدارة  وفريق  العمل  لأ�صحاب  يكون  اأن  يجب 
التناف�صية  امليزة  على  كبري  تاأثري  لها  التي  املعرفة  جمالت  يف  خا�صة   ، وا�صحة 
للموؤ�ص�صة يف احلا�صر وامل�صتقبل . وتعمل اإ�صرتاتيجية املعرفة على حتديد الطرق، 
والحتياجات، والإجراءات الالزمة لتحقيق تلك الأهداف، والطموحات املعرفية .
وتعترب املعرفة املتعلقة بال�صياق ، واملعرفة ال�صمنية ، والإجراءات التنظيمية 
املتقدمة واملعقدة ، من املعارف الفريدة التي ي�صعب تقليدها . وعلى العك�ص من 
الكثري من املوارد التقليدية كراأ�ص املال ، فاإنه ي�صعب ح�صول املناف�صني على هذه 
املعرفة، يجب  تلك  . ولكت�صاب مثل  �صكل منوذج جاهز لال�صتخدام  املعرفة يف 
على املناف�صني خو�ص جتارب مماثلة لكت�صاب هذه املعرفة، عن طريق اخلربة 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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وهذا يحتاج اإىل وقت طويل ، كما اأن هذا يتطلب من املناف�صني زيادة معدل �صرعة 
تعلمهم من خالل زيادة ال�صتثمار . 

وقد ركزت معظم املوؤلفات حول موارد واأ�صول املعرفة على كيفية ح�صاب قيمة 
املعرفة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة . ولكن ما يهم حقا هو كيفية الربط الفعال بني املعرفة 

والإ�صرتاتيجية التناف�صية.

كيف ت�ستخدم املوؤ�س�سات املعرفة يف تاأمني مزاياها الإ�سرتاتيجية ؟
ِمن  جملة  من  الع�صرين  القْرن  من  الأخري  ُبع  الرُّ يف  العامَل  �صِهده  ملا  نظًرا 
التكتُّالت  اإىل  مكثَّف  وجلوء  التجارة،  حترير  نحَو  �صريع  اه  واجتِّ التَحوُّلت، 
التكنولوجي  التطوُّر  وُيعدُّ  دة اجلن�صيات،  املتعدِّ املوؤ�ص�صات  لدور  الإقليميَّة، وبروز 

ز لالقت�صاد العامَلي املعا�صر. جوهَر هذه التحوُّلت، واأهم مميِّ
الأمر  التطوُّر،  العامَل مرحلًة جديدة من  دَخل  التحوُّلت  لكلِّ هذه  وا�صتجابة 
ة للمناف�صة  الذي جَعل الدول تَقع حتَت هاج�ص التناُف�ص �صيَّما اأنَّ امل�صادر التقليديَّ
مل تُعْد بالأهمية ذاتها، وهو ما جَعل الهتماَم يتَّجه نحَو م�صادر جديدة للمناف�صة ل 
ترتبط بكثافِة راأ�ص املال فح�صُب، بل بامتالك املعاِرف واملعلومات والتكنولوجيات 
رة ترتكز على  م بالتقنية احلديثة، والحتكام اإىل اأ�صاليَب متطوِّ واملهارات والتحكُّ

الإبداع والبتكار والتجديد واملباَدرة.
لقد اأ�صبحت الأ�صول املهمة للموؤ�ص�صات التي تبنى على اأ�صا�ص اإقت�صاد املعرفة 
يف  املتج�صد  للذكاء  و�صار  واملعلومات.  والذكاء،  والإبداع،  الفنية،  املعرفة  هي 
برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عرب نطاق وا�صع من املنتجات اأهمية تفوق اأهمية 
املعرفه  اقت�صادات  اأن  املتحدة  الأمم  وتقدر  العمالة.  اأو  املواد،  اأو  املال،  راأ�ص 
ت�صتاأثر الآن 7 ٪ من الناجت املحلي الجمايل العاملي وتنمو مبعدل 10 ٪ �صنويا. 
وجدير بالذكر ان 50 ٪ من منو الإنتاجية يف الحتاد الأوروبي هو نتيجة مبا�صرة 

ل�صتخدام واإنتاج تكنولوجيا املعلومات والت�صالت.
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مزايا  توؤمن  اأن  املوؤ�ص�صات  اإ�صتطاعة  يف  باأنه  باخت�صار  القول  وميكننا 
الإ�صرتاتيجية من خالل توليد اكرب قدر ممكن من القيمة عن طريق املعرفة من 
القوى  على  املعرفة  هذه  تنعك�ص  واأن   ، تقدمها  التي  واخلدمات  املنتجات  خالل 

الب�صرية والعمليات الإدارية باملوؤ�ص�صة. 
املعرفة املت�سمنة يف املنتجات 

تتميز املنتجات الذكية باأ�صعار متميزة ، وفوائد اأكرث مل�صتخدميها. اإنَّ الت�صعري 
ياق، وهكذا فاإنَّ املعرفة ذاتها  ة على ال�صِّ وِقيمة املنتجات اأو اخِلدمات تعتمد ب�صدَّ

�صبة اإىل اأنا�ٍص خمتلفني يف اأوقاٍت خمتلفة. لها قيمٌة ُمغايرة بالنِّ
وعلى �صبيل املثال : احلفر الذكي للنفط الذي ميهد الطريق ل�صتخراج نفط 

اأكرث من النفط املتجمع يف التجويفات الأر�صية
املعرفة املت�سمنة يف القوى الب�سرية 

وفقا للعديد من تقارير املوؤ�ص�صات يعترب الأفراد » اأكرث الأ�صول قيمة » ، وعلى 
الرغم من ذلك جند اأن الطرق التي يتم التعامل معهم واإدارتهم كثريا ما تناق�ص 
املبنيَّة على  �صات  املوؤ�صَّ الِقيمة يف  نات  اأهمُّ مكوِّ الب�صري هو  املال  راأ�ص  اإنَّ  ذلك. 
ز هذا القت�صاد اجلديد هو الطلُب على اليد العاِملة ذات الكفاءة  املعرفة، وما مييِّ

�صة يف املعرفة.  واملتخ�صِّ
املعرفة املت�سمنة يف العمليات

 يوجد يف كثري من املوؤ�ص�صات تباين يف م�صتويات الأداء يرتاوح بني 3:1 اأو اأكرث 
اإطار  املعِرفة �صمَن  تكون  . فعندما  العملية  نف�ص  يوؤدون  بني جمموعات خمتلفة 
ة اأْعلى من املعِرفة غري املوؤ�ص�صة التي  اأنِظمة اأو عمليات، فاإنَّها متتلك قيمًة جوهريَّ

تكون يف ُروؤو�ص النا�ص.
 saxeT( ان�صرتومنت  تك�صا�ص  �صركة  اإ�صتطاعت  فقد  املثال  �صبيل  وعلى   
tnemurtsnI ( توفري بليون دولر نتيجة تطوير عملية ت�صنيع يف حمطة جديدة 

لأ�صباه املو�صالت . 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ويجب اأن نعلم اأن هذه لي�صت هي الطرق الوحيدة التي ت�صتخدمها املوؤ�ص�صات 
خللق ميزة تناف�صية عن طريق املعرفة ، ولكنها تعطي مذاقا خا�صا ملا هو ممكن 
اخلا�صة  الفكرية  مللكياتك  الفعالة  الإدارة  تت�صمن  اأخرى  طرق  توجد  حيث 
برباءات الخرتاع والرتاخي�ص ، واإن�صاء موؤ�ص�صات جديدة ت�صتغل ما متلكه من 

معرفة ومعلومات
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الربط بني موارد املعرفة وامليزات التناف�سية من خالل 
اإ�سرتاتيجية املعرفة

امليزة التناف�سية
 ما هي امليزة التناف�سية للم�ؤ�س�سة ؟

فر�صة  لها  يتيح  وما   ، مناف�صيها  املوؤ�ص�صة عن  ما مييز  التناف�صية هي  امليزة 
اإنتاج �صلع اأكرث مما يجعل لها عمالء اأكرث من مناف�صيها . وهناك اأنواع عديدة من 
املزايا التناف�صية تت�صمن هيكل تكاليف املوؤ�ص�صة ، وعرو�ص املنتجات ، و�صبكات 

التوزيع ، ودعم العمالء . 
و�صوف متكن املعرفة بالعمالء ال�صركات من املناف�صة من اجل احل�صول على 
يف�صلونه  وما  و�صلوكهم  العمالء  معرفة  تعترب  . ذلك حيث  العمالء  الزيادة من 
هو الرتكيز الأ�صا�صي لتح�صني نوعية املعلومات لدى املوؤ�ص�صات الكبرية على مدى 
ال�صنوات الثالث املقبلة . وتعد اإدارة عالقات العمالء اأكرث املجالت التي ميكن 
ل�صلوك  تقدما  اأكرث  حتليل  على  الرتكيز  مع  املعلومات  تكنولوجيا  حتديث  فيها 

العمالء بدل من الرتكيز على ميكنة العمليات الأ�صا�صية للعمالء . 
ويبداأ تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة بفكرة انه يجب على الإ�صرتاتيجية التناف�صية 
للموؤ�ص�صة توجيه خطط مواردها املعرفية . وي�صاعد اإتباع هذا املنهج كبار امل�صئولني 

التنفيذيني على الإجابة على الأ�صئلة التي يجب على املعرفة اإدارتها:
• ما هي اأف�صل موارد املعرفة التي تديرها الأهداف التناف�صية ؟ 	
•  اأي مورد من موارد املعرفة القائمة يعد موردا ا�صرتاتيجيا ؟ 	

وتعد تنمية اإ�صرتاتيجية املعرفة امل�صتمدة من هذا املنهج مبثابة الإ�صرتاتيجية 
التناف�صية للموؤ�ص�صة ، موؤكدة على اأكرث موارد املعرفة اأهمية ، ومع ذلك غالبا ما 
الراأي  اإىل هذا  . وا�صتنادا  العملية  يتم جتاهل تلك العالقة يف حالة املمار�صات 
خالل  من  التناف�صية  بالإ�صرتاتيجية  املعرفة  موارد  لربط  اإطار  حتديد  يقرتح   ،

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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اإ�صرتاتيجية املعرفة. 
بناءا على هذا الإطار ، يجب على املوؤ�ص�صة حتديد اإ�صرتاتيجيتها التناف�صية 
. اأما اخلطوة التالية فهي حتديد موارد املعرفة الالزمة لتنفيذ تلك الإ�صرتاتيجية . 
وهناك خطوات اأخرى �صتحدد بدورها بع�ص املناهج الواجب على املوؤ�ص�صة اإتباعها 
لتح�صني عملية حتويل موارد املعرفة اإىل امليزة التناف�صية التي متثل اإ�صرتاتيجية 
املعرفة. ومن ناحية اأخرى ، يجب على املوؤ�ص�صة حتديد م�صدر املعرفة وجمالها 
واأ�صاليب تخزينها وا�صتعادتها ، وكذلك م�صدر التعلم ونوعه و�صرعته ، كل هذا 

عقب حتديد موارد املعرفة الالزمة لتنفيذ الإ�صرتاتيجية التناف�صية
اأن  يجب  املوؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية  اأن  بفكرة  يبداأ  املعرفة  ا�صرتاتيجية  و�صع 
واإتباع  املعرفية28.  املوارد  تخطيط  اإىل  القيادات  تر�صيد  وينبغي  تناف�صية،  تكون 

هذا النهج ي�صاعد كبار امل�صوؤولني التنفيذيني، يف الإجابة على الأ�صئلةالآتية:
• ماهي املعرفة التي ينبغي اأن يتم تطويرها واإدارتها ؟	
•  ما هي اأف�صل املوارد املعرفية التي حتقق الأهداف التناف�صية؟	
• ماهي م�صادر املعرفة احلالية التي تعد اإ�صرتاتيجية بالن�صبة للموؤ�ص�صة؟ 	
• ماهي اجلهود املطلوبة واملنا�صبة لتطوير م�صادر املعرفة اجلديدة؟	

اإن تطوير ا�صرتاتيجية املعرفة ي�صتمد من هذا النهج، مما يدل اأن اإدارة موارد 
يو�صح  للموؤ�ص�صة.وكما  التناف�صية  الإ�صرتاتيجية  �صياق  يف  يتم  اأن  ينبغى  املعرفة 
الإطار يف ال�صكل اأ�صفله29 اأهمية الربط بني موارد املعرفة، واإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة 

التناف�صية، من خالل اإ�صرتاتيجية املعرفة.
اإ�صرتاتيجية التناف�ص  اإطار العمل هذا يجب على املوؤ�ص�صة حتديد  وبناء على 
اأول ، حتى ميكن التخطيط ملوارد املعرفة ال�صرورية لتحقيق هذه الإ�صرتاتيجية. 

