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 إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة

 

 املستخلص :
يلقي الضوء علي مفاهيم إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة ومنظمات البحث الحالي 

التعلم أو المنظمات المتعلمة. أيضا تم توضيح الفرق بين إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة 

وتحديد أهمية ووظائف ومؤشرات كل منهما. وكنوع من التمهيد للمكونات السابق اإلشارة 

والبيانات والمعلومات والمعرفة والمعرفة التنظيمية في  إليها تم تعريف كل من : الحقائق

وفي نهاية البحث تم تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم في  بداية البحث.

تعزيز وتدعيم ثقافة وسلوكيات إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة ، وتوفير الموارد الالزمة 

جعل المنظمات العربية منظمات تعلم أو متعلمة والتدريب المطلوب للمسئولين عنها ، بما ي

 تتصف بالكفاءة والفاعلية والجودة. 

إدارة المعرفاة  -المعرفاة التنظيمياة  –المعرفاة  –المعلوماات  –البيانات  الكلمات المفتاحية : 

 منظمات التعلم أو المنظمات المتعلمة –اإلدارة بالمعرفة  –

 

Abstract: 

The current research shed light on the concepts of knowledge 

management, management by knowledge, and learning organizations. 

Also, the difference between knowledge management and 

management by knowledge was clarified and the importance, 

functions and indicators of each were identified.As a kind of 

preparatory step, the following concepts: facts, data, information, 

knowledge and organizational knowledge were defined at the 

beginning of the research.At the end of the research, a set of 

recommendations were presented that could contribute to 

strengthening and supporting the culture and behaviors of knowledge 

management and management by knowledge, and providing the 

necessary resources and required training for those responsible for it, 

so that Arab organizations become learning organizations 

characterized by efficiency, effectiveness and quality. 

Keywords: Data - information - knowledge – Organizational 

knowledge - knowledge management - Management by knowledge - 

learning organizations 
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 مقدمة: 

وذلك نظراً لما نراه من النمو  ، Information Ageنحن في عصر المعلومات 

من حولنا ، فعلى مستوى العالم فإن كمية   Knowledgeالسريع في المعلومات والمعارف 

تتضاعف كل   Computerالمعلومات تتضاعف كل خمس سنوات ، وقوة الحاسب اآللي 

 سنتين على األقل .

علومـات مشكلة نقص الم –والمشكلة التي تواجهنا ليس كما كانت في الماضي 

Lack of information – -  بل المشكلة اآلن هي التعامل الذكي ليس فقط مع الكم الهائل

من المعلومات المتوفرة بل مع التعدد الكبير في وسائل وطرق النقل وتخزين وتبادل 

 المعلومات .

 Future( في كتابه صدمة المستقبل  1990)  Alvin Toffler هذا ويقول آلفين توفلر 

Shock  أن من خصائص العصر الذي نعيشه زيادة التحميل بالمعلومات . ويقصد بها زيادة

فرط التنبيه عند المستوى اإلدراكي من كثرة المعلومات التي حولنا ، والمطلوب من اإلنسان 

امتصاصها ومعالجتها وتقييمها واالحتفاظ بها واستخدامها وإصدار األفعال والقرارات في 

 ضوئها.

الذي يقوم فيه الحاسب   Information Revolutionعيش ثورة المعلومات أيضا نحن ن

اآللي بالدور األول . وهي الثورة التي ال يمكن تجنبها حتى بالنسبة للدول األقل تقدماً . فلقد 

 Information Networksأصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة يربطها شبكات للمعلومات 

والموجات شديدة   Satellitesمتعددة عبر األقمار الصناعية من خالل وسائل االتصال ال 

 Informationالقصر . وفي القرن الحادي والعشرين ستكون صناعة المعلومات 

Industry   ثروة من ثروات الشعوب كالغذاء والنفط وستصنف فيه الدول حسب إنتاجها

لجديد باألمية المعلوماتيـــة واستخدامها للمعلومات، وستعرف األمية على مستوى هذا العالم ا

 (. 32،  2004ال أمية القراءة والكتابة ) مدحت أبو النصر : 

ً متكامالً   Information Technologyإن تكنولوجيا المعلومات  أصبحت تشكل نظاما

يجمع بين المعلومات ونظم الحاسبات اإللكترونية ونظم االتصاالت .وقد برزت تكنولوجيا 

متعددة الجوانب ووسيلة ال غنى عنها   Industryنفسها كصناعة المعلومات لتفرض 

لإلنسان في مختلف مراحل عمره وفي أدائه لمختلف وظائفه من اتخاذ القرار أو البحث أو 

 التنفيذ وحتى في حياته المنزلية واالجتماعية واليومية.

 knowledgeوفي ضوء ما سبق ظهر في أواخر القرن العشرين مفهوم إدارة المعرفة 

Management  والذي يقصد به عملية إدارة البيانات والمعلومات والمعرفة في المنظمات

جمع وتنظيم وتصنيف وجدولة وتحليل وتخزين البيانات والمعلومات واالضافة عليها بهدف 

 واسترجاعها وتوفيرها بأشكال مناسبة ومفهومة للعاملين في المنظمات لالستفادة منها.
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فإدارة المعرفة هي تخصص مهني وعلمي ألخصائي ومهندسي الحاسبات والمعلومات 

وقواعد البيانات بهدف التعامل مع البيانات والمعلومات وتشغيلها ولتوفيرها للمنظمات بهدف 

 االستفادة منها. 

