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 ادارة المعرفة واالقتصاد المعرفي 

 Knowledge Economy      ي ـــــصاد المعرفــــاالقت

 

 ة ــــدمــــالمق
، حذذد ت يراذذرام مممذذة موذذ  الوذذيرة الصذذناماة التذذي   ذذرم فذذي يي اذذ  1990بدايذذة مذذا  منذذ       

 Carnicky & Mesaros 2006, Mladkova)التطيرام الجديدةُ في المنطقِة  الى اقتصادام العالم

2005, Nickols 2003)  ، المتزايِد للمنتجام الجديدةِ،  واالستخدا الترااراِم يَريبُط بالتطباِق يلك  ّن

، التي يُؤ ُّر ملى العملاِة المنتجِة مو  هذ   اههماذِة لدبذداوِ والمعرفذِة ايصاليقناة المعليمام ويقناة 
ميام  اإلنتاجِ الجديذِد   َْصبَحا ميامَ  اإلنتاجِ الفريدةِ الجديدةِ إضافةً إلى العمِ  واهرِض ور سماِل.

 الجديِد.  االقتصادو إلى نيو  ديد يعرف بالمعرفِة  َ  االقتصاد انتقالهي  رط 

الجديدَ يظمر كمجتمع مستند ملى مجتمعِ المعليماَم  َو المعرفةَ ال ي فا  الترارام  االقتصادإّن     
 هنمذاإّن الترارام التقناة  ساسذاة  ذداً،  .االقتصادي التطير قيمانالتقناة ويأ اَر المعرفِة يُقّرراِن ويُ 

الجديدةِ ويطييِر المماراِم الجديدةِ للميّظفان، بانما المنتجام  يريبط بالحا ِة مبا رة إليْقان المعرفةِ 

ومذذن  ذذّم اإلدرا   نتاجذذةَ الحجذذِم ال باذذر للمعرفذذِة المتراكمذذِة. االقتصذذادالجديذذدة التذذي يَْنعذذأُ مذذن هذذ ا 
والتعلذذام يَ تسذذباِن قامذذةً و ذذيدةَ رياسذذاةً فذذي المجتمذذعِ و ذذ ِ  النظذذا  الجديذذد لَخْلذذِق الوذذروةِ. يُخفّذذُ  

، لَذ   استرالل ََ ُكّ  المدخالم اهخرى المعتركة في ييلاد الوذروةِ. والحقاقذةَ، بذأنّمم مصذدَر ال ين ذ

  هماةُ مالاةُ.
ميرداً رياساً في االقتصاد الجديد، حاذ  اصذبحت  ماذع يعد انعاء واسترالل المعرفة  فأن ل لك    

 االقتصاديام المتقدمة وممازايما يقنااً معتمدة ملى المعرفة.

يعتبذذر المعرفذذة الم تسذذبة فذذي مصذذرنا اليقذذيد الذذريا  لقذذدرة العذذركة ملذذى المنافسذذة وخلذذق و
الويرة، فالمعرفة يعطي للمعروو قامة اذا ساهمت بع   ايجابي في يحقاذق االهذداف التذي ينتمجمذا 

العركة نفسما، الن  يم ن يحيي  المعرفة الى قامة داخ  العركة ويعتبذر مذيرد ينافسذي لمذا، كينمذا 

 باراً واداة لتحسان االداء.يد

 

 

 

 ورــــــــأة والتطـــــالنشاوالً : 
 بدراسذام قذا  حاذ  (Machulpيعيد بدايام اقتصاد المعرفة الى الخمسانام ملى يد االقتصادي ماكلذَ  

 بمنتجذام االهتمذا  كذان وقذد المنتجذام، مذن  خذرى  نذياو ملذى يعتمذد الدراسذام كانذت حانما المعرفة إنتاج ملى

 ( .  2008 الزيادام، ، 2005 آن ا    خ ري، ضعافًا عرفةالم

 ماماً ،  50 من  المتنيو اهدب في و يد   بت المعرفي االقتصاد مصطلح  ن إلى(  Peter, 2002 ويعار باتر 