اأبعاد اإ�سرتاتيجية املعرفة 
ت�صنف اأبعاد اإ�صرتاتيجية املعرفة اإىل نوعني البعد املعريف ، مثل حتديد نطاق 
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املعرفة وم�صادرها ، وبعد التعلم مثل م�صادر و�صرعة التعلم. 
اأول : البعد املعريف

• م�صادر املعرفة : م�صادر املعرفة �صواء كانت من داخل حدود املوؤ�ص�صة اأو 	
من خارج حدود املوؤ�ص�صة. 

• نطاق املعرفة : وقد �صمل نطاق املعرفة املعرفة العامة ) جمملة ( ، واملعرفة 	
املتخ�ص�صة ) عميقة (.

• احلديثة 	 التقنيات  عرب  املعرفة  وتبادل  تخزين  ويتم   : املعرفة  تخزين 
باإ�صتخدام و�صائل التكنولوجيا ، اأو عن طريق الأفراد.

• طلب املعرفة وتنميتها :ويتم اإبتكار معارف جديدة عن طريق التجارب ) 	
ال�صتك�صاف ( ، اأو حت�صني املعرفة املتاحة وا�صتخدامها ) ال�صتغالل(.

ثانيا : بعد التعلم 
•  م�صادر التعلم : م�صادر التعلم من داخل حدود املوؤ�ص�صة 	

) داخلية ( ، اأو خارج حدود املوؤ�ص�صة ) خارجية(
• �صرعة التعلم : مدى �صرعة تعلم املوؤ�ص�صة ) �صريعة اأم بطيئة ( 	
• نوع التعلم : ممار�صات التعلم الفردي ) فردي ( ، ممار�صات التعلم 	

 اجلماعي ) جماعي ( 
الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

ر�صم تو�صيحي )13( : يو�صح الإطار اأهمية الربط بني موارد املعرفة، واإ�صرتاتيجية 
املوؤ�ص�صة التناف�صية، من خالل اإ�صرتاتيجية املعرفة.

اأنواع اإ�سرتاتيجيات املعرفة 
ما هي ال�سرتاتيجيات التي تتبناها امل�ؤ�س�سات لزيادة العائد من املعرفة 

اخلا�سة بها ؟
املمار�صات  اأف�صل  من  وتعد  كامل  عام  نحو  ا�صتمرت  لدرا�صة.3  تقرير  يف   
املوجودة  املعرفة  ا�صتخدام   : ال�صرتاتيجيات هما  نوعني من  الدولية مت حتديد 

ب�صكل اأف�صل، واإبتكار املعرفة.
ا�ستخدام املعرفة املوجودة ب�سكل اأف�سل ( 1

ما  . كثريا  املتاحة  املمار�صات  اأف�صل  اإ�صتخدام  الرئي�صي على  ويركز الجتاه 
اأع�صاء  من  الكثري  يف�صل  حيث   ،  « عملنا  ما  عملنا  ما  ليتنا  يا   « املديرين  يعلق 
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املوؤ�ص�صة يف حل م�صاكل العمالء وذلك ب�صبب وجود املعرفة حولهم يف جميع اأرجاء 
 املوؤ�ص�صة ولكنها �صعبة املنال بالن�صبة لهم . ومن ثم تعد عملية حت�صني النرتنت 
من  لكثري  املعرفة  اإدارة  مبادرات  اأول  هي   ) ا�صتق�صائية  لدرا�صات  وفقا   (

املوؤ�ص�صات .
اإبتكار املعرفة( 2

 ، البتكار  عملية  على  املعرفة  ل�صرتاتيجيات  الثاين  الرئي�صي  الجتاه  ويركز 
اأي خلق معارف جديدة وحتويل الأفكار اإىل منتجات وخدمات ذات قيمة ، ويطلق 
اأحيانا على تلك العملية » ابتكار املعرفة » . وقد يعتقد العديد من املديرين خطا 
ودوافع  روح  ولكن  فقط،  والإبداع  والتطوير  البحث  يف  العاملني  يخ�ص  هذا  اأن 

الإبتكار يجب اأن ت�صمل جميع العاملني . 
وقد اكت�صف هذا البحث عدم وجود نق�ص يف الإبداع داخل املوؤ�ص�صات ، ولكن 
التحدي احلقيقي هو احلفاظ على الأفكار اخلالقة بحيث ت�صتخدم عند احلاجة 
اإليها ، ويحتاج هذا اإىل عمليات اأف�صل من البتكار، وحتويل املعرفة، وتوزيعها. 
ويعترب جوهر هذا النوع من الإ�صرتاتيجيات اأكرث �صعوبة من النوع الأول ، ولكنه 
يف نف�ص الوقت يعد الأف�صل لتح�صني اأداء املوؤ�ص�صة . ول نن�صى انه الت�صويق الفعال 
لالأفكار هو الذي يرفع اإيرادات بع�ص املوؤ�ص�صات مثل Netscape  من مليون اإىل 

عدة ماليني من الدولرات يف �صنوات قليلة .

التحديات التي تواجه اإ�سرتاتيجة املعرفة
ومن امل�صاكل التي تواجه تطور ا�صرتاتيجيات املعرفة اأو اإ�صافة بعد جديد من 
املعرفة اإىل ال�صرتاتيجيات الأخرى ، م�صكلة الطبيعة املعقدة للمعرفة . فكما نعلم 
الآن عن طريق الكثري من مبادرات الذكاء ال�صطناعي املخيبة لالآمال ، انه ل 
ميكن ب�صهولة و�صع املعرفة يف �صندوق ا�صود والنتظار منها اأن حتقق املعجزات 
. ومما يثري القلق حول اإدارة املعرفة هذه الأيام ، هو اأن مديري حركة تكنولوجيا 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

املعلومات ، والعاملني مبجال املعلومات والربجميات اأ�صبحوا يف�صلون اإدارة حركة 
ناجحة بالفعل وا�صتبدال فقط كلمة » املعلومات« بـ » املعرفة ». وهذا ل يعني اأن 
املعلومات غري هامة ، حيث اأنها هي البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات اجليدة 
، ولكن الإدارة اجليدة للمعلومات ، واحللول الفعالة للمعلومات ، مثل ا�صتخراج 
البيانات واأدوات دعم اتخاذ القرار واإدارة الوثائق ، كل هذا يعد اأ�ص�صا جوهرية . 

ومع ذلك ل يوجد اهتمام كايف بها .
ول تاأتي ال�صعوبة من خالل املعرفة ال�صريحة ، واإمنا من املعرفة ال�صمنية 
التي ي�صعب تقنينها والتعبري عنها . وغالبا ما تكون اأكرث املعارف قيمة تلك التي 
يتمتع بها اأفراد موؤ�ص�صة ما ، خا�صة العمالء . ومع ذلك ي�صعى اأفراد املوؤ�ص�صات 

با�صتمرار نحو ال�صبل التي توؤمن موؤ�ص�صاتهم . وهناك منهجني متكاملني هما :
• – يف كل من الوثائق ، وعمليات 	 اأكرث �صراحة  حتويل املعرفة اإىل معرفة 

العملية  هذه  اإىل  ي�صار  ما  وغالبا   . الخ   ..  ، البيانات  وقواعد   ، املعاجلة 
بـ ) �صب راأ�ص املال الب�صري يف راأ�ص املال الهيكلي للموؤ�ص�صة ( وهذا هو 

الرتكيز الرئي�صي لكثري من برامج املعرفة الأوروبية والأمريكية . 
• حت�صني املعرفة ال�صمنية من خالل توا�صل ب�صري اأف�صل ، على �صبيل املثال 	

، ن�صر املعرفة يف جميع اأرجاء املوؤ�ص�صة بدل من ح�صرها لدى بع�ص الأفراد 
. ففي اليابان تدعم الكثري من الأن�صطة هذا النوع من املعرفة ، الذي يثري 
بطبيعته جيل من املعارف والأفكار اجلديدة . وذلك بالإ�صافة اإىل بع�ص 
العنا�صر الأ�صا�صية لالإدارة اجليدة للموارد الب�صرية ، مبا يف ذلك من بيئة 
، ونظم  املنا�صبة  واملكافاءات  والتحفيز   ، الذاتية  للتنمية  ، وخطط  فعالة 
التعرف ) مثل تبادل اجلوائز واملعارف وخيارات الكتتاب ( ، وبالتايل تقل 
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فر�صة مغادرة اأ�صحاب املعرفة من العاملني . 

اإطار عمل �سياغة اإ�سرتاتيجية املعرفة 
من  املعرفة  اإدارة  عملية  متييز  على  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  �صياغة  ت�صاعد 
الناحية الإ�صرتاتيجية من خالل حتديد نوع املعرفة، وعمقها، و�صورتها، ومورادها 
، وحتديد ال�صبل التي حتتاج اإىل التخطيط ال�صرتاتيجي . واإذا كانت اإدارة املعرفة 
ترغب يف النجاح والبقاء يف املوؤ�ص�صة ، فيجب عليها خلق قيمة للموؤ�ص�صة لتحقيق 
مزايا تناف�صية م�صتدمية . ولذلك لكي تنفذ املوؤ�ص�صة اإ�صرتاتيجية منتجة لإدارة 
ال�صمنية لتحديد الجتاه  ال�صريحة واملعرفة  املعرفة  اإىل  النظر  ، يجب  املعرفة 
اأول  يجب   ، الأ�صا�ص  هذا  وعلى   . املعرفة  اإدارة  جمال  يف  لال�صتثمار  الرئي�صي 
على املوؤ�ص�صات التي ت�صعى لإدارة املعرفة حتديد طبيعة العمل واملعرفة القائمة ، 
وال�صتفادة اجليدة من كال من املعرفة ال�صمنية، وال�صريحة لأطول فرتة ممكنة 

�صمن �صياغة اإ�صرتاتيجية اإدارة املعرفة . 
بو�صفها  املعرفة  اإ�صرتاتيجية   )2009 )عام  علي31  اهلل  عبد  عرف  وقد 
جمموعة من اخليارات الإ�صرتاتيجية التي تتخذها املوؤ�ص�صة فيما يخ�ص املوارد 
والقواعد والإعداد اجليد للمعرفة واملحافظة عليها ، من اجل توجيه املعرفة نحو 
الأهداف والغايات التنظيمية . ويقدم هذا النموذج اإ�صرتاتيجية املعرفة يف اأربعة 

اأبعاد وهي :
• 	 Knowledge Preparation Resources موارد اإعداد املعرفة
• 	Knowledge Depth عمق املعرفة
• 	 Method of Knowledge Preparation طرق اإعداد املعرفة
• 	Knowledge Life Cycle دورة حياة املعرفة 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

ر�صم تو�صيحي )14( : اإطار تطوير ا�صرتاتيجية املعرفة

اإختبار موارد املعرفة
 ما هي موارد املعرفة التي نحتاجها لكت�صاب ميزة تناف�صية ؟ 

لإدارة  مناذج  اأو  حلول  الفعالة  ال�صركات  حتتاج  املعرفة  موارد  ل�صتخدام 
املعرفة . وقد ان�صب الرتكيز الأ�صا�صي على املنظور التكنولوجي لتح�صني القدرة 
املوؤ�ص�صات قبل  . وينبغي على  ، وا�صتخدام املعرفة  ، وتخزين  لتكوين  التنظيمية 
يجب  كما   . التناف�ص  قيمة يف  له  املعرفة  موارد  من  اأي  املعرفة حتديد  ا�صتثمار 
وتتحول   . املعرفة  اإ�صرتاتيجية  حتديد  على  بناءا  والإنتاج  املعرفة  موارد  تقييم 
لدعم  تنفيذي  منهج  اأو  اأ�صا�صية  تقنية  بنية  اإىل  بعد  فيما  املعرفة  اإ�صرتاتيجية 
وا�صتخدام كال  وتخزين  تكوين وحتويل  فيها من  ، مبا  املعرفة  اإدارة  ممار�صات 
من املعرفة ال�صمنية وال�صريحة على حد �صواء . واأخريا يقدم اأداء ال�صركة كنتاج 

لتلك العملية التنفيذية . 
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[دوافع املعرفة التنظيمية
تعتمد املعرفة التنظيمية على جمالت العمل التي ميكن فيها اإ�صتخدام البعد 
املعريف كاأداة اإ�صرتاتيجية لتحديد اأن�صطة املوؤ�ص�صة. وهذه هي املجالت ال�صبعة، 
واملو�صحة باجلدول التايل )1(، والتي ميكن من خاللها دعم املعرفة التنظيمية 

من اأجل حتقيق اإ�صرتاتيجة تناف�صية فعالة هي:
املعرفة العميقة املتعلقة بعمالء املوؤ�ص�صة. 1
املعرفة املتعلقة بالعالقات مع املعنيني واأ�صحاب امل�صالح. 2
املعرفة املتعلقة الروئ املت�صلة بيئة قطاع الأعمال. 3
املعرفة املتعلقة بتاريخ وذاكرة املوؤ�ص�صة . 4
املعرفة املت�صمنة يف العمليات . 5
املعرفة املت�صمنة باملنتجات واخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة. 6
املعرفة املت�صمنة يف عقول العاملني باملوؤ�ص�صة. 7

 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

جدول )1 (: 
جمالت العمل التي ميكن فيها اإ�صتخدام البعد املعريف كاأداة اإ�صرتاتيجية

اأمثلةالن�صطة الرئي�صيةالروافع

العمالء1

• تطوير العالقات مع العمالء 	
وتبادل املعارف العميقة معهم. 