ساهم عدد من علماء فلقد  by Knowledge Management أما بالنسبة لإلدارة بالمعرفة

، ومن بينهم على إلداريفي بداية ثمانينيات القرن العشرين في نشأة هذا المفهوم ااإلدارة 

 وجه الخصوص بيتر دراكر ودونالد مارشان. 

من أوائل علماء اإلدارة الاذين رصادوا إرهاصاات هاذا  Peter Druckerويعتبر بيتر دراكر 

عالعامال المعرفايع  النمط اإلداري الحديث نسابيا ، فقاد صااص مصاطلح ع العمال المعرفايع أو

Knowledge Worker  تقريباااً، وفقاااً ألحااد  كتاااب صاادر لااه بعنااوان ع  1960فااي ساانة

كما تنبأ دراكار باأن العمال النماوذجي سايكون قائماا علاى المعرفاة مجتمع ما بعد الرأسماليةع. 

وبأن المنظمات ستتكون من صناع المعرفة الذين يوجهاون أدائهام مان خاالل التغذياة العكساية 

؛ أحماد اباراهيم عبادالهادي  2014) انظر : مدحت أبو النصر : المرتدة لزمالئهم وللزبائن أو

 :2008 .) 

واإلدارة بالمعرفة هي مسئولية المدراء والعاملين والذين يجب أن يستفيدون ويسترشدون 

بالمعرفة والبيانات والمعلومات عند اتخاذ القرارات وتحليل وحل المشكالت وعند وضع 

ات وتصميم البرامج وتحديد االستراتيجيات وعند التحليل للبيئة الداخلية والخارجية السياس

 للمنظمة...

والمنظمات المعاصرة تواجه على اختالف أنواعها موجه من التحوالت والتغيرات 

المتسارعة التي تجتاح عالم اليوم وفي مقدمتها ثورة الحاسبات اآللية وثورة االتصاالت 

 المعلوماتية.والثورة 

وتعتمد الثورة المعلوماتية على المعرفة العلمية المتقدمة واالستخدام األمثل للمعلومات 

المتدفقة الناتجة عن التقدم الهائل في حركة البحث العلمي وتقنيات الحاسب اآللي والشبكة 

 (. 2015الدولية للمعلومات ع اإلنترنت ع ) هبه أحمد فراج : 

المعاصرة أصبحت تُدرك أن الميزة التنافسية التي تحصل عليها من  إن كثير من المنظمات

جراء اعتمادها على التكنولوجيا فقط هي ميزة غير حقيقية ، حيث تعتمد الميزة الحقيقية على 

 تبني موظفي المنظمة أنفسهم بما يملكونه من خبرات ومعارف .

ستخدام المنظم للبيانات لقد أصبحت اإلدارة أحد األدوار الحيوية للمدير وذلك باال 

 وللمعلومات والمعرفة ولمعلومات وخبرات العاملين بالمنظمة.

وباستقراء واقع المنظمات في الدول العربية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة سنجد أن 

االهتمام بتطبيق أو ممارسة إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة يعتبر محدود حتي الوقت 

بشكل أكبر علي المؤسسات الحكومية أكثر من القطاع الخاص ، حيث  الحالي ، وينطبق ذلك
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أثبتت بعض البحو  والدراسات السابقة إلي قلة اهتمام معظم المنظمات العربية بثقافة 

 وسلوكيات إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة. 

 ومن هذه البحو  والدراسات السابقة علي سبيل المثال :

( : وهي بعنوان إدارة المعرفة و إمكانية تطبيقها في  2005 عبد هللا ياسر العتيبي ) -1

الجامعات السعودية. وتوصلت الدراسة إلي إمكانية تطبيق إدارة المعرفة في 

الجامعات السعودية. أيضا من نتائج الدراسة أن درجة اهتمام الجامعات السعودية 

 بإدارة المعرفة ليس بالمستوي المطلوب لتطوير هذه الجامعات.

( : وهي بعنوان أثر مدخل اإلدارة بالمعرفة  2014دراسة طارق حامد العسيلي )  -2

على جودة األداء بالمنظمات العامة. وتوصلت الدراسة إلي أن االسترشاد بمدخل 

اإلدارة بالمعرفة يساهم في تحقيق جودة األداء بالمنظمات الحكومية ، ويحسن عملية 

 المنظمات. صنع واتخاذ القرارات والتخطيط في هذه

( : وهي بعنوان دور إدارة المـــعرفة في  2016دراسة سيف الدين سبتي )  -3

تحـــقيق الــمــيزة الــتـنافـسية بالمؤسسات الصنـاعية الجزائرية دراسة ميدانية 

بمؤسسة صناعة الكوابل لوالية بسكرة بالجزائر. وتوصلت الدراسة إلي أن إدارة 

ة التنافسية بالمؤسسات الصناعية. ومن نتائج الدراسة المعرفة تساهم في تحقيق الميز

أن معظم المؤسسات الصناعية في الجزائر اهتمت مؤخرا بإدارة المعرفة واإلدارة 

 بالمعرفة.