 كان الستانام بداية ( وفيLand Marks of Tomorrowدركر   بتنبؤام يسمى فاما 1959 ما  بد  حا 

 الحدي  . االقتصاد في ودورها والترباة المعرفة  هماة فياول من نظر    (Machulp)ماكلَ

 يستند العالمي المعرفي االقتصاد  ن ملى(Simon Marginson) مار نسين   كد سايمين 1997 ما  في  ما 

 بان الفرق برز التسعانام  يً ا وفي المعليمام، ي نيلي اا إلى باإلضافة  ديدة، ايصاالم ملى انتعار 

 المسافام ، يلري وفرة ، اقتصاد بأن  المعرفي االقتصاد يتماز حا  التقلادي؛ واالقتصاد المعرفي قتصاداال

 .البعري  المال ر س ويستومر للمعرفة المحلاة  هماة ويع   الحدود، ويتجاوز

 2009):  القرني،  :مراح   الث إلى المعرفي االقتصاد يطير مراح  يصناف ويم ن

 مصر في ظمرم وه   المرحلة والح مة، والتنيير المعرفة     من المعرفة كانت وفاما  :نالتكوي مرحلة .1

 .الصناماة الويرة قاا  قب  التنيير
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 يماز والتي التطباقاة، يسمى بالمعرفة ما وهي وهادفة، ومنمجاة منظمة المعرفة كانت وفاما  :النمو مرحلة. 2

 .الصناماة الويرة مصر بما

  ف   في يطباقما يم ن ولمعرفة كاف ذايما، المعرفة     من المعرفة يطباق  صبح وفاما  :النضج مرحلة . 3

 المعرفة، اقتصاد ذييو مرحلة هي المرحلة وه   مصر المعرفة، بما ويماز محددة،  هداف لتحقاق صيرة

 .العالمي ملى االقتصاد وهامنت 
 

 ثانياً: مفهوم ومتطلبات االقتصاد المعرفي 

 المفهوم    . أ

 في كالً فامالً  فأصبح اآلونة اهخارة في ظمر االقتصادية العلي  فروو من  ديدًا فرما المعرفي االقتصاد يعد

 ك  في  ساساًا منصًرا و صبح مم ، ك  ك  نعاط ، وفي وفي اقتصاد، ك  فامالً في  زًءا و صبح ذاي ،

   الما مي ع و المجتم الناس  اماحتاا مع ييافقًا  كور ويجعل  من الفاملاة مزيدًا ل  يعطي معروو

مفمي  اقتصاد المعرفة  و االقتصاد العالمي الجديد هي مفمي  حدي   وملى الرغم من ان 2007).والعزاوي،

النعأة ، ل ن  انبوق ويطير بسرمة ويعار إلى مناخ العم  حا  يتجاوز المي يدام غار الملميسة فا  

وفي ه ا االقتصاد ي ين المعرفة هي بؤرة العم  ولا  مجرد  داة ل . المي يدام المادية في قامتما و هماتما . 

 . وي ين دورة حااة المنتيج قصارة

 وكان الرخاصة، والعمالة المال البعري ر س هما اإلنتاج في ماملان ملى م ت فترام في االقتصاد امتمد لقد

  .(  2007  الجيارنة ،  انيية  كعيام  المال الف ري ور س والتعلام واإلنتا اة المعرفة إلى ينظر

مذن النمذي  (1930-1970)بعد المرحلة الفيرديذة  (Knowledge Economy)ساد مفمي  االقتصاد المعرفي 

االقتصذذادي يلذذك المرحلذذة التذذي ايصذذفت بذذالتنظام القذذايم ملذذى  سذذاس االنتذذاج الياسذذع لمنتجذذام مفذذردة ، و ي ذذاً 

اليجا  نحذي التنظامذام العمالقذة المت املذة ر سذااً ، ومذدم الحا ذة بالصفة االستمالكاة ال بارة التي دفعت إلى ا