• فهم اإحتياجات عمالء العميل. 	
• تو�صيح اإحتياجات عمالء العميل 	

التي مل يتم تلبيتها.
•  حتديد الفر�ص اجلديدة املتاحة 	

للموؤ�ص�صة.

�صركة �صتيل كي�ص امل�صنعة للمنتجات 
باإعادة  املوؤ�ص�صة  قامت  املكتبية: 
انتاجية  وربط  متاما  �صوقها  تعريف 
فتح  خالل  من  للمعرفة،  العامل 
بني  املعرفة  لتبادل  اإت�صال  قنوات 
النهائيني  وامل�صتخدمني  العمالء 
ق�صم  يف  العاملني  وبني  ملنتجاتها، 

البحوث والتطوير باملوؤ�ص�صة.

املعنيون2

• حت�صني تدفق املعرفة بني 	
املوردين، والعاملني باملوؤ�ص�صة 
، واملعنيون ، واملجتمع وما اإىل 

ذلك.
• ا�صتخدام هذه املعرفة لتطوير 	

ال�صرتاتيجيات الرئي�صية 
للموؤ�ص�صة.

املوؤ�ص�صة  قامت  تو�صيبا:  �صركة 
م�صتوى  على  املقارنة  البيانات  بجمع 
من  عدد  باإ�صتخدام  املوردين 
والتي  والنوعية  الكمية  املوؤ�صرات 

و�صل عددها اإىل 200 موؤ�صر.
املوؤ�ص�صة  قامت  تو�صيبا:  �صركة   
ن�صطة  وجمعيات  �صبكات  بتكوين 
املعرفة  تقا�صم  يتم  حيث  للموردين 
ا�صرتاتيجيات  يف  املوردين  وتكامل 

امل�صتقبل.

بيئة الأعمال3

• اإ�صتخدام منهجية امل�صح 	
البيئي، مبا يف ذلك الجتاهات 

ال�صيا�صية، والقت�صادية، 
والتكنولوجية، والجتماعية، 

والبيئية.
• القيام بتحليل املناف�صني.	
• تطوير نظم جتميع وحتليل 	

معلومات ال�صوق.

قامت  بيكام:  كالين  �صميث  �صركة 
توفر  مكتبة  بتطوير  املوؤ�ص�صة 
حتديثات ال�صوق ، واملعلومات املتعلقة 
وتوفري  العالقة   ذات  بالإخرتاعات 
للعلماء  املفيدة  املعلومات  من  ثروة 

باملوؤ�ص�صة.
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اأمثلةالن�صطة الرئي�صيةالروافع

الذاكرة 4
التنظيمية

• تقا�صم املعارف. 	
• اإعداد قواعد بيانات لأف�صل 	

املمار�صات. 
• توفري واإتاحة م�صادر اخلربة 	

للعاملني. 
• توفري الوثائق والإجراءات 	

واملنتديات
• اإ�صتخدام الإنرتانت.	

براي�ص  الإ�صت�صارية  اخلدمات  �صركة 
منوذج  املوؤ�ص�صة  تقدم  ووترهاو�ص: 
بتبادل  ت�صمح  البيانات  لقواعد 
وكذلك  املوؤ�ص�صة.  داخل  املعرفة 
يف  العاملني  ت�صاعد  معرفية  مراكز 

حل م�صاكل العمالء ب�صكل اأ�صرع.

العمليات 5
الإدارية

• دمج املعرفة يف العمليات الإدارية 	
، وعملية اإدارة �صنع القرار.

�صركة �صيجنا للتاأمني ال�صحى: تقوم 
املمار�صات  اأف�صل  بتقدمي  املوؤ�ص�صة 
�صا�صات  على  املتاحة  واملعرفة 
يف  للم�صاعدة  باملوؤ�ص�صة  العاملني 
مما  اأعمالهم  تاأدية  اأثناء  توجيهم 
املوؤ�ص�صة  خ�صائر  تقليل  على  ي�صاعد 

وزيادة الأرباح.

املنتجات 6
واخلدمات

• دمج املعرفة يف منتجات 	
وخدمات املوؤ�ص�صة . 

• توفري املعرفة يف دليل اإ�صتخدام 	
املنتج ، وتعزيز املعرفة يف عملية 

تقدمي اخلدمات.

املوؤ�ص�صة  تقوم  كامبل:  �صوربة  �صركة 
وجبات  لتقدمي  ذكى  دليل  بتوفري 
خ�صي�صا  م�صممة  اإ�صبوعية  غذائية 
اأمرا�ص  من  يعانون  الذين  لهوؤلء 
ارتفاع  اأو  الدم،  �صغط  ارتفاع 

الكول�صرتول.

العاملني7

• اإعداد معار�ص تقا�صم املعرفة.	
• تطوير ور�ص وحلقات عمل 	

الإبتكارات.
• تطوير �صبكات اخلرباء و�صبكات 	

التعلم.
• تطوير وت�صجيع جمتمعات 	

ممار�صة املعرفة.

تقنيات  تقدم  والتي  باك  ترتا  �صركة 
جميع  يقوم  التعلم:  و�صبكات  حتويل 
املوؤ�ص�صة  اأنحاء  جميع  يف  العاملني 
جمال  يف  خرباتهم  وتطوير  بتحديث 
التكنولوجيات الرئي�صية ذات العالقة 

مبجالت عمل املوؤ�ص�صة.

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

كيفية تطوير ا�سرتاتيجيات معرفة ناجحة 
يو�صح اجلدول ال�صابق جمالت العمل التي ميكن فيها اإ�صتخدام البعد املعريف 
كاأداة اإ�صرتاتيجية ، اإما لإ�صافة قيمة اإىل املنتجات واخلدمات، اأو لتح�صني الأداء 
التنظيمي . وعلى �صبيل املثال تو�صح الكثري من الإح�صائيات مدى اأهمية معرفة 
العمالء عن طريق معرفة احتياجاتهم ، وعالقاتهم مع املوؤ�ص�صة ، وكذلك الفر�ص 
املتاحة للمعرفة املتبادلة . ويالحظ ان هذا البعد يفوق املمار�صات املعتادة لعمل 

اإح�صائيات حول ر�صا العمالء . 
ومع ذلك علينا اأن ندرك ان الأفراد وا�صلوب العمليات هما من يتحكمان يف 
جناح الإ�صرتاتيجية ، ولي�ص م�صمون الإ�صرتاتيجية فقط . ويو�صح حتليل اأف�صل 
املوؤ�ص�صات يف جمال ابتكار املعرفة ، بع�صا من اخل�صائ�ص املميزة واملتكررة يف 

هذه املوؤ�ص�صات يف جمال ابتكار املعرفة : 
املعرفة ( 1 اإ�سرتاتيجية  بني  و�سريحة  وا�سحة  توافرروابط 

واإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سة
• اأنها جمرد م�صتوى اآخر من 	 اأم  اإ�صرتاتيجية املعرفة منف�صلة ،  هل تعد 

اإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة القائمة اأو اأ�صلوب لعر�صها ؟ 
• كيف ميكن للمعرفة اإ�صافة قيمة اإىل اإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة؟ 	
• ميكن 	 التي  واخلربات  املعرفة،  وعمليات  املعرفة،  منتجات  هي  ما 

الإ�صتفادة منها عندما يتم تنفيذ اإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة ؟ 
الإدراك احلقيقي مليزة املعرفة( 2

• ما هو كم املعرفة التي متت مناق�صتها داخل املوؤ�ص�صة؟	
• الناحية 	 من  املعرفة  مليزة  باملوؤ�ص�صة  العاملني  ا�صتيعاب  مدى  هو  ما 

التناف�صية ؟ 
• هل يعد البعد املعريف عن�صرا اأ�صا�صيا يف كل من خطط الإنتاج، وخطط 	

التنمية  ال�صنوية، وخطط  وامليزانية  الإ�صرتاتيجية،  واملبادرات  الت�صويق 
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ال�صخ�صية للعاملني؟
روؤية مقنعة وبناء تنظيمى قوي( 3

• هل يعد اجلانب املعريف من اإطار العمل هو الذي يوجه القرارات الإدارية؟ 	
• هل �صي�صرتي احد امل�صتثمرين الأفكار املجردة باملاليني ؟ 	

القيادة املعرفية( 4
• هل هناك اأن�صار متحم�صني جلدول اأعمال املعرفة اخلا�ص باملوؤ�ص�صة ؟	
• التنظيمية 	 املعرفة  اأهمية  على  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد  هل 

اخلا�صة بنجاح عمل املوؤ�ص�صة وحتقيق اأهدافها؟
عمليات معرفة منهجية ( 5

• هل لدى املوؤ�ص�صة عملية منهجية ل�صتخال�ص املعرفة ) �صواء داخلية اأو 	
خارجية ( وتنظيمها وتبادلها بني جميع اأق�صام املوؤ�ص�صة ؟

• هل لدى املوؤ�ص�صة عمليات حت�صني وتوليد وابتكار املعرفة ؟	
• املعرفة اخلا�صة 	 اأ�صول  واإجراءات حلماية  �صيا�صات  املوؤ�ص�صة   هل لدى 

بها؟ 
بنية اأ�سا�سية متطورة للمعرفة ) �سواء ثابتة اأو مرنة (( 6

• هل ميكن الو�صول ب�صهولة اإىل الأفراد واملعلومات عن طريق الكمبيوتر 	
و�صبكات الت�صالت اخلا�صة باملوؤ�ص�صة؟

• واملوردين 	 العمالء  – اإىل  املوؤ�ص�صة  خارج  اإىل  ال�صبكات  تلك  متتد  هل 
واخلرباء على امل�صتوى العاملي ؟

• هل ميكنك العثور على ما تريد ب�صرعة وكفاءة ؟ 	
• هل ثقافة املوؤ�ص�صة ت�صجع على التعلم والبتكار ؟ 	
• هل هياكل املوؤ�ص�صة مرنة وقابلة للتكيف ؟ 	
• هل تهدف نظم العاملني اإىل املكافئات الفردية واجلماعية ملن يقومون 	

باإبتكار املعرفة وم�صاركتها ؟ 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

معايري املعرفة املنا�سبة( 7
• هل تقوم املوؤ�ص�صة بقيا�ص امل�صاهمة باملعرفة ؟	
• هل يتم تقييم الأ�صول غري امللمو�صة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة؟ 	
• املوؤ�صرات غري 	 الأداء املايل، وبني  هل يوجد هناك توازن بني موؤ�صرات 

املالية التي تركز على القيمة ؟ 
• هل تقوم املوؤ�ص�صة بقيا�ص تدفقات املعرفة ؟ 	
• هل تقوم املوؤ�ص�صة با�صتخدام بع�ص املعايري احلديثة مثل تلك املوجودة يف 	

  Skandia›s Navigator  32الأ�صول غري امللمو�صة مثل معيار �صكانديا
. Karl Sveiby 33اأو معيار �صيفيبى

اإذا كان لدى املوؤ�ص�صة اإجابات واقعية مقنعة لتلك الأ�صئلة ، فقد ح�صلت بالفعل 
على ميزة اإ�صرتاتيجية من خالل تطبيق املعرفة . واإن مل يكن لديها اإجابات ، فقد 

حان الوقت للبدء يف تطوير اإ�صرتاتيجية للمعرفة.