( وهي بعنوان ممارسة اإلدارة 2018دراسة عبد الناصر محمد سيد أحمد ) -4

فظتي القاهرة بالمعرفة في المؤسسات الحكومية. وهي دراسة ميدانية مطبقة بمحا

والجيزة. ومن أهم نتائج الدراسة أن درجة االهتمام بإدارة المعرفة واإلدارة 

بالمعرفة في المؤسسات الحكومية بعينة الدراسة كانت متوسطة ، وأن هناك 

معوقات عديدة ، إدارية وسلوكية ومالية وفنية وثقافية تقف أمام عملية ممارسة 

 بالشكل المطلوب أو المتوقع. إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة

 تعريف الحقائق والبيانات والمعلومات والمعرفة :

البيانات والمعلومات والمعرفة والمعلومات مفاهيم رئيسية في كل من البحث العلمي وعلوم 

والتالي تعريفا لكل هذه المفاهيم مع  الحاسبات اآللية وإدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة.

 لوثيقة فيما بينهم.توضيح العالقة ا

  : Factsالحقائق 

هي وقائع تمثل واقع األمر ، سواء كانت ذات صفة شخصية تختص بأشخاص معينين في 

المؤسسة ، .. أو كانت ذات صفة مؤسسية ناتجة من ممارسة نشاط المؤسسة .. ، أو كانت 

 ذات صفة بيئية تمثل واقع األمور في البيئة المحيطة بالمؤسسة. 

 :  Data البيانات 
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التي يتم تسجيلها بواسطة رموز   Raw Factsهي مجموعة من الحقائق األولية أو الخام 

Symbols   ( بحيث يمكن الرجوع إليها في  …معينة )كلمات، حروف ، أشكال ، أرقام

وقت الحق مثل : عدد وأسماء العاملين ، عدد ساعات العمل في األسبوع ، عدد مرات 

 لعمالء أو الزبائن ... الغياب ،عدد وأسماء ا

ويتم تنظيم هذه الحقائق الخام وترتيبها بأسلوب أو بطريقة هادفة ذات معنى ، فتصبح بذلك 

وباختصار فإن  لنظام مخرجاته المعلومات.   Inputsمعلومات . فالبيانات هي مدخالت 

 جاه محدد.البيانات هي الحقائق واألرقام غير الُمنظَّمة وغير المرتبة والتي ليس لها ات

 :  Informationالمعلومات 

المعلومات هي حقائق غير يقينية بل هي احتمالية ونسبية. أيضا المعلومات هي مجموعة 

البيانات المنظمة بطريقة هادفة ، بما يجعل لها قيمة إضافية على قيمة البيانات نفسها. 

ن ، مثل : من، وماذا، فالمعلومات تقدم لنا إجابات عن األسئلة التي تدور في عقل اإلنسا

  وأين، ومتى، ...

بمعنااي ترتيااب ،   Data Processingفالمعلومااات هااي نتاااج معالجااة أو تشااغيل البيانااات 

البيانات وتصنيفها وجدولتها وتحليلها وتفسيرها بما يساهم في تحقيق الفهم والتفسير المطلاوب 

 لموضوع معين أو لتحقيق هدف محدد. 

رار المعلومات التي يحتاج إليها بما يمكنه من الحكم السديد على وهي بذلك تقدم لمتخذ الق

واقع األمور واتجاهاته المستقبلية . وبذلك فإن البيانات هي المادة الخام للمعلومات ، 

واالحتفاظ بهذه الحقائق والبيانات والمعلومات وتحديثها شيء هام ومحوري لتحسين أي 

 عمل.

 : knowledgeالمعرفة 

ً مصطلح المعرفة مشتق من الفعل عيعرفع، أي الوصول إلى معلومات أو أنباء أو  لغويا

أخبار عن طريق التعلم أو التعليم أو الخبرة أو بواسطة كل هذه الوسائل. أيضا المعرفة هي 

(.  Wikipedia Encyclopedia  :2021؛   Oxford  :2021كل معروف أو مفهوم ) 

 ، نذكر : ومن تعريفات مفهوم المعرفة

المعرفة هي القدرة علي ترجمة المعلومات إلي أداء لتحقيق مهمة محددة أو ايجاد  -1

شيء محدد ، وهذه القدرة ال تكون إال عند البشر ذوي العقول والمهارات الفكرية ) 

 ( . Peter Drucker  :1998بيتر دراكر 

 ( . 2014صطفي : المعرفة هي الفهم الناتج عن التعلم والدراسة والخبرة ) رانيا م -2

المعرفة هي فهم المعلومات استنادا إلي مدي أهميتها أو ارتباطها بموضوع البحث  -3

 ( . 2014أو الدراسة ) رانيا مصطفي : 

 المعرفة هي امتالك المعلومات والقدرة علي التعبير عنها . -4
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 المعرفة هي كل ماهو معروف أو مفهوم. -5

 قيقة .المعرفة مفهوم يستخدم لوصف فهم أي منا للح -6

المعرفة هي مجموعة النماذج التي تصف خصائص متعددة وسلوكيات ضمن نطاق  -7

 محدد .