 71-72للترااذر الصذنامي واالقتصذذادي مملاذة طباعاذة لتسذذما  االنتذاج ال باذذر واالسذتمال  ال ذخم   ويلسذذن،

(  ما المرحلة بعد الفيردية فقد امتازم بامتماد الما ذ  التنظامذي حذيل االنتذاج المتعذدد والمتنذيو فذازداد 1995

االيجا  نحي الالمركزية والمرونة في الما   و صبحت استراياجاام اإلدارة معتمدة بعذ   كباذر ملذى العنصذر 

البعذري وهذي مذن  هذذم مياردهذا التنظاماذة و خذذ  ينظذر إلذى الترااذذر ملذى انذ  نتاجذذة طباعاذة لميا مذة االزمذذام 

لتحذيل الجذ ري فذي النظذا  االقتصذادي االقتصادية وال ساد. ان االضطراب في بائة اهممال الاذي  هذي نتاجذة ا

العالمي حاذ  قذ ب بريذق االقتصذاد المعتمذد ملذى االنتذاج ال مذي لاحذ  محلذ  االقتصذاد المعتمذد ملذى المعليمذام 

والمعرفذذة . فذذي ظذذ  ه ذذ ا اقتصذذاد حلذذت مفذذردام ومعذذايار  ديذذدة ذام خصذذاير غاذذر ملميسذذة موذذ  السذذرمة 

و اءم  كور  هماة لنجاح ويقد  المنظمذام مذن المي ذيدام الماديذة ، والمرونة والخاال والمفاهام وال فاءام ، 

 وبايت المازة التنافساة للمنظمام ي من في االبداو والقدرام والخبرة والممارة والتحسان واالبت ار.

بم ا الصدد إلى ان  في ظ  اقتصاد المعرفذة  صذبحت المي ذيدام غاذر  (Rastogi, 2000 : 39)ويعار 

والمسذماة  (Competencies)والمنافسذام  (Connections)والروابط  (Concepts)لمفاهام الملميسة مو  ا

(3Cs) .صبحت  كور  هماة لنجاح العم  من المي يدام الملميسة مادياً مو  اليفرة والحجم  

 .   اهمم وساطرة لقية مقااًسا و صبحت واالريقاء، التقد  إلى دفع هايلة قية مصدر المعرفة  صبحت اآلن  ما

 اإلنساناة، الح اري للمجتمعام التطير مع يتناسَ بما يحيلت قد التقلادي بمعناها فالقية ( 2001الخ اري ،

 مصر في الممامنة هي االقتصادية القية الزرامة،  صبحت مصر في الحاسمة هي العس رية القية كانت فبانما

حالوة ،  .    بي الطباعاة االقتصادية الميارد مات بأه يفيق اقتصاديًا ميردًا  صبحت بدورها والمعرفة الصنامة،

.(2009 

  ن   :يعريفاي   هم ومن  يهرها واحدة، في  نما إال المعرفي االقتصاد يعريف في متعددة آراء ظمرم وقد

 وإنتا ما، وابت ارها وييظافما واستخدامما فاما المعرفة والمعاركة ملى الحصيل حيل يدور ال ي االقتصاد

يقناة  ويطباقام  رية، معليماياة خدمام من اإلفادة خالل من كافة، بمجااليما نيماة الحااة سانيح بمدف

 من مجميمة البح  العلمي، إلحداث وييظاف  مان معرفي مال كر س البعري العق  واستخدا  متطيرة،

 ودبير، قارة افي،الص ، 2001 الخ اري .   وينظام  االقتصادي  المحاط طباعة في اإلستراياجاة الترارام

2010 ) 
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 حا  الحالي العالمي في االقتصاد كأساس اإلبداو يصف ال ي المصطلح بأن (  2004 يعرف    العمري، بانما

 .والخدمام اإلنتاج في البعري والجمد الطباعاة، الميارد من بدالً  الف رية العملاام ملى التركاز  صبح