ر�صم تو�صيحي )15( : معيار �صكانديا34 عبارة عن جمموعة من اأ�صاليب قيا�ص الأ�صول املعرفية 
وراأ�ص املال الفكرى باملوؤ�ص�صة
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حتديد  على  تعمل  حيث   ، املعرفة  جمال  يف  رائده  ملوؤ�ص�صات  جتارب  وهناك 
لإبتكار،  الالزمة  والأدوات  التقنيات،  وكذلك   ، الرئي�صية  العمليات  وحتليل 

واإ�صتغالل املعرفة . مع الآخذ يف العتبار النقاط الآتية :
• املوؤ�ص�صة 	 عمل  لنجاح  حا�صما  اأمرا  للمعرفة  الفعالة  الإدارة  تعترب  ملاذا 

م�صتقبال يف حالة العمل لإدارة املعرفة . 
• كيفية حتديد وت�صنيف املعرفة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة. 	
• ال�صركات 	 قبل  من  اختبارها  مت  التي  املعرفة  اإدارة  ومناذج  اإطارات 

الرائدة 
• املوارد والقدرات واملهارات الأ�صا�صية ، والأدوار اجلديدة ، مبا فيها دور 	

امل�صئول الرئي�صي عن املعرفة. 
• كيفية خلق املعرفة وكيفية التغلب على اكرب العواقب اأمام تبادل وم�صاركة 	

املعرفة. 
• وتبادلها، 	 املعرفة،  لتطوير  الفعالة  احللول  حتديد  يف  التكنولوجيا  دور 

وتنفيذها. 
• كيفية حماية املعرفة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة .	

دوافع اإ�سرتاتيجية املعرفة 
ن�ستعر�ص عنا�سر الدوافع ال�سرتاتيجية وللتاكد من ت�افرها جنيب على 

تلك ال�سئلة

اإ�سرتاتيجية العمل
• ما هو نوع املعرفة ال�صرورية للتناف�ص ؟	
• ما هي اأهم الثغرات املعرفية التي تواجه املوؤ�ص�صة؟	

اإبتكار املنتجات
• هل ميكنك ت�صميم منتجات متقدمة ؟	

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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• هل توؤدى ثقافة م�صاركة املعرفة اإىل الإبداع يف املنتجات ؟	

التعقيدات التنظيمية
• كيف ميكن التكيف مع ال�صرعة الزائدة، والوفرة يف املعلومات ؟	
• كيف ميكن بناء موؤ�ص�صة �صريعة التعلم ؟	

الأ�سواق والعمالء
• الفهم العميق للعميل	
• التطوير ال�صريع لالأ�صواق	
• مدى �صيطرة املعرفة على الأ�صواق 	

اآثار الإ�سرتاتيجية التناف�سية على اإ�سرتاتيجية املعرفة 
تقوم الإ�صرتاتيجية التناف�صية35 بالتنبوؤ بالنمو امل�صتقبلى للموؤ�ص�صة ، والتفكري 
امل�صتقبلية  التحديات  ملواجهة  طوارئ  خطط  وو�صع   ، التجارية  العمليات  يف 
على  منهم  كل  تعتمد  العمل  ا�صرتاتيجيات  من  نوعني  و�صع  مت  وقد   . املحتملة 

الدرا�صة ال�صاملة للبيانات والدرا�صات املتعلقة بالكتابات الإ�صرتاتيجية: 
ت�سنيف مايلز و�سنوو لال�سرتاتيجيات ) 1978(36

اخلا�صة  ال�صرتاتيجيات  ت�صنيف  ميكن  انه  على  و�صنوو  مايلز  من  كل  اأكد 
الأ�صا�صية  العنا�صر  من  لثالثة  املوؤ�ص�صة  ا�صتجابة  كيفية  على  بناءا  ما  مبوؤ�ص�صة 

والتي ي�صار اإليها ب »دورة التكيف« وهذه العنا�صر هي : 
• عن�صر املبادرة: وهو يتعلق بكيفية توجيه ال�صركة لذاتها يف ال�صوق. 	
• وتنفيذ 	 تن�صيق  املوؤ�ص�صة  حتاول  كيف  يو�صح  وهو  الإدارة:  عن�صر 

ا�صرتتيجيتها. 
• عن�صر التكنولوجيا: وهو ي�صري اإىل التقنية والعمليات امل�صتخدمة لإنتاج 	

منتجات املوؤ�ص�صة وخدماتها .
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• وقد مت ا�صتقاق عدة ا�صرتاتيجيات من تلك العنا�صر الثالثة ، متثل اأربعة 	
ا�صرتاتيجيات رئي�صية وهي ، البحث ، والدفاع ، والتحليل ، ورد الفعل .

البحث	•
كثريا ما تقوم املوؤ�ص�صة التي تتبع �صيا�صية البحث بتغيري منتجاتها وخدماتها ، 
فهي حتاول دائما اأن تكون املحرك الأول يف ال�صوق . وت�صتند مثل تلك املوؤ�ص�صات 
هذه  قادة  ويت�صم  ال�صوق،  لظروف  ال�صريع  لال�صتيعاب  والبتكار  املرونة  على 
هذه  فاإن  وبالتايل،  ال�صوق،  يف  املتاحة  الفر�ص  عن  امل�صتمر  بالبحث  املوؤ�ص�صات 
املوؤ�ص�صات كثريا ما ت�صعى اإىل التغيري الذي يجب اأن ي�صتجيب ملتطلبات املناف�صة 

�صد مناف�صيهم.

التحليل 	•
وتهتم اإ�صرتاتيجية املحللني باحلفاظ على قاعدة م�صتقرة ن�صبيا من املنتجات 
على  ال�صيا�صة  تلك  وتوؤكد   . جديدة  مناطق  اإىل  النتقال  اأثناء  اخلدمات  اأو 
عمليات التخطيط الر�صمية ، وحتاول اأن حتقق املوازنة بني التكلفة والكفاءة وبني 
واحدة   ، ال�صوق  يف  املنتجات  من  نوعني  علي  تعمل  املوؤ�ص�صات  وهذه  البتكارت. 
م�صتقرة ن�صبيا، والآخرى متغرية، يف مناطقها امل�صتقرة ، وهذه املوؤ�ص�صات تعمل 
ب�صكل روتيني وفعال من خالل ا�صتخدام ر�صمي للهياكل والعمليات. ويف املناطق 
الأكرث ا�صطرابا، يقوم كبار املديرين مبراقبة اأفكار مناف�صيهم اجلديدة عن كثب. 

الدفاع	•
ن�صبيا  م�صتقرة  وخدمات  منتجات  تقدمي  على  املدافعني  اإ�صرتاتيجية  وحتاول 
لأنها  �صارمة  برقابة  تت�صم  املوؤ�ص�صات  هذه  �صيا�صة  اأن  كما   . الأ�صواق  بع�ص  يف 
ت�صعى با�صتمرار اإىل تخفي�ص التكاليف . وتتميز قيادة املوؤ�ص�صات التي تتبع هذه 
الإ�صرتاتيجية باخلربة الهائلة والرتكيز يف جمال عمل املوؤ�ص�صة املحدود ، ولمتيل 
اإىل البحث عن فر�ص جديدة خارج هذا املجال، ونادرا ما حتتاج هذه املوؤ�ص�صات 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة
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اإىل تعديالت رئي�صية يف جمال التكنولوجيا وهيكلها ، اأو اأ�صاليب عملها ، وبدل من 
ذلك تكر�ص اإهتماماتها الأ�صا�صية يف حت�صني كفاءة عملياتها احلالية.

رد الفعل	•
ول متلك املوؤ�ص�صة التي ت�صتخدم اإ�صرتاتيجية رد الفعل اأي اإ�صرتاتيجية وا�صحة 
ت�صور  ويوجد   ، لهذا  ا�صطرت  اإذا  التناف�صية  للظروف  فقط  ت�صتجيب  ولكنها   ،
قادرين  غري  ولكنهم  التغيري  يف  رغبة  الأحيان  من  كثري  يف  املديرين  كبار  لدى 
على ال�صتجابة ب�صكل فعال للظروف البيئة املحيطة باملوؤ�ص�صة، لأن هذا النوع من 

املوؤ�ص�صات يفتقر اىل ا�صرتاتيجية مت�صقة .

ت�سنيف اإ�سرتاتيجية بورتر37 ) 1980 (
تناف�صية عامة  ا�صرتاتيجيات  اأي �صناعة ثالث  يوجد يف  انه  بورتر على  اأكد   
وهي ; تر�صيد النفقات ، والتباين ، والرتكيز . تتطلب كال من اإ�صرتاتيجية التباين 
ت�صتخدم  بينما   ، ال�صناعة  من  وا�صع  نطاق  يف  تناف�صية  ميزة  النفقات  وتر�صيد 
اإ�صرتاتيجية الرتكيز اإما مع اإ�صرتاتيجية تر�صيد التكلفة ) الرتكيز على التكلفة ( ، 
اأو مع اإ�صرتاتيجية التباين ) الرتكيز على التباين ( يف جمال حمدود من ال�صناعة 
. ويختلف ا�صتخدام تلك ال�صرتاتيجيات من �صناعة اإىل اأخرى ، ومن موؤ�ص�صة اإىل 

اأخرى .
 ووفقا ملا اأدىل به بورتر ، يعترب اختيار اإ�صرتاتيجية عامة من اأهم الأمور حيث 
انه من ال�صعب حتقيق اإ�صرتاتيجية تر�صيد التكلفة واإ�صرتاتيجية التباين معا حيث 

اأن التباين عادة ما يكون مكلفا . 
وقد اكت�صفت درا�صة اأكرث من 64 �صركة من كربى �صركات الوليات املتحدة ، 
اأن كال من مهارات وموارد اإ�صرتاتيجية تر�صيد التكلفة ل تتفق مع مهارات وموارد 

اإ�صرتاتيجية التباين .
ا�صرتاتيجيات  منهم  لكل  اأن  اإل   ، الظواهر  نف�ص  النوعني  كال  ي�صنف  وبينما 
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عمل تختلف عن ا�صرتاتيجيات الآخر .
 وتتميز ال�صرتاتيجيات املذكورة يف ت�صنيف مايلز و�صنو مبحتواها ، واختيار 
اأي منهم يتوقف على الفرتة الزمنية . اأما يف ت�صنيف بورتر ، فتختلط املوؤ�ص�صات 

اأحيانا مع كل من تر�صيد التكلفة والتباين يف املواقف التناف�صية . 
التكلفة  تر�صيد  اإ�صرتاتيجية  من  كل  وجود  من  الرغم  على  انه  واخلال�صة 
واإ�صرتاتيجية التباين اأحيانا يف �صور معينة من التعاي�ص امل�صرتك ، اإل انه اأحيانا 
اأن  ، جند  اإىل ذلك  بالإ�صافة  ب�صكل جيد.  ال�صرتاتيجيات حمددة  تلك  تكون  ل 
ت�صنيف بورتر ل يركز كثريا على جوانب ال�صلوك التنظيمي لتنفيذ الإ�صرتاتيجية ، 
ومبا اأن هذه امل�صائل هي اأ�صا�ص اجلدل يف تلك الدرا�صة ، فان ت�صنيف مايلز و�صنو 

�صيكون اخليار الأمثل لتحديد اأنواع ال�صرتاتيجيات . 