المعرفة هي األفكار أو الفهم الذي يبديه نسق معين ) فرد / جماعة / منظمة /  -8

مجتمع ( والذي يستخدم التخاذ سلوك فعال نحو تحقيق أهداف هذا النسق ) محمد 

 ( . 2006العيوطي : 

ق وجمااع البيانااات وتحويلهااا إلااي معلومااات يااوفر لنااا المعرفااة المطلوبااة. إن تااوفر الحقااائ

ويمكااان تعرياااف المعرفاااة بأنهاااا مجموعاااة الحقاااائق والبياناااات والمعلوماااات والخبااارات 

.ى... وتاااوفر المعرفاااة الفهااام المطلاااوب والتفساااير المناساااب والقااادرة علاااي اتخااااذ  والااار.

 (. 30،  2017مدحت أبو النصر : القرارات وتقييم الواقع والتنبؤ بالمستقبل ...) 

لال البياناات المساتوى  وهناك عالقة وثيقة فيما باين البياناات والمعلوماات والمعرفاة. إذ تُمثا

األدنى، ثمل تتبعها المعلومات فاي المساتوى الثااني، وتاأتي المعرفاة فاي أعلاى المساتويات. 

والشااكل التااالي يوضااح ترتيااب هااذه المفاااهيم السااابق ذكرهااا وكيااف أن الوصااول إلاااى 

المعلومااات يااوفلر لنااا المعرفااة المطلوبااة لفهاام والتخطاايط واتخاااذ القاارارات وتنفيااذ وتقااويم 

العمل في مختلف مجاالت النشااط البشاري ساواء االقتصاادية أو االجتماعياة أو السياساية 

 و  األساسية والتطبيقية في مجالي الخدمات واإلنتاج .، وإجراء البح …أو العسكرية 

 المعرفة                                           

 

 المعلومات                                          

 البيانات                                           

 

 الحقائق                                             

 عالم الواقع                                          

والمعرفة أوسع وأشمل من العلم ألنها تتضمن معارف علمية وأخري معارف غير علمية. 

 أيضا كما سبق القول فإن الهدف من جمع الحقائق والبيانات والمعلومات هو تحقيق

.  Knowledge is Powerالمعرفة قوة  F. Baconيقول فرانسيس بايكون المعرفة.

 A little learning or knowledge is a dangerousوالمثل اإلنجليزي يقول : 

thing   . "بمعنى أن "العلم القليل ) أو المعرفة القليلة ( شيئ خطر . 

لجهلع. أي أن العلم الناقص قد يضل المرء ويقابل هذا المثل في العربية عنصف العلم أخطر من ا

وقد يورده موارد التهلكة. والشاعر يقول : بالعلم والمال يبني الناس ملكهم .. لم يُبن ُملك على 
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 جهل وإقالل .

ويعتباار مصااطلح المعرفااة ماان بااين أكثاار المقومااات التقنيااة الحديثااة التااي تسااعى إليااه كافااة 

المنظمات واألعمال ، ولكنه قديم من ناحية المضمون، بحيث تناقلته الحضاارات الساابقة، فقاد 

أدرج الفالسفة القدامى للمعرفة مكانة كبيرة بحياث قاال أفالطاون أن بادون المعرفاة لان يكاون 

وحاده القاادر علاى  Knowledge Workerعلى معرفة ذاته وأن حامل المعرفاة  الفرد قادرا

 (. 25،  2005فهم عالمه المحيط به والمتمثل في وجوده ) حجازي هيثم : 

( إلااي أن العااالم ماار فااي ثااال  مراحاال فااي  8،  2013ويشاير مماادوح عبااد العزيااز رفاااعي ) 

 هي :  Process  Knowledge Transformation تحويل المعرفةعملية 

 عصر التنوير : وفيه كانت المعرفة من أجل التنوير والوصول إلي الحكمة. -1

 العصر الصناعي : وفيه ساد االتجاه إلي تطبيق المعرفة. -2

عصاار المعرفااة : وفيااه يسااود االتجاااه المتمثاال فااي التعاارف علااي معرفااة المعرفااة ،  -3

الجاة متعمقاة وإدارة وفهمها والتعامال معهاا علاي أنهاا ظااهرة مساتقلة تحتااج إلاي مع

 رشيدة.

 خصائص المعرفة :

 للقوة أنها :  Resourceومن خصائص المعرفة كمورد 

 تنتج عن التفكير . -1

 مرنة . -2

ال تنقص كميتها باستخدامها )على عكس أشكال القوة األخرى مثل : الثروة والعنف  -3

… . ) 

 جماعية استخدامها . -4

 متاحة للفقراء وللضعفاء . -5

 عناصر اإلنتاج . المعرفة هي عنصر من -6

 حيوية الستمراريتها . -7

 تراكمية . -8

 أساس لخلق ميزة تنافسية . -9

 (.  31،  2017مرشد الستشراف المستقبل ) مدحت أبو النصر :  -10

  :دورة تطور المعرفة

 ( دورة تطور المعرفة في أربعة مراحل هي : 2005يوضح مؤيد سعيد السالم ) 

 Knowledge Creation                          تخليق المعرفة  -1

 Knowledge Distribution                              توزيع المعرفة  -2

 Knowledge Sharing        التشارك بالمعرفة       -3

    Knowledge Capture & Codification خزن وترميز المعرفة    -4
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 دورة تطور المعرفة ، هي كالتالي :  وبشيء من التفصيل يمكن تحديد ست مراحل في