 لدفادة العلمي والبح  التقناة، اليساي  ملى قايم يعلامي نظا  رفيالمع بأن االقتصاد  2004 ) الما مي،( ويرى

 يطييًرا اليظافي؛ للتم ن المعرفي الفاملة االقتصادية الويرة بيصفما المختلفة؛ بأممارهم اهفراد من قدرام

 .وإنتا ما واستخدامما المعرفة، باكتساب واإلنساناة اليطناة للحااة

 منصر ملى  ساساة القايم بصيرة االقتصاد بأن  المعرفي االقتصاد مرفا ( فقد  2008 واللاوي،  ما   العمري

 المتاحة، االقتصادية والميارد والتطيير، البح  ييظاف وساي  خالل من البعري، العق  باستخدا  المعرفة

االقتصادية  النياحي مجم  ملى يطر  التي المترارام  ماع استاعاب ملى المؤهلة والقادرة ال يادر باستخدا 

 .والسااساة واال تماماة

 مصرنا في يستخد  يعبار  (Knowledge Economy)المعرفي  االقتصاد  ن(  2011 الحميد، (ويرى 

 في وإما ونعرها، المعرفة وإدارة وييلاد في إنتاج المركز االقتصاد من الحدي  معرض في إما الحاضر

 المعنى هي اهخار وه ا Knowledge –based – Economy) اهساس المعرفي  ذي االقتصاد معرض

 .اقتصادية فيايد إنتاج     من المعرفة استخدا  ويعني االكور استخداماً،

من القامة الم افة، وه ا  اقتصاد المعرفة بأن  هي االقتصاد ال ي يحقق فا  المعرفة الجزء اهمظم كما يعرف

العملاة اإلنتا اة كما في التسييق، و ن النمي يزداد  في يعني  ن المعرفة في ه ا االقتصاد يع   م ينا  ساساا

 ي نيلي اا المعليمام وااليصال بامتبارها المنصة اهساساة لم ا االقتصاد .ويم ن بزيادة ه ا الم ين القايم ملى

 و ب ام االنترنت في يعريف   ي ا بأن  هي نمط اقتصادي متطير قايم ملى استخدا  واسع النطاق للمعليماياة

مري زا بقية ملى المعرفة واإلبداو والتطير  مختلف  و   النعاط االقتصادي وخاصة في التجارة االل تروناة،

 .اإلمال  وااليصال الت نيلي ي خاصة ما يتعلق بت نيلي اا

المحر  الرياسي للنمي  ي ن ي ين المعرفة ه اهساس يقصد ب  يلى ما يقد  فان اقتصاد المعرفة فوبناء م

يصال واستخدا  االبت ار و ييافر ي نيلي اام المعليمام واال دي . واقتصادام المعرفة يعتمد ملىاالقتصا

دورا  ق ، وحا  ي ين النمي فا  يلعَ المعرفة  ال ي،  االقتصاد المبني ملى اإلنتاج .وملى الع   من ةالرقمن

ر س المال البعري،  الممارام العالاة،  وبعيام  اإلنتاج التقلادية، فإن الميارد البعرية المؤهلة وذام  مدفيما

االقتصاد المبني ملى المعرفة يريفع  وفي هي  كور اهصيل قامة في االقتصاد الجديد، المبني ملى المعرفة.

 و يم انما، ويتمو  في الرالَ في الصنامام ذام الت نيلي اا  المساهمة النسباة للصنامام المبناة ملى المعرفة

 .الخدمام المالاة وخدمام اهممال ة، مو المتيسطة والرفاع

 Knowledgeان ما يماز االقتصاد المعرفي ظمير المنظمام المعتمدة ملى المعرفة    وملا  يم ن القيل 

Based Organization (KBO)  التي يُعر  صناو المعرفة والتي يمتاز بوال ة  بعاد : 

ارها الالملميسذاة القااسذاة لخذدمايما ويذتم االمتمذاد ملذى هذ   ال فاءة المتمازة في ضيء كافاة اظمالبعد األول : 

المنظمذذام لتذذيفار الحلذذيل االبداماذذة لمعذذاك  الزبذذين ومذذن هنذذا يذذتم التعاقذذد معمذذا وموالمذذا العذذركام 

 االستعارية ووكاالم االمالن ومستعاري االدارة.