قيا�ص اإ�سرتاتيجية املعرفة التنظيمية 
ميكن ا�صتخدام خريطة املعرفة لتحديد اخلربات التعليمية اخلا�صة مبوؤ�ص�صة 
املعرفة  وقيا�ص  وت�صنيف   ، املنهجية  اخلرائط  طريق  عن  عليها  والرتكيز  ما 
التنظيمية ، ولي�ص فقط جعل املعرفة �صهلة املنال لكافة اأق�صام املوؤ�ص�صة . فخريطة 

املعرفة ميكن اأن جتمع اخلربات التعليمية من جمالت اإ�صرتاتيجية املعرفة . 
وكذلك   ، ما  موؤ�ص�صة  يف  والقوة  ال�صعف  نقاط  وتقييم  قيا�ص  ال�صروري  ومن 
الأخطار التي قد تواجه املعرفة اخلا�صة بها ، وذلك حيث اأن تلك املعرفة تقدم 
القريب  املدى  على  والنمو  التناف�ص  ميكن  منها  التي  والقيود  الفر�ص  عر�ص 
خطط  �صوء  يف  العملية  تلك  موازنة  يجب   ، املعرفة  برامج  ولتطوير   . واملتو�صط 

املوؤ�ص�صة طويلة املدى .
اإن التخطيط لأداء املوؤ�ص�صة با�صتخدام جمموعة من برامج الت�صغيل يجعل من 
متكامل  التنفيذي مع منوذج  والتوافق  ال�صرتاتيجي  الرتكيز  التحقق من  املمكن 
لقدرات املعرفة . يف القت�صاد املعريف يعترب خلق معرفة جديدة من اأهم اأن�صطة 

الف�صل الثالث  .. اإ�صرتاتيجية املعرفة



76

ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

املوؤ�ص�صة ، كما يعترب املحرك الرئي�صي جلميع الكفاءات والقدرات .
تعمل العديد من اخليارات الإ�صرتاتيجية على حتديد عملية التعلم اخلا�صة 

باملوؤ�ص�صة وحتديد قاعدة املعرفة ومنها  :
• املوازنة بني التعلم الداخلي واخلارجي 	
• املوازنة بني التعلم الراديكايل والتعليم التدريجي 	
• املوازنة بني خلق املعرفة ونقلها 	
• �صرعة التعلم	
• املوازنة بني املجال الوا�صع واملجال املحدود	

تعترب تلك العوامل مرتابطة ومت�صابكة : فالتعلم الداخلي يعمل على حتقيق نتائج 
اأ�صرع واأكرث تع�صبا ، بينما التعلم اخلارجي يدعم قاعدة معرفية وا�صعة . 
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تطوير اإ�سرتاتيجية املعرفة
Developing Knowledge Strategy

الف�صل الرابع
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ
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مقدمة
على الرغم من التنفيذ الفعال مل�صروعات اإدارة املعرفة ، اإل اأن الكثري من 
التنظيمية  املعرفة  ولإدارة   . املعرفة  تلك  فوائد  اإدراك  يف  ف�صلت  قد  املوؤ�ص�صات 
ب�صورة فعالة ، يجب الأخذ بعني العتبار بان اإ�صرتاتيجية املعرفة ل تقل اأهمية 
باملوؤ�ص�صات �صعوبة  امل�صئولني  . وقد يجد كثري من  اإدارة املعرفة  عن م�صروعات 
وبني   ، ملوؤ�ص�صاتهم  الفكرية  والقدرات  املوارد  بني  العالقة  وحتديد  الربط  يف 
اإ�صرتاتيجيتها التناف�صية . فال ميلك هوؤلء امل�صئولني مناذج مطورة تو�صح ارتباط 
العمليات والتقنيات والأ�صكال التنظيمية للمعرفة ، بالإ�صرتاتيجية التناف�صية ، اإىل 
جانب عدم ا�صتطاعتهم حتديد الهدف من جعل موؤ�ص�صتهم اأكرث ذكاءا وترجمة 

هذا الهدف اإىل برنامج عمل ا�صرتاتيجي .
وبينما يعتقد الكثري من املديرين بديهيا اأن الفوائد الإ�صرتاتيجية ميكن اأن 
تاأتي من خالل معرفة املناف�صني اأكرث ، اإل اأنهم ل يقدرون على التعبري بو�صوح 

عن العالقة بني املعرفة والإ�صرتاتيجية.

تطوير اإ�سرتاتيجية املعرفة

تعد املعرفة اأ�صا�ص التناف�ص احلقيقي . ويتطلب هذا التناف�ص اإما التوفيق 
بني الإ�صرتاتيجية مع ما تعرفه املوؤ�ص�صة ، اأو تطوير املعرفة والقدرات كي تتنا�صب 

مع الإ�صرتاتيجية املن�صودة . 
املوؤ�ص�صة يف  املعرفة هو م�صاعدة  اإ�صرتاتيجية  تطوير  والهدف من منوذج 
وحتديد   ، املعرفية  والقدرات  واملوارد  التنظيمية،  املعرفة  تقييم  على  الرتكيز 
الثغرات املعرفية وو�صع الإ�صرتاتيجيات التي ت�صاعد على معاجلتها. كما يهدف 
اخلا�صة  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  ترجمة  اإىل  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  تطوير  منوذج 
مبوؤ�ص�صة ما اإىل بنية تقنية تنظيمية ت�صاعد يف خلق معرفة منا�صبة وتكوين اإدارة 
فعالة ، وكذلك العمل على معاجلة الثغرات املعرفية، وو�صع البنية التحتية لإدارة 

الف�صل الرابع  .. تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

املعرفة للحفاظ على قيمة املوؤ�ص�صة لأطول فرتة ممكنة . ويتكون منوذج تطوير 
اإ�صرتاتيجية املعرفة من اأربعة مراحل متكاملة لتحقيق هذه الأهداف وهي:

• تطوير اإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة	
• التحقق من املعرفة التنظيمية	
• تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة	
•  بناء امل�صار الإ�صرتاتيجى للمعرفة 	

ر�صم تو�صيحي )16(:  منوذج تطوير اإ�صرتتيجية املعرفة

تطوير اإ�سرتاتيجية املوؤ�س�سة( 1
بالإحتياجات  وربطها  املوؤ�ص�صة،  اإ�صرتاتيجية  تطوير  يتم  املرحلة  هذه  يف 

املعرفية للموؤ�ص�صة، ويتم الإجابة على الأ�صئلة الآتية:
• كيف ميكن للموؤ�ص�صة اأن تناف�ص يف ال�صوق بنجاح؟ 	
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• الإ�صرتاتيجية 	 تنفيذ  من  لتتمكن  للموؤ�ص�صة  املعرفية  الإحتياجات  ماهي 
بنجاح؟

• كيف ميكن الربط بني موؤ�صرات اأداء املوؤ�ص�صة وموؤ�صرات املعرفة بها ؟	

خمرجات التطوير: 

• اخلطة الإ�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة	
• وثيقة الإحتياجات املعرفية	

التحقق من املعرفة التنظيمية( 2

الإ�صرتاتيجية  اخلطة  يف  حتديدها  مت  التي  الإ�صرتاتيجيات  تنفيذ  يرتبط 
قادرة  املوؤ�ص�صة  جتعل  التي  الفكرية  والقدرات  املوارد  من  مبجموعة  للموؤ�ص�صة 
بخ�صو�ص  املوؤ�ص�صة  تتخذها  التي  الإ�صرتاتيجية  القرارات  وتعد   . املناف�صة  على 
التقنيات، واملنتجات، واخلدمات، والأ�صواق، وعمليات البيع، وال�صراء لها اإرتباط 
عميق بكل من املعرفة، واملهارات، والكفاءات الأ�صا�صية املطلوبة للتناف�ص والتفوق 
الت�صنيع،  عمليتي  يف  للم�صاركة  القرارات  تلك  كانت  �صواء   ، ال�صناعة  هذه  يف 
عن  املوؤ�ص�صة  تلك  متييز  يف  اأو  التكاليف  باأقل  البيع  يف  التناف�ص  اأو   ، والتجميع 

غريها من املوؤ�ص�صات.
ومقارنته  للموؤ�ص�صة  احلاىل  املعريف  الو�صع  حتليل  يتم  املرحلة  هذه  ويف 
بالإحتياجات املعرفية، وحتديد الثغرة املعرفية ، كما يتم حتديد الق�صايا املعرفية 

ومعدل التعلم باملوؤ�ص�صة. ويتم الإجابة على الأ�صئلة الآتية:
• ماهي املعرفة املتاحة داخل املوؤ�ص�صة؟ )ماذا نعرف؟ (.	
• ماهي الثغرة املعرفية داخل املوؤ�ص�صة؟	
• ماهي املعرفة املتاحة للمناف�صني؟	
• ماهي الثغرة املعرفية بالن�صبة خلارج املوؤ�ص�صة؟	

الف�صل الرابع  .. تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

• ماهي دورة التعلم يف املوؤ�ص�صة؟	
• ماهي دورة التعلم داخل املوؤ�ص�صات املناف�صة؟	
• ماهي اأف�صل املمار�صات يف دورة التعلم التنظيمى؟	
• ماهي ثغرة التعلم باملوؤ�ص�صة؟	

املخرجات: 
• اخلرائط املعرفة التنظيمية	
•  التقييم التنظيمي : املعرفة والتعلم	

تطوير ا�سرتاتيجية املعرفة( 3

التي  الإ�صرتاتيجية  اخليارات  من  جمموعة  على  املعرفة  اإ�صرتاتيجية  ت�صمل 
املوارد  تعمل على حتديد  والتي   ، باملوؤ�ص�صة  التعلم اخلا�صة  وت�صكل عملية  توجه 
املعرفية  املوؤ�ص�صة  وقدرات  املوارد  هذه  بني  التوزان  وحتقيق  للموؤ�ص�صة،  املعرفية 
من  اأف�صل  بو�صائل  املوؤ�ص�صة  تقدمها  التي  واخلدمات  املنتجات  لتوفري  الالزمة 

املناف�صني.
ويف هذه املرحلة يتم حتليل اأثار الثغرات املعرفية التي مت حتديدها على جناح 
وكيفية  الثغرات،  هذه  ملعاجلة  الإ�صرتاتيجيات  وحتديد   ، املوؤ�ص�صة  اإ�صرتاتيجية 
هذه  لتنفيذ  للموؤ�ص�صة  الهيكلى  والتنظيم   ، الإدارية  العمليات  ت�صميم  اإعادة 

الإ�صرتاتيجيات.
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ر�صم تو�صيحي 17: حتليل اأثار الثغرات املعرفية التي مت حتديدها على جناح اإ�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة 
، وحتديد الإ�صرتاتيجيات ملعاجلة هذه الثغرات

 
ويتم الإجابة على الأ�سئلة الآتية:

• ماهي الروؤية الإ�صرتاتيجية للمعرفة باملوؤ�ص�صة؟	
• ماهي اإ�صرتاتيجيات املعرفة التي �صتوؤدى اإىل قيمة اأعلى للموؤ�ص�صة؟	
• كيف يتم الربط بني الأهداف والغايات الإ�صرتاتيجية واإ�صرتاتيجية 	

 املعرفة؟
الف�صل الرابع  .. تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة
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ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

ر�صم تو�صيحي )18(: يتم الربط بني الأهداف والغايات الإ�صرتاتيجية واإ�صرتاتيجية املعرفة 
باإ�صتخدام بطاقات الآداء املتوازن

اإن الإطار التقليدي للتحليل الرباعى SWOT – الذي مت تعديله ليعك�ص بيئة 
املعرفة يوفر اأ�صا�صا لتطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة . وحتتاج املوؤ�ص�صات اإىل اإجراء 
حتليل SWOT القائم على املعرفة للم�صاعدة يف ر�صم خرائط املوارد والقدرات 
اإدراك �صامل  املوؤ�ص�صات وبني  تلك  التي حتول بني  التهديدات  املعرفية ومعاجلة 

لنقاط ال�صعف والقوة لديهم .
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ر�صم تو�صيحي )19(: يوفر الإطار التقليدي للتحليل الرباعى SWOT – الذي مت تعديله 
ليعك�ص بيئة املعرفة اأ�صا�صا لتطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة

وميكن ا�صتخدام خرائط املوارد والقدرات املعرفية يف التوجيه ال�صرتاتيجي 
اإدارة املعرفة ، وكذلك يف تعزيز نقاط القوة والتغلب  جلهود تلك املوؤ�ص�صات يف 
بني  التوازن  حتقيق  املعرفة  لإ�صرتاتيجية  ميكن  ثم  ومن   . ال�صعف  نقاط  على 
واخلدمات  املنتجات  لتوفري  الالزمة  املعرفة  وبني  املعرفية  والقدرات  املوارد 
لإ�صرتاتيجية  الأ�صا�صية  العنا�صر  ومن   . املناف�صني  و�صائل  من  اأف�صل  بو�صائل 
املعرفة حتديد اأي من املوارد والقدرات املعرفية من منهما الذي يعد من املوارد 
اأجل  والقدرات من  املوارد  تلك  الفريدة وذات قيمة عالية، وحتديد كيفية دعم 

الف�صل الرابع  .. تطوير اإ�صرتاتيجية املعرفة



86

ط املعــــــــــــــرفـي
التخـطيــــــــــ

حت�صني املنتجات واخلدمات التي تقدمها املوؤ�ص�صة وحت�صني الو�صع التناف�صى لها.