 مرحلة الحاجة إلي المعرفة ) إدراك أهمية الحصول علي المعرفة (. -1

 مرحلة تحصيل المعرفة بوسائل وأدوات عديدة ومتنوعة. -2

 مرحلة تسجيل المعرفة والمحافظة عليها وصيانتها. -3

 مرحلة توفير ونقل وتوزيع المعرفة لمن في حاجة إليها. -4

 معرفة واالستفادة منها.مرحلة تطبيق ال -5

 مرحلة تنقيح المعرفة والبناء عليها وتنميتها. -6

 :Organizational Knowledgeالمعرفة التنظيمية  

يمتلك العاملون في عقولهم ثروة هائلة من المعرفة والخبرة التي اكتسبوها من عملهم في 

وخبرات متنوعة المنظمات وتفاعالتهم في مختلف مجاالت الحياة. كما أن لديهم معارف 

بخصوص السلع التي ينتجونها أو الخدمات التي يقدمونها، وبالعمليات الداخلية، واألمور 

 التكنولوجية، والمنافسين... وبعض الكتابات تطلق علي هذه الثروة مفهوم رأس المال الفكري

Intellectual capital  أو رأس المال المعرفي .knowledge capital 

( مازالت  2005رفة رغم ضخامتها ـ كما يشير إلى ذلك مؤيد سعيد السالم ) إال أن هذه المع

مبعثرة بين العاملين واألماكن، فهم معزولون عن بعضهم البعض وعن الجسد الرئيسي 

 للمنظمة. األمر الذي يجعل المنظمة ال تستفيد منها بشكل جيد. 

عت المنظمة استخراج هذه ( إلى أنه كلما استطا 2006)  David Teceويوضح دافيد تيك 

المعارف من عقول أفرادها، وجعلها مشاعة لجميع العاملين، ستكون أقدر على اإلبداع 

واإلنتاجية؛ ألننا عندما ننجح في جعل المعرفة معلومة واضحة للجميع بعد أن كانت كامنة 

فها في في عقول األفراد، سيكون من السهولة خزنها وإشاعتها ونقلها، ومن ثم إعادة توظي

 عملية التعلم التنظيمي بصورة أفضل. 

( أن المعرفة التنظيمية تنصرف إلى ما تملكه المنظمة في  2005ويؤكد مؤيد سعيد السالم ) 

ذاكرتها التنظيمية من معلومات، وإلى العمليات العقلية في ذهن المديرين وبقية العاملين في 

هم في تكوين آراء واتجاهات وتوقعات المنظمة من إدراك وتعلم وتفكير وتسبيب، وبما يس

 تهيئ ر.ية دقيقة عن بيئة المنظمة ونوع االختيار االستراتيجي المعزز لبقائها.

 أنواع المعرفة التنظيمية : 
 ( المعرفة إلى فرعين أساسيين هما: 1966) Polanyiصنف بوالني 

 المعرفة الضمنية :  -1
األمر توجد في داخل عقل وقلب كل فرد، وهي التي تتعلق بالمهارات، والتي هي في حقيقة 

والتي من غير السهولة نقلها أو تحويلها لآلخرين. وقد تكون تلك المعرفة فنية أو إدراكية. 

وكلما استطاعت المنظمة استخراج هذه المعارف من عقول أفرادها وجعلها مشاعة لجميع 

نجح في جعل المعرفة معلومة العاملين، ستكون أقدر على اإلبداع واإلنتاجية، ألننا عندما ن
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وواضحة للجميع بعد أن كانت كامنة في عقول األفراد، سيكون من السهولة خزنها وإشاعتها 

 ونقلها، ومن ثم إعادة توظيفها في عملية التعلم التنظيمي بصورة أفضل. 

 المعرفة الظاهرية :  -2
تيبات المتعلقة وهي التي تتعلق بالمعلومات الموجودة في أرشيف المنظمة ومنها )الك

 بالسياسات، واإلجراءات، المستندات، معايير العمليات والتشغيل(.  

( بين ثالثة أنواع من المعرفة التنظيمية يشرحها مؤيد 2000)  Ghooكذلك يميز جو 

 (  كالتالي :  2005سعيد السالم ) 

  : Explicit Knowledgeالمعرفة المعلنة  -1
والمتمثلة في أهداف وسياسات وإجراءات وتعليمات ومعايير المنظمة. وهذا النوع من 

المعرفة قابل لالنتقال بسهولة بين العاملين والمستويات اإلدارية بشكل معلن من خالل قنوات 

. وتكلون هذه  Know Whatاالتصال الرسمية والوثائق المكتوبة. ويطلق على هذه المعرفة 

 . Organizational Memoryة التنظيمية المعرفة الذاكر

  : Tacit Knowledgeالمعرفة الضمنية )الكامنة(  -2
وهي مجموعة القيم واالتجاهات والمدركات الذاتية لألفراد التي تتكون من خبراتهم 

وتجاربهم الشخصية، وتتميز بصعوبة الحصول عليها واستخدامها نظرا ألنها تتمركز في 

اد، مثل الحالة التي يتطلب فيها من الخبراء تحليل أسباب حدو  المستويات األعمق لألفر

مشكلة تنظيمية معينة، فهي تتطلب قدرات لغوية وإدراكية وخبرات دفينة، وعوامل أخرى 

 مساعدة في طريق إظهارها بالشكل الصحيح وتطبيقها على الواقع التنظيمي. 