املخرجات: 
• خطة اإ�صرتاتيجية املعرفة	

بناء امل�سار الإ�سرتاتيجى للمعرفة ( 4

يتم  كما  الكاملة.  امل�صاركة  لدعم  املعرفة  بنية  يتم ت�صميم  املرحلة  ويف هذه 
تن�صيق اخلطط، واملوارد الب�صرية ، وموارد املعلومات لدمج اإ�صرتاتيجية املعرفة 
يف اأن�صطة املوؤ�ص�صة، والأنظمة، وخطوط الإنتاج، والعمليات الإدارية. ويتم الإجابة 

على ال�صوؤال الآتى:
كيف يتم تنفيذ، ومتابعة، وتقييم خطة اإ�صرتاتيجية املعرفة باأعلى فاعلية؟

املخرجات: 

• مبادرات اإ�صرتاتيجية املعرفة	
• خطط التنفيذ املبادرات	
• موؤ�صرات قيا�ص النتائج	
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اأدوات وتطبيقات اإ�سرتاتيجية املعرفة
 Knowledge Strategy Tools&

Applications

الف�صل اخلام�س
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مقدمة
ل ينبغى اأن ننظر اإىل املعرفة على اأنها �صيء يتم تقدميه من �صخ�ص اإىل 
املعرفة  اإىل  ننظر  اأن  يجب  ولكن   ، نامية  دولة  اإىل  متقدمة  دولة  من  اأو   ، اآخر 
على اأنها �صىء يتدفق ذهابا واإيابا ، ويتم حت�صينه، وتكييفه، وحتديثه باإ�صتمرار 
بني اجلميع. وبالتاىل فاإننا دائما اأمام معرفة جديدة يجب اأن نتعلمها ، ومعرفة 
لدينا يجب اأن ن�صارك بها، وبذلك تتدفق املعرفة بفاعلية بني الأفراد يف اأنحاء 
العامل.  اأنحاء  �صتى  يف  ببع�ص  بع�صها  واملجتمعات  املوؤ�ص�صات  وبني  املوؤ�ص�صة، 
وتطويرها  اإ�صتعمالها  ميكن  التي  والو�صائل  الأدوات،  من  جمموعة  هنا  ونعر�ص 
الأدوات  هذه  وت�صمل  فعالية،  اأكرث  بطرق  املعرفة  تدفق  على  املوؤ�ص�صات  لت�صاعد 

والو�صائل:
1 .The Five Competencies Framework اإطار عمل الكفاءات اخلم�ص
2 .Knowledge Audits مراجعة املعرفة
3 .Social Network Analysis حتليل ال�صبكات الإجتماعية
1 .Scenario Testing and Visioning اإختبار وت�صور ال�صيناريوهات
2 .Most Significant Change ر�صد ون�صر اأهم التغيريات
3 .The SECI Approach تطوير املعرفة
4 .Force Field Analysis حتليل القوى امليدانية

فاإن   ، فعال  نحو  على  والتقنيات  الأدوات  هذه  وتطبيق  اإ�صتخدام  مت  ما  واإذا 
املوؤ�ص�صة �صتكون لديها القدرة على تطوير الكفاءة والفعالية للمعرفة التنظيمية. 

ويجب اإ�صتخدام هذه الأدوات والتقنيات مع الأخذ يف الإعتبار:
• املعرفة التنظيمية	
• الع�امل اخلارجية	

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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• ال�سياقات التنظيمية 	
•  العالقات والتعاون	

ر�صم تو�صيحي )20( : اإ�صتخدام وتطبيق الأدوات والتقنيات على نحو فعال

اإطار عمل الكفاءات اخلم�ص
The Five Competencies Framework

مقدمة
�صن�صتخدم هنا اإطار عمل الكفاءات اخلم�ص38 لت�صنيف، وو�صف الأدوات 
اإ�صرتاتيجيات املعرفة، والتعلم مبوؤ�ص�صات قطاع الأعمال،  امل�صتخدمة يف تطبيق 
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اأوالقطاع العام، اأو املوؤ�ص�صات غري الربحية1. 

ر�صم تو�صيحي 21 اإطار عمل الكفاءات اخلم�ص

و�سف العملية
التنظيمى  التعلم  جمالت  يف  املوؤ�ص�صة  داخل  م�صرتكة  لغة  الإطار  يوفر 

واإدارة املعرفة، والإطار ي�صف خم�صة م�صتويات لالأداء:
• جتميع جمموعة من املعنيني، واأ�صحاب امل�صالح باملوؤ�ص�صة ملناق�صة نقاط 	

ال�صعف والقوة وجمالت التح�صني من حيث املعرفة والتعلم.
• لكل 	 للموؤ�ص�صة،  احلاىل  امل�صتوى  حتديد  اإىل  املجموعة  ت�صل  اأن  وينبغى 

كفاءة من الكفاءات اخلم�ص واإ�صتهداف م�صتوى حمدد من امل�صتويات. 

1  وهي اأّي منظمة تهدف يف الأ�صا�ص اإىل دعم ن�صاط اأو عدد من الأن�صطة العامة اأو اخلا�صة بدون اأّي م�صلحة جتارية اأو غر�ص ربحي 
، وين�صط هذا ال�صكل من املنظمات يف جمالت وا�صعة كامل�صاعدات الإن�صانية والبيئة وحماية احليوان والتعليم والفنون والرعاية ال�صحية 

والق�صايا الجتماعية.

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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• ينبغى حتدي الإطار الزمنى للو�صول اإىل امل�صتوى امل�صتهدف يف كل كفاءة 	
من الكفاءات اخلم�ص.

• يتم حتديد الإجراءات والأن�صطة الالزمة للو�صول اإىل امل�صتوى امل�صتهدف.	
• يتم حتديد الأوليات لإتخاذ اإجراءات فورية لعمليات التح�صني من خالل 	

اإختيار الكفاءات التي حتقق عائدا اأكرب للموؤ�ص�صة.

جدول 2: حتديد امل�صتوى احلاىل للموؤ�ص�صة39، لكل كفاءة من الكفاءات اخلم�ص 
واإ�صتهداف م�صتوى حمدد من امل�صتويات
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Knowledge Audits مراجعة املعرفة

مقدمة
مراجعة املعرفة هي عملية تقدم اإطار عمل لتجميع البيانات، والقرارات 
ال�صبل  اأف�صل  حول  التو�صيات،  وتقدمي  النتائج،  وتلخي�ص  باملعرفة،  اخلا�صة 
للم�صى قدما وتقدمي جمموعة من مبادرات املعرفة والتعلم ملعاجلة فجوة املعرفة 
باملوؤ�ص�صة مع الأخذ يف الإعتبار ظروف املوؤ�ص�صة التنظيمية، وا�صلوب العمليات، 

وال�صيا�صات املتبعة.
الدقيق  والتحرى  الفح�ص  انه  على  املعرفة  ا�صول  مراجعة  و�صف  ميكن 
واملوؤ�ص�صة  القيادة  بني  ما  الرتابط  وحتديد  املعرفية  املوؤ�ص�صة  متطلبات  عن 
املعرفة  اأخرى،مراجعة  وبعبارة  املتطلبات.  تلك  تلبية  يف  والتعليم  والتكنولوجيا 
هي عملية ا�صتك�صاف مواطن القوة وال�صعف يف املعرفة اخلا�صة باملوؤ�ص�صة، ويف 
خطوة  تواجها.وهي  التي  والتهديدات  املعرفة  تلك  تعزيز  لأجل  املتاحة  الفر�ص 
اأ�صا�صية يف تقدير قيمة معرفة موؤ�ص�صة ما او �صركة، يف نف�ص الأثناء التي يتم فيها 
حتديد قيم املعرفة القيا�صية الأ�صا�صية التي تقوم عملية املراجعة بالتقييم على 

ا�صا�صها.
كما نود بان هذا املو�صوع قد مت �صرحة بالتف�صيل �صابقا. 

 

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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Social Network Analysis حتليل ال�سبكات الإجتماعية
مقدمة

ر�صم تو�صيحي 22 : ال�صبكة تتكون من العقد والروابط

 حتليل ال�صبكات الإجتماعية40 هو اإ�صلوب بحثى يركز على حتديد ومقارنة 
اأجل  من  املوؤ�ص�صة  وخارج  داخل  والأنظمة،  واجلماعات،  الأفراد،  بني  العالقات 
ر�صم منوذج واقعى للتفاعالت يف قلب املعرفة التنظيمية وعمليات التعلم داخل 
املوؤ�ص�صة، بغر�ص اإلقاء ال�صوء وفهم هذه العالقات املختلفة واملتنوعة، والتي عادة 

ما تكون غري مرئية، وتقوم بت�صهيل اأو اإعاقة تبادل املعرفة. 
وميكننا اأن نعرف بب�صاطة ال�صبكة بانها تتكون من اأمرين:

• العقد	
• الروابط بني العقد	

ويف حتليل ال�صبكات الإجتماعية، فاإن العقد تعنى الأفراد ، اأو اجلماعات ، 
اأو فرق العمل ، اأو الإدارات، اأو املوؤ�ص�صات 

ويقوم حتليل ال�صبكات الإجتماعية بالإجابة على الأ�صئلة:
• من يعرف من ، واأى درجة من املعرفة؟	
• ما مدى معرفة الأفراد بع�صهم ببع�ص من ناحية املعرفة واملهارات؟	
• من يقوم باإعطاء معلومات لالأفراد بخ�صو�ص: مو�صوعات معينة، عالقات 	

معينة ، عمليات معينة ؟
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• ما هي املوارد التي ي�صتخدمها الأفراد للح�صول على املعلومات، اأو رد فعل 	
بخ�صو�ص: مو�صوعات معينة، عالقات معينة ، عمليات معينة ؟

• مو�صوعات 	 حول  املعلومات  لتبادل  النا�ص  ي�صتخدمها  التي  املوارد  هي  ما 
معينة، عالقات معينة ، عمليات معينة؟

الغر�ص: 
بينما تو�صح لوحة الهيكل التنظيمى للموؤ�ص�صة العالقات الر�صمية، والوظائف، 
والأدوار، وامل�صئوليات ، يقوم حتليل ال�صبكات الإجتماعية بتو�صيح ور�صم العالقات 
اأن يتم تو�صيح ور�صم العالقات الإجتماعية  غري الر�صمية داخل املوؤ�ص�صة. وبعد 
وم�صارات تدفق املعرفة داخل املوؤ�ص�صة ، تتم عملية تقييمها ومقارنتها وقيا�صها. 
وتتم عملية حتليل ال�صبكات الإجتماعية على م�صتوى الأفراد ، واجلماعات ، وفرق 

العمل، واأطقم امل�صروعات، والإدارات والتنظيمات بغر�ص:
• التعرف على هوؤلء الأفراد واجلماعات الذين يلعبون دورا مركزيا كقادة 	

ومديري   ، للمعرفة  �صما�صرة  دور  يلعبون  الذين  وهوؤلء  واملعرفة،  للفكر 
املعلومات، الخ.

• حتديد الختناقات املوجودة يف عمليات تدفق املعرفة 	
• حتديد الأفراد واجلماعات املعزولة عن تدفقات املعرفة	
• حتديد الفر�ص املوجودة لتح�صني عملية تدفق املعرفة	
• وتدفق 	 م�صاركة  يف  غريها  على  تتفوق  التي  واجلماعات  الأفراد،  حتديد 

املعلومات.
• غري 	 الإجتماعية  ال�صبكات  باأهمية  املوؤ�ص�صة  داخل  الوعي  درجة  رفع 

الر�صمية.

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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و�سف العملية 
من  املعلومات  بجمع  املوؤ�ص�صة  داخل  الإجتماعية  ال�صبكات  حتليل  عملية  تتم 

خالل و�صائل خمتلفة مثل: 

ر�صم تو�صيحي )23(:  يقوم حتليل ال�صبكات الإجتماعية بتو�صيح ور�صم العالقات غري 
الر�صمية داخل املوؤ�ص�صة باإ�صتخدام تطبيقات احلوا�صب املخ�ص�صة لذلك

الإ�صتبيانات ، واإجراء املقابالت. ويتم الرتكيز على جمع املعلومات عن العالقات 
اأو ال�صبكة ، وذلك باإ�صتخدام برجميات خا�صة  بني جمموعة حمددة من الأفراد 
م�صممة لهذا الغر�ص ، ومن ثم يتم تعيني الإ�صتجابات، وحتليل البيانات النا�صئة 

عن ردود الأفعال ، ومراحل تنفيذ عملية حتليل ال�صبكات الإجتماعية كما يلى:
• اأو 	 جماعة،  اأو  عمل،  فريق  مثل   : امل�صتهدفة  ال�صبكة  اأو  اجلماعة  حتديد 

اإدارة.
• جمع البيانات اخللفية، التي مت احل�صول عليها من خالل اإجراء مقابالت 	

اخلا�صة  الحتياجات  يتعلق  فيما  الرئي�صيني  والالعبني  املديرين  مع 
وامل�صاكل.
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• و�صع خمطط تف�صيلي وتو�صيح اأهداف ونطاق التحليل ، وحتديد م�صتوى 	
التقرير.

• �صياغة الفر�صيات والأ�صئلة.	
• تطوير منهجية امل�صح وال�صتبيان.	
• العالقات، 	 لتحديد  ال�صبكة  يف  الأفراد  ملقابلة  الأدوات  هذه  ا�صتخدام 

وتدفقات املعرفة.
• ا�صتخدام اأداة ر�صم اخلرائط لر�صم خريطة لل�صبكة.	
• مراجعة اخلريطة وحتديد امل�صاكل املوجودة، والفر�ص املتاحة ومراحعتها 	

وتدقيق التنائج من خالل املقابالت وور�ص العمل.
• ت�صميم وتنفيذ الإجراءات املتخذة لإحداث التغيريات املطلوبة.	
• ينبغى ر�صم خريطة ال�صبكة مرة اأخرى بعد فرتة زمنية منا�صبة. 	

اإختبار وت�سور ال�سيناريوهات
Scenario Testing and Visioning

مقدمة
وتو�صيح  فيه،  مرغوب  اأو  ممكن  م�صتقبلي  لو�صع  و�صف  هو  ال�صيناريو 
اأو من  الراهن،  الو�صع  اليه، بدءا من  توؤدي  التي  امل�صارات  اأو  امل�صار  خ�صائ�ص 

و�صع ابتدائي مفرت�ص. 
وال�صيناريو امل�صتقبلي هو اأحد نتاج العلم احلديث يقوم اأ�صا�صًا على درا�صة 
والوفاء  ا�صتمراريتها،  واإمكانية  اخلطة،  على  ال�صيطرة  يعني  وهذا  اجلدوى، 
بالتزاماتها املادية، وتوفري القيادة التقنية والتغلب على العقبات اخلارجية التي 
قد توقف ال�صيناريو يف اإحدى مراحلة، ، واإذا كان من املجدي اأن يتوا�صل اأو يتم 

ايقافة. 

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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منظومة  على  رئي�صي  ب�صكل  يعتمد  لكنه  �صيء،  ل  من  ياأتي  ل  وال�صيناريو 
كبرية من البيانات املربجمة واملخزنة والتي يتم حتديثها با�صتمرار وفقا للتغريات 

يف جميع امليادين. 
التعلم  عمليات  اأهم  من  ال�صيناريوهات14  وت�صور  اإختبار  عملية  وتعد 
اجلماعى، وميكن اإ�صتخدامها لبحث اأى مو�صوع من خالل ور�ص عمل اأو حتى من 
خالل نقا�ص عرب الربيد الإلكرتونى. وميكن اأي�صا اأن تكون عملية اإختبار وت�صور 
ال�صيناريوهات هي الفر�صية الأ�صا�صية امل�صتخدمة على نطاق وا�صع يف جميع اأنواع 
الت�صال ، فعلى �صبيل املثال: اخلطوط العري�صة لثالثة �صيناريوهات حمتملة يف 
امل�صتقبل يف ورقة ال�صياقات، فاإن عملية اختبار ال�صيناريو تقدم ثالثة �صيناريوهات 

: اإيجابي ) تفاوؤل( ، �صلبى )الت�صاوؤم( ، وحمايد )منت�صف الطريق(.
تركيبات  على  مبنى  بديل  م�صتقبل  لتحقيق  و�صيلة  ال�صيناريوهات  وتعد 
اإىل  حتتاج  التي  واملجالت  والجتاهات،  والفرتا�صات،  احلقائق،  من  خمتلفة 
مزيد من الفهم مل�صروع ال�صيناريو املعني. ويطلق عليه “�صيناريوهات” لأنها مثل 
اأو تقدمي  �صل�صلة من وجهات نظر خمتلفة  ، فهي متثل  امل�صرح  على  “م�صاهد” 
عرو�ص عن املو�صوع العام ذاته. ومبجرد روؤية عدة �صيناريوهات يف الوقت نف�صه 

، ميكننا اأن نتفهم اأف�صل اخليارات اأو الحتمالت املتوقعة. 

خ�سائ�ص ال�سيناريو
• يعتمد على ح�صد من العلماء واخلرباء	
• ي�صتند على اأحداث رئي�صية واقعية.	
• كتابته تتطلب اإبداع وخيال فكري عميق.	
• ي�صتند على منهج علمي دقيق للح�صول على احلقائق.	
• يقوم على حتقيق اأهداف وطنية اأو �صيا�صية اأو ع�صكرية اأو اقت�صادية 	

اأو الو�صول اإىل اأقرب ما ميكن من هذه الأهداف.”  ،“
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• عدد ال�صيناريوهات ميكن اأن يكون من اثنني اإىل اأربعة	
• تتم �صياغتها ب�صرية كبرية يف بيانات ي�صتخدمها املتخ�ص�صون يف 	

املجالت املختفلة املتعلقة باملو�صوع.

انواع ال�سيناريو
وينق�صم ال�ّصيناريو اإىل ق�صَمني: �صنع الأزمة، ومواجهة الأزمة.

�سنع الأزمة ( 1
معينة،  اأزمة  �صنع  خالل  من  اإرادته،  يفر�ص  اإيجابي  �صيناريو  هو  هذا 
تهدف اإىل اإجبار الطرف الآخر على قبول قرار ما. هذا ال�صيناريو يت�صم 
الطرف  قيادة  على  مواقف حمددة  ويفر�ص  فاعلة،  اإيجابية  باإجراءات 

الآخر للتعامل معها، ومن خالل ذلك، ينفذ القرار. 
م�اجهة الأزمة( 2

هذا �صيناريو يتكون كاإجراءات �صلبية )دفاعية( واإيجابية )هجومية(، 
ن�صطة للتعامل مع الأحداث اخلارجية اأو الداخلية، لت�صخري الإمكانات، 
تعالج  �صوف  التي  واملوؤ�ص�صات  الأ�صخا�ص  ولتوظيف  الأ�صلوب  ولتحديد 
مراحل الأزمة. هذا ال�صيناريو ل بد منه للحفاظ على ا�صتمرارية و�صالمة 

املوؤ�ص�صة وعدم تعر�صها ل�صدمات قوية.

و�سف العملية
• دعوة امل�صاركني الذين لديهم معرفة باملو�صوع اأو تتاأثر م�صاحلهم به.	
• دعوة امل�صاركني من خالل عملية ع�صف ذهنى اإىل حتديد البيئة املوؤثرة 	

على املو�صوع: النماذج الأ�صا�صية، اأو القوانني غري املكتوبة، الجتاهات، اأو 
القوى املحركة. 

• يتم جتميع وت�صنيف املعلومات يف فئات عامة مثل : القت�صاد، وال�صوؤون 	
الجتماعية، ال�صيا�صية ، واملخاطر ، واإحتمالت النجاح والف�صل .

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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• مو�صوع 	 على  ال�صابقة  العوامل  توؤثر  اأن  التي ميكن  الكيفية  النظر يف  يتم 
البحث ، اإما منفردة اأو جمتمعة ، با�صتخدام اخلطوات التالية :

o ا�صتعرا�ص ال�صورة الكبرية
o مراجعة عامة ملناهج الدرا�صات امل�صتقبلية
o حتديد ما تعرفه وما ل تعرفه
o حدد منوذج التحولت املمكنة وا�صتخدامها كدليل �صامل
o  والأكرث الدافعة  القوى  وحدد  املت�صابهة  الجتاهات  بتجميع  قم 

مالءمة لل�صيناريو اخلا�ص
o  ،خلق �صيناريوهات بديلة ،على غرار امل�صاهد البديلة يف امل�صرحية

عن طريق خلط الإجتهات والقوى الدافعة.
o  من �صغري  عدد  على  واحلفاظ  ال�صيناريوهات  عدد  اإخت�صار 

ال�صيناريوهات )من ثالثة اإىل اأربعة �صيناريوهات( 
o  امل�صتقبلي والإطار  الفرتا�صات  على  يحتوى  موجزا  تقريرا  اكتب 

وجمموعة   ، وال�صتنتاجات  املالحظات  كتابة  مع   ، �صيناريو  لكل 
من الحتمالت ، وتركز على اخلطوات التالية التي تخرج من هذه 

الدرا�صة. وينبغي اأن يكون كل �صيناريو يف �صفحة واحدة.

Most Significant Change  ر�سد ون�سر اأهم التغيريات
مقدمة

التي  التغيريات  وتقييم  ومتابعة  ر�صد  اأ�صكال  من  �صكال  الآداه  هذه  تعد 
وم�صاركة  وتقييم  ر�صد  اإىل  الو�صيلة  وتهدف هذه  املوؤ�ص�صة.  م�صتوى  حتدث على 
يف  الإ�صرتاتيجية  املبادرات  نتيجة  حتدث  التي  التغيريات  اأهم  عن  املعرفة 
�صري  البيانات عن  وت�صجيل وحتليل   ، التغيري  اأنواع  املوؤ�ص�صة، عن طريق حتديد 
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تقييم  اإ�صتخدامها يف  التي ميكن  والنتائج  الآثار  بيانات عن  وتوفري   ، الربنامج 
الآداء يف املوؤ�ص�صة كنتيجة للربنامج الإ�صرتاتيجي ككل، وتقدمي امل�صاعدة للعاملني 

باملوؤ�ص�صة يف كيفية التعامل مع اآثار التغيري. 
عن  املنبثقة  الهامة  الق�ص�ص  من  جمموعة  جتميع  على  العملية  وحتتوى 
التغيري يف ال�صعيد امليدانى ، واإختيار منهجى لأهم هذه الق�ص�ص والتي تو�صح 
قيمة عالية لآثار التغيري عن طريق جمموعة من املعنيني والعاملني يف املوؤ�ص�صة، 

ويجب اأن تو�صح ق�صة التغيري الإجابة على الأ�صئلة الآتية:
• من فعل؟ 	
• ماذا فعل؟	
• ملاذا فعل؟	
• متى؟ 	
• ما هي اأ�صباب، واأهمية التغيري؟	

و�سف العملية 
تتم عملية ر�صد ون�صر اأهم التغيريات داخل املوؤ�ص�صة باإتباع اخلطوات الآتية:

ر�صم تو�صيحي )24(:  خطوات ر�صد ون�صر اأهم التغيريات داخل املوؤ�ص�صة

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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• و�صيلة 	 اإ�صتخدام  من  الغر�ص  وتو�صيح  باملوؤ�ص�صة  املعنيني  من  عدد  جمع 
ر�صد ون�صر اأهم التغيريات:

o حتديد جمالت التغيري املطلوب ر�صدها
o .حتديد اأ�صحاب امل�صلحة يف عملية التغيري
o .حتديد كيفية ر�صد معدل التغيريات يف املجال املطلوب
• التغيري 	 بعملية  واملتاأثرين  امل�صاركني  العاملني  من  الق�ص�ص  جتميع  يتم 

ويجب حتديد الهدف املطلوب لق�ص�صهم، بالإ�صافة اإىل ذلك يتم ت�صجيع 
على امل�صاركة يف التقرير، عن طريق طرح �صوؤال ب�صيط مثل : خالل ال�صهر 
املا�صي ، يف راأيك ، ما هو التغيري الأكرث اأهمية الذي حدث للم�صاركني يف 

الربنامج؟ 
• 	 ، يتم حتليل الق�ص�ص وت�صنيف ما يتح�صل من خالل م�صتويات الإدارة 

الت�صل�صل الهرمي ا�صتعرا�ص �صل�صلة  حيث يقوم كل م�صتوى من م�صتويات 
من الق�ص�ص املر�صلة اإليهم ، وحتديد اأهم تغيري يف كل جمال من املجالت. 