ة وإدارتها بشكل جيد دليل ويمكن اعتبار قدرة المنظمة على الحصول على هذه المعرف

ً أن الكثير من المعرفة الضمنية، أو ما يطلق عليه  واضح على نجاحها. ومما يؤسف له حقا

، أو سر المهنة، تخسره المنظمات بسبب تقاعد الموظف، أو النقل، أو Know-Howأحياناً 

 االندماج أو تقليص حجم النشاط.

 : Cultural Knowledgeالمعرفة الثقافية  -3
جسد في االفتراضات والقيم واألعراف واالتجاهات التي يستخدمها األفراد لتحديد قيمة وتت

المعلومات والمعارف والمواقف الجديدة ومدى إمكانية الوثوق فيها. وغالباً ما ترتبط هذه 

 المعرفة أو تتجسد في ر.ية المنظمة ورسالتها وفلسفتها العامة. 

 مية: مرتكزات عملية تكوين المعرفة التنظي
 تشير الدراسات إلى أن عملية تكوين المعرفة التنظيمية تعتمد على أربعة مرتكزات أساسية، 

( بأن النجاح في تكوين المعرفة التنظيمية يعتمد  2004 ( )  ( 1997ويؤكد علي السلمي

ً على مدى نجاح اإلدارة ومهارتها في فتح قنوات االتصال ونقل المعلومات بين  أساسا

وإشاعة مناخ يشجعهم على تحويل معتقداتهم وقيمهم وخبراتهم التي يختزنوها العاملين، 

بداخلهم إلى كلمات وقضايا مفيدة معلنة يمكن تداولها وانتشارها في المنظمة، حتى يمكن لها 
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أن تجد طريقها لالندماج في عمليات وخطط ومنتجات ونظم وخدمات المنظمة. ومن هنا 

 ة، ومهنيون ذوو معرفة وموظفون ذوو معرفة. سيكون لدينا مديرون ذوو معرف

 تعريف إدارة المعرفة :

 هناك تعريفات عديدة لمفهوم إدارة المعرفة ، منها :

إدارة المعرفة هي : مجموعاة مان العمليلاات التاي تاتمل داخال الُمنظَّماة، حياث تُسااعد علاى  -1

نَْشارها ) مادحت أباو إيجاد المعرفة، وتوليدها، واساتخدامها، وتنظيمهاا، ثامل المقادرة علاى 

 (. 100،  2014النصر : 

التقنيات واألدوات والموارد البشرية المساتخدمة لجماع وإدارة ونشار إدارة المعرفة هي :  -2

 واسااااااااااااااااااتثمار المعرفااااااااااااااااااة ضاااااااااااااااااامن مؤسسااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7 

عادة وتوزياع واساتخدام إدارة المعرفة هاي : عملياة تعناي باكتشااف وتكاوين وخازن واسات -3

 (. 11،  2020البيانات والمعلومات سواء كانت ضمنية أو علنية ) مدحت أبو النصر : 

 أبعاد / مؤشرات إدارة المعرفة : 

 يمكن تحديد أهم أبعاد أو مؤشرات إدارة المعرفة في التالي :

 تصميم أدوات جمع البيانات -1

 جمع البيانات -2

 تفريغ البيانات -3

 تصنيف البيانات -4

 دولة البياناتج -5

 تحليل البيانات -6

 تفسير البيانات -7

 تخزين البيانات  -8

 المحافظة علي البيانات من السرقة والتلف واالفساد والتحوير والتضليل -9

 استرجاع البيانات -10

 البناء علي البيانات -11

 تصحيح البيانات -12

 توفير البيانات -13

 تعريف اإلدارة بالمعرفة: 
 هناك تعريفات عديدة لمفهوم اإلدارة بالمعرفة ، منها : 
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( : إدارة المعرفااة هااي  2006)  Michael Armstrongتعريااف ميخائياال أرمسااترنج  -1

عملية نشر وتوفير المعرفاة لادى العااملين بالمنظماة وتوظيفهاا فاي تحساين األداء والسالع 

 والخدمات التي تنتجها أو تقدمها المنظمة.

( : اإلدارة بالمعرفااة هااي نمااط اإلدارة الااذي يعتمااد علااى 2014تعريااف ساايد الهااواري ) -2

مكتسبات الفرد وناتج متحصالته ودراسته ومعرفته السابقة والمتكررة للمعاارف والعلاوم 

والتقنيااات الحديثااة. فهااو ماادخل وظيفااي يرمااى إلااى اكتشاااف خباارات ومنتجااات الفكاار 

السايطرة عليهاا واساتثمارها لتحقياق أفضال النتاائج اإلنساني ومخرجات العقل اإلنسااني و

 للمؤسسات والمنظمات المعاصرة. 

( : اإلدارة بالمعرفة هي أسلوب علمي لإلبداع الفكاري  2014تعريف محمد الصيرفي )  -3

والمااادي ماان خااالل إدارة مهااارات وخباارات األفااراد المتزاياادة ومجماال تجاااربهم السااابقة 

فاااءتهم وتاادريبهم علااى التكنولوجيااا وتطبيقاتهااا فااي فااروع العلميااة والعمليااة فااي الحياااة وك

 العلوم المختلفة ومزج القديم بالمستحدثات والمستجدات المحيطة بنا. 