• تقوم كل جمموعة باإر�صال الق�ص�ص املختارة لت�صل اإىل امل�صتوى التايل من 	
الإدارة ح�صب الت�صل�صل الهرمي ، من خالل عملية منهجية و�صفافة . ويف 
كل مرة يتم اختيار الق�ص�ص ، يتم ت�صجيل املعايري امل�صتخدمة لتحديدها، 

ويتم رفعها اإىل جميع اأ�صحاب امل�صلحة املهتمني.
•  يتم اإجراء هذه العملية لبع�ص الوقت ، ورمبا على مدار العام ، ويتم اإنتاج 	

وثيقة ت�صمل جميع الق�ص�ص املختارة على امل�صتوى التنظيمي يف كل جمال 
من خالل فرتة التغيري املحددة، ويرافق هذه الق�ص�ص التي مت اختيارها 
الوثيقة،  يف  الق�ص�ص  تقييم  العاملني  من  ويطلب  الختيار،  اأ�صباب  ذكر 
وحتديد تلك التي متثل اأف�صل الق�ص�ص ، ويطلب اي�صا منهم توثيق اأ�صباب 

اختيارهم. 
• ويتم تزويد هذه املعلومات اإىل مديري امل�صاريع، كاأدوات للمعارف والتعلم	
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• املواقع 	 زيارة  التحقق منها عن طريق  يتم  اإختيار ق�ص�ص  وميكن عندئذ 
الإبالغ عن ق�ص�ص قد مت  اأن  التاأكد من  بغر�ص  بها  الأحداث  التي متت 
حول  املف�صلة  املعلومات  من  املزيد  جلمع  فر�صة  وتوفري   ، وب�صدق  بدقة 

الأحداث ينظر اإليها على اأنها لها اأهمية خا�صة. 
• اخلطوة التالية هي عملية تقييم التغيري : كميا ونوعيا، ومن املمكن اأي�صا 	

يف  اأخرى  اأماكن  يف  حتديدها  مت  التي  التغريات  اأهم  تاأثري  مدى  حتديد 
غ�صون فرتة حمددة. 

• التغيري وكيف كان 	 �صاركوا يف  الذين  نوعية  النظر يف  التالية هو  اخلطوة 
تاأثريهم على النتائج.

• اأهم 	 ون�صر  ر�صد  عملية  ت�صميم  وتعديل  مراجعة  هي  النهائية  اخلطوة 
التغيريات مع الأخذ يف العتبار الدرو�ص امل�صتفادة من املرحلة ال�صابقة.

The SECI Approach  تطوير املعرفة
مقدمة

تكوين  اآليات  وحتليل  بدرا�صة  املعرفة،  اإدارة  جمال  يف  الباحثون  اهتم 
بيئة  العمل، واجلماعات يف  الأفراد، وفرق  تفاعل  التنظيمية من خالل  املعرفة 
الأعمال اخلارجية. فقدموا عدة مناذج لتحولت  بيئة  اأويف  الداخلية،  املوؤ�ص�صة 
 )Nonaka( املعرفة ومراحل تكوينها وتطويرها، ويبقى منوذج نوناكا وتاكو�صى
تاأثريا  واأكرثها  النماذج  هذه  اأهم  من  املعرفة  تكوين  لعمليات   & Takunchi

اأدب نقل املعرفة، واإدارة املعرفة ولهذا �صوف نحاول ت�صليط ال�صوء  على تطور 
وهو  املعرفة  لتطوير   )SECI( بنموذج  اخت�صارا  املعروف  النموذج  هذا  على 

اخت�صارا ل :
)Socialization -Externalization - Combination - Internalization(

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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 )Nonaka and Takeuchi( وتاكو�صى  نوناكا  من  كل  اإ�صتطاع  ولقد 
ت�صعيد  على  العملية  هذه  فعالة.وتعتمد  بطريقة  املعرفة  لتطوير  عملية  تطوير 
التفاعل بني املعرفة ال�صمنية ، واملعرفة ال�صريحة من خالل اأربع عمليات اأ�صا�صية 
اإىل معرفة �صريحة، وتوفري جمموعة  ال�صمنية  ميكن من خاللها حتويل املعرفة 
املعرفة  ت�صهيل  ل�صمان  املديرين  قبل  من  ا�صتخدامها  ميكن  التي  املوؤ�صرات  من 

والتعلم الفعال يف ال�صروعات والربامج اجلارى تنفيذها. هذه العمليات هي:
• 	Socialization التن�صئة
• 	Externalization التج�صيد
• 	Combination الرتابط
• 	Internalization الإ�صتيعاب

حركة  بوجود  تتلخ�ص  جوهرية  فكرة  على  يقوم  املعرفة  تكوين  ومنوذج 
عمليات  اأربع  ترافقها  ال�صمنية  واملعرفة  ال�صريحة  للمعرفة  تفاعلية  حلزونية 
حتولت  اإن  اجلديدة.  التنظيمية  املعرفة  تكوين  اإىل  توؤدي  للمعرفة  حتويلية 
املعرفة ال�صريحة وال�صمنية، وتفاعالت الأفراد، واجلماعات مع هذه الأمناط 
يف  تتم  والتي  للمعرفة،  امل�صتمرة  احللزونية  احلركة  ت�صكل  التي  هي  املعرفية 

ثالث م�صتويات اأ�صا�صية هي م�صتوى الأفراد واملجموعات واملوؤ�ص�صة
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ر�صم تو�صيحي 25  منوذج نوناكا وتاكو�صى لعمليات تكوين املعرفة

وميثل هذا النموذج اإطارا لفهم عملية تكوين املعرفة يف املوؤ�ص�صات 
وذلك من خالل املبادئ الآتية:

• تتكون املعرفة التنظيمية من معرفة �صمنية ومعرفة �صريحة	
•  هناك تفاعل ديناميكي بني املعرفة ال�صريحة واملعرفة ال�صمنية	
• الواحدة 	 املوؤ�ص�صة  داخل  الجتماعي  للتفاعل  م�صتويات  ثالثة  يوجد   

البيئة  داخل  وتفاعل  املجموعات  بني  وتفاعل  الأفراد  بني  تفاعل   :
التنظيمية للموؤ�ص�صة ككل.

•  يوجد اأربعة اأنواع من الأن�صطة والعمليات املكونة للمعرفة، ينتج عنها 	
تكوين  عنها  ينتج  والتي  وال�صمنية  ال�صريحة  للمعرفة  حتولت  اأربعة 

معرفة جديدة هذه التحولت هي :

)Socialization( التحول الأول: التن�سئة
اإىل معرفة �صمنية جديدة عن طريق التوا�صل.  وهو حتول املعرفة ال�صمنية 
اإىل  العاملني  عقول  يف  املوجودة  ال�صمنية  املعرفة  تطوير  يتم  التحول  هذا  ويف 

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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اأو بني العاملني  معرفة �صمنية جديدة من خالل التفاعل بني الأفراد العاملني، 
باملوؤ�ص�صة، والعمالء ،اأو املوردين ،اأو امل�صتفيدين من منتجات وخدمات املوؤ�ص�صة.

خالل  من  �صخ�صية  ب�صورة  الأفراد  بني  ال�صمنية  املعرفة  هذه  تبادل  ويتم 
اأومن  املوؤ�ص�صة،  داخل  يف  �صويا  التواجد  طريق  عن  م�صرتكة  اجتماعية  اأن�صطة 
اليومية  املهام  ممار�صة  خالل  من  اأو  العمل،  فرق  �صمن  امل�صرتك  العمل  خالل 

حيث يتم تبادل املعلومات، واخلربات، وامل�صاعر، واملعارف.

 )Externalization( التحول الثاين :التج�سيد

هذا  ويعني  �صريحة.  معرفة  اإىل  الأفراد  لدى  ال�صمنية  املعرفة  حتول  وهو   
موثقة  اأو  مكتوبة  �صريحة  معرفة  اإىل  الأفراد  لدى  ال�صمنية  املعرفة  حتول 
عن  التعبري  ي�صمل  التحول  هذا  اأن  اأي  الآخرين،  قبل  من  للفهم  قابلة  باأ�صكال 

املعرفة ال�صمنية، ويتم ذلك عن طريق التعلم التنظيمي والع�صف الذهني.
التحويل هذه، حيث  لعملية  الو�صائل  واأجدر  اأهم  الذهني من  الع�صف  ويعد 
يقوم جمموعة من العاملني بالبحث عن احللول املثلى، اأو التفاق اجلماعي على 
الأفكار  لبتكار  بيئة  تكوين  الدرا�صة من خالل  مو�صوع  للم�صكلة  الأف�صل  احلل 

اخلالقة اجلديدة، وا�صتثمار القدرات الذهنية للمجموعة. 

)Combination( التحول الثالث :الرتابط

وهو حتول املعرفة ال�صريحة اإىل معرفة �صريحة اأخرى اأكرث تقدما اأو تعقيدا. 
ومن خالل هذا التحول يتم تطوير املعرفة ال�صريحة اإىل معرفة �صريحة اأخرى 
للمعرفة  باملوؤ�ص�صة  العاملني  وا�صتيعاب  وفهم  باإدراك  ذلك  ويتم  تعقيدا،  اأكرث 
ال�صريحة عند تطبيق املعرفة يف العمل وينتج عن ذلك خربات جديدة واإ�صافات 
توؤدى اإىل معرفة �صريحة اأخرى جديدة، ومتطورة، وذات قيمة م�صافة للمعرفة 

التنظيمية
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)Internalization( التحول الرابع : ال�ستيعاب

التحول  هذا  خالل  ومن  �صمنية.  معرفة  اإىل  ال�صريحة  املعرفة  حتول  وهو 
يتم تفهم وا�صتيعاب املعرفة ال�صريحة اإىل معرفة �صمنية كامنة بعقول العاملني 
وا�صتنباط  واملمار�صة،  ال�صريحة  املعرفة  بتطبيق  القيام  خالل  من  باملوؤ�ص�صة 
احلقائق، والأفكار التي ت�صاف اإىل هذه املعرفة على هيئة خمزون معريف لالأفراد.

واجلدير بالذكر هنا، اأن عملية التحول هذه غري منطية، وتختلف من 
�صخ�ص اإىل اآخر كل ح�صب خرباته ال�صابقة، وم�صتواه العلمي، وثقافته، وقدرته 

 على ال�صتيعاب، ودرجة فهمه ملو�صوع املعرفة. 

Force Field Analysis  حتليل القوى امليدانية
مقدمة

مت تقدمي اإ�صلوب التحليالت امليدانية بوا�صطة كورت لوين )1951(، وي�صتخدم 
تخطيط  يف  �صيما  ،ول  القرار  �صنع  عمليات  يف  وا�صع  نطاق  على  ال�صلوب  هذا 
قوية  طريقة  الأ�صلوب  هذا  ويعترب   ، املوؤ�ص�صات  يف  التغيري  اإدارة  برامج  وتنفيذ 
باملوؤ�ص�صة،  التغيري  اإمكانات  على  املوؤثرة  القوى  ملختلف  �صاملة  نظرة  لكت�صاب 

وتقييم م�صادرها وقوتها.
خا�صة  م�صاكل  ي�صبب  قد  التغيري  فر�ص  حماولة  اأن  املعروفة  البديهيات  من 
م�صاحلهم  تتاأثر  قد  وملن   ، املوؤ�ص�صات  اأو  اجلماعات  اأو  الأفراد  من  ملجموعة 
بالتغيري ، وقد يوؤدي ذلك اإىل اإظهار روح عدم التعاون ومقاومة التغيري يف حالة 
فر�ص التغيري عليهم، وقد ترجع هذه املقاومة اإذا ما كانت قدرات بع�ص العاملني 
حمدودة، اأو معرفتهم بالتكنولوجيا الأ�صا�صية ، وهذه الأمور ميكن اأن تق�صى على 

اخلطة اأو تقيد فر�ص جناحها.

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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و�سف العملية
• حتديد الق�ى التي تدفع بالتغيري بناءا علي اخلط�ات التالية:	
تعرف القوى التي تدفع بعملية التغيري ( 1
ال�صيطرة ( 2 درجة   + القوة  اأهمية  لالأهمية.)  تبعا  القوى  هذه  رتب 

على هذه القوى(

جدول )3(: التعرف على القوى التي تدفع التغيري وترتيبها

• حتديد القوى امل�سادة للتغيري	
تعرف القوى التي تدفع بعملية التغيري ( 1
رتب هذه القوى تبعا لالأهمية.( 2

جدول )4(: التعرف على القوى امل�صادة للتغيري وترتيبها 
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• تطوير الإ�سرتاتيجيات	
طور اإ�صرتاتيجيات للت�صدى لهذه القوى، والعمل على الإرتقاء ( 1

بتنفيذ اخلطة بطريقة اإيجابية :
• قم باإ�صتعرا�ص قوى التغيري التي تعرفت عليها.	
• كيف ميكن تقوية هذه القوى؟	
• اإ�صتعر�ص القوى املعادية للتغيري التي تعرفت عليها	
• كيف ميكن احلد من هذه القوى، اأو اإزاحتها، اأو تغيريها من قوى 	

�صلبية اإىل قوى اإيجابية؟ 
راجع خطة العمل الفورية( 1

مثال : خطة تطوير م�سانع املوؤ�س�سة

ر�صم تو�صيحي  )26(: خطة تطوير م�صانع املوؤ�ص�صة

خلام�ص  .. اأدوات وتطبيقات اإ�صرتاتيجية املعرفة
الف�صل ا
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