اإلدارة بالمعرفة هي مدخل استراتيجي للتحسين ( :  2015)  تعريف أحمد سيد مصطفي -4

أساااليب المسااتمر للمنظمااات يوظااف مااا تااوفره المنظمااة لألفااراد ماان معااارف وتقنيااات و

تكنولوجيااة متطااورة ووسااائل للحصااول علااى المعلومااات، واسااتيعابها والتعاارف عليهااا 

وتطبيقها بسهولة واعتياد. وهي ذات تأثير فاي شاكل سالوكهم ويمكان معرفتهاا مان خاالل 

رصااد الساالوك المتبااع وتتبااع أنماااط فهااي حصاايلة الخباارة الذاتيااة التااي يماار بهااا اإلنسااان 

 التقنيات الحديثة. والمعارف التي يحصل عليها من

إدارة المنظمااة ( : اإلدارة بالمعرفااة هااي  2020تعريااف مماادوح عبااد العزيااز رفاااعي )  -5

وتوجيههاا نحااو التجديااد المسااتمر فااي رأس الماال الفكااري وفااي قاعاادة المعرفااة التنظيميااة 

 ونشر وتبادل المعرفة وتنميتها.

ت التي تسااعد المنظماات علاي تعريف اإلدارة بالمعرفة بأنها العملياوفي ضوء ما سبق يمكن 

االسااتفادة ماان المعرفااة فااي حساان إدارتهااا وتحقيااق وظائفهااا الخمااس بكفاااءة وفاعليااة ) صاانع 

 واتخاذ القرارات ؛ والتنظيم ؛ والتخطيط ؛ والتوجية والقيادة ؛ والرقابة (. 

 أهمية اإلدارة بالمعرفة : 

إلى أن الشركات التي تطبق اإلدارة بالمعرفة  M. Keri  (1996  ،34 )أشار م. كيري 

تهدف من ذلك الحصول على فوائد كثيرة منها : تقديم خدمة أفضل للعمالء ؛ وتقليل وقت 

العمل واالنتاج ؛ وتقليل النفقات ، وتطوير المنتج سواء كان سلعة أو خدمة ؛ وتسليم منتجات 

  تأقلم والتوافق مع بيئة العمل...ذات جودة أعلي ؛ وتعزيز المرونة ؛ وزيادة عملية ال

 وبكلمات أخري يمكن تحديد أهمية اإلدارة بالمعرفة في التالي : 

 مساعدة المنظمات على االستفادة والتعلم من التجارب واألخطاء السابقة.  -1



 2021يوليو   (    4العدد )   - الثانياجمللد  اجمللة العربية للمعلوماتية وأمن املعلومات

 

 

87 

 المساهمة في تطوير قدرة المنظمة على االبداع واالبتكار واالختراع.  -2

ً من النسخ أو تعزيز قدرة المنظمة على حفظ الم -3 عرفة والكفاءات التي تمتلكها خوفا

 الضياع. 

 تعزيز إمكانية المنظمة على استبدال المعرفة القديمة. -4

 تطوير الكفاءات والمهارات الصحيحة على المدى الطويل.  -5

االستفادة من المعرفة المتاحة بكفاءة وإعادة نشرها إلفادة المنظمة في أكثر من  -6

 .مجال وفي أكثر من وظيفة

 أبعاد / مؤشرات اإلدارة بالمعرفة : 

 يمكن تحديد أهم أبعاد أو مؤشرات اإلدارة بالمعرفة في التالي :

 االستفادة من البيانات والمعلومات والمعرفة. -1

 االستفادة من معارف وخبرات وتجارب العاملين. -2

 االستفادة من معارف وخبرات وتجارب المنظمات األخرى. -3

 العاملين.االهتمام بتدريب  -4

 االهتمام بالتنمية المهنية المستمرة للعاملين. -5

 االهتمام بالقراءة والمكتبة في المنظمة. -6

 Jennifer Joyاالهتمااام بالبحااث العلمااي بواسااطة المنظمااة ) انظاار : جينفاار جااوي  -7

مادحت ؛  Miller, Kent, & Bramiley, Philip: 2010؛  2004وآخارون : 

 (.  40،  2014أبو النصر : 

 ييز بين إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة : التم

هناك فرق بين إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة . فاألولي تهتم بعمليات جمع 

وتصنيف وتحليل البيانات والمعلومات وتخزينها واإلضافة عليها وتعديلها واسترجاعها 

معرفة فإنها ترفع شعار ال وتوفيرها للعاملين في المنظمة لالستفادة منها . بينما اإلدارة بال

قرار بدون توفر البيانات والمعلومات المطلوبة ، وال خطة بدون توفر البيانات والمعلومات 

 المطلوبة وهكذا . 

أي أن اإلدارة بالمعرفة يتم تطبيقها أو ممارستها بناء علي إدارة المعرفة التي توفر 

معرفة . بمعني أن اإلدارة بالمعرفة هي البيانات والمعلومات والمعرفة المطلوبة لإلدارة بال

التوظيف أو االستخدام الفعال للمعرفة التي توفرها إدارة المعرفة . كذلك المسئول عن إدارة 

المعرفة هم مهندسي الحاسبات اآللية والمبرمجين ومدخلي البيانات وجامعي البيانات 

ن اإلدارة بالمعرفة هم جميع والمسئولين عن تشغيل النظم وصيانتها ... ، بينما المسئول ع

العاملين بالمنظمة وخاصة متخذي القرارات وواضعي السياسات واالستراتيجيات والخطط 

 والبرامج ...    
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وتزداد كفاءة نظم إدارة المعرفة بالحصول علي حاسبات آلية متقدمة وتوفير برامج حاسوبية 

ءة اإلدارة بالمعرفة علي درجة وعي حديثة واكتساب مهارات بحثية متقدمة... بينما تزداد كفا

العاملين في المنظمة بأهمية المعرفة ودورها الرئيسي في تحسين عمليات : صنع القرارات 

وتحليل وحل المشكالت ووضع الخطط والبرامج وصياغة السياسات واالستراتيجيات 

 وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمات... 

 :  منظمات التعلم أو المتعلمة

أن منظمات التعلم أو المنظمات المتعلمة   Peter Senge (1990) يري بيتر سينج 

Learning Organizations  هي التي يُسهم فيها كل فرد بالتعرف علي المشكالت من

خالل جمع البيانات والمعلومات من أجل تحليلها وايجاد الحلول لها. أيضا هي المنظمات التي 

المتاحة لها من مختلف المصادر من أجل توفير فرص التحسين والتطوير تستفيد من المعرفة 

 وزيادة القدرة التنافسية واالستفادة من معارف وخبرات العاملين.

وهذه  ومنظمات التعلم أو المتعلمة هي التي تستفيد من إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة.

ا جامدة وغير ديناميكية وتتصف المنظمات ليست منظمات تقليدية ، واألخيرة تتصف بأنه

بالبيروقراطية بشكل غير سليم وال تهتم بالتعلم والتعليم والتدريب والبحث العلمي ...  أيضا 

هذه المنظمات تكون حريصة علي الحصول علي معارف وخبرات العاملين بها واالستفادة 

المنظمات تعمل علي  منها واالحتفاظ بها حتي يمكن االستفادة منها في المستقبل. كذلك هذه

االستفادة من معارف وخبرات المنظمات األخري وخاصة العاملة في نفس القطاع 

 والمنظمات المنافسة... 

 وهناك مكونات رئيسية تهتم بها منظمات التعلم هي كالتالي :

 جمع وتشغيل البيانات وتوفيرها واالستفادة منها -1

 تشجيع البحث العلمي -2

 االهتمام بالتدريب -3

 ام بالقراءةاالهتم -4

 االهتمام بالمكتبة -5

 تشجيع العاملين علي استكمال تعليمهم  -6

 تشجيع العاملين علي االلتحاق بالدراسات العليا -7

 االهتمام بالتغذية العكسية أو الراجعة واالستفادة منها -8

وتسااااهم إدارة المعرفاااة واإلدارة بالمعرفاااة فاااي تحساااين وتطاااوير المنظماااات وزياااادة جاااودة 

منتجاتها سواء كانت سلع أو خدمات من خاالل تاوفير المعرفاة واالساتفادة منهاا. أيضاا تسااهم 

إدارة المعرفة واإلدارة بالمعرفة علي حسن إدارة موارد المنظمات وتقليال الهادر فيهاا وحسان 
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 : Gilbert   .( 2013هناري جيلبارت رعة انتااج السالع وأداء الخادمات) إدارة الوقات وسا

Henry  

 توصيات البحث : 

تااادعيم وتعزياااز ثقافاااة وسااالوكيات إدارة المعرفاااة وتاااوفير الماااوارد الالزماااة لاااذلك  -1

 والتدريب المطلوب للمسئولين عنها.

لااذلك  تاادعيم وتعزيااز ثقافااة وساالوكيات اإلدارة بالمعرفااة وتااوفير المااوارد الالزمااة -2

 والتدريب المطلوب للمسئولين عنها.

جعل التدريب مكون أساسي لنموذج اإلدارة بالمعرفاة باعتبااره يخلاق قاعادة معرفياة  -3

 حديثة. 

إعطاااء إدارات المعلومااات والحاسااب اآللااي والتاادريب حقهاام ماان االهتمااام التنظيمااي  -4

 والميزانية. 

 Open Book Managementتطبيق فكر اإلدارة بالمكشوف أو اإلدارة المفتوحة  -5

.  
 ضرورة تشجيع  العاملين الستكمال تعليمهم والحصول علي درجات أعلي.           -6

 تشجيع المنظمة علي االبداع واالبتكار واالختراع.  -1

 االهتمام بتدريب العاملين بالمنظمة.   -2

 تدعيم ميزانية ادارات المعلومات والحاسب اآللي.   -3

 ي المنظمة وتطويرها.االهتمام بالمكتبة الموجودة ف  -4

 ضرورة اهتمام االدارة العليا بتشجيع البحث العلمي. -5

ضرورة االهتمام بخبرات وتجارب المنظمة وخبرات وتجارب العاملين وتسجيلها  -6

  لالستفادة منها عندما يتم الحاجة إليها.
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