ما لذة ملذى نحذي كباذر التذي ملذى  سذياق العمذ  الم (KBO)خصيصاة سيق العمذ  حاذ  يعتمذد البعد الثاني: 

 ينظم اكتساب الممارام من قب  الداخلان الجدد ملى يد المؤسسام الممناة.

مذن العمذ  فذي السذيق  (KBO)هذي السذااق التنظامذي والذ ي يذؤ ر ملذى المذدى الذ ي يذتم ن فاذ  البعد الثالث: 

 الدولاة  و يتقاد بالمستيى القيمي  و المحلي.
 

 ي ب. متطلبات االقتصاد المعرف

 اه ااء قامة فا  يزداد ، المعرفة البعرية ملى  ساساً  يعتمد  ديد نظا  نحي كباراً  يحيالً  العالمي االقتصاد يعمد

العم   وفرص اإلنتا اة من يزيد فمي اإلنتاج ميام  المعليمام  حد في االستومار  ن كما بالجمد ، ال بالمعرفة

Etienne, Richard & William, 2002  )  ) 

 المعليمام لمع الم وداخلما، والتصدي البلدان ما بان المعرفة لفجيام التصدي المعرفي االقتصاد لَويتط

 ما  التنماة من الدولي البنك يقرير ملا   كد ما الح يماة ،وهي اإل راءام ويعرق  اهسياق، ي عف التي

 2005)  مرباام،.     1998
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 ي يين من بداية المعرفي االقتصاد التي   نحي ظ  في  ساسااً  مطالبا هنا   ن إلى  2008  )، رسالن  (ويعار

 التنماة، لخدمة المي   العلمي البح  ملى االمتماد مع المعليمام وااليصال، ي نيلي اا من كوافة  ب ة

 .وااليصال المعليمام ي نيلي اا مع التعام  بمؤهالم المزودة الماهرة إلى العقيل باإلضافة

 2007):الصاوي، : ( يلز  فإن  المعرفي القتصادا نحي تي  ال ظ  وفي

 .المؤسسي النظا   نحاء  ماع اهطراف في لجماع االيصاالم خدمام إيصال يعني ال ي الرقمي االستعداد .1

 بالسرمة و يدهم م ان في لجماع العاملان الخدمام يقديم ملى العم  إلى يمدف والتي اإلل تروناة اإلدارة .2

 .ةالمطليب وال فاءة

 .ورقي ال رقمي مجتمع بناء إلى يمدف التي اإلل تروناة اهممال .3

 .المؤسساة العم  لقية التنافساة القدرام لرفع اإلل تروني التعلام .4

 -( متطلبام االقتصاد المعرفي بالنقاط اآلياة:138:  2004فاما حدد   ال باسي ، 

هريذذة و كوذذر  هماذذة مذذن المي ذذيدام الماديذذة االمتذذراف بالمعرفذذة وراس المذذال الف ذذري كمي ذذيدام  ي -1

 الملميسة ، والتماؤ الدارة المعرفة استراياجااً.

و ذذذيد هااكذذذ  ينظاماذذذة  ذذذب اة ومرنذذذة ونمذذذاذج و نمذذذاط اداريذذذة  ديذذذدة واسذذذتبدال اليحذذذدام المركزيذذذة  -2

 والالمركزية بيحدام معرفاة مستقلة ومتصلة.

 االنتاج المتعدد والمتنيو للسلع والخدمام. -3

امتماد التراار الج ري لميا مة اهزمام االقتصادية كأوليية حاسمة ويف الما ملى خاارام التحسذان  و  -4

 التعدي  واالصالحام التدريجاة الروياناة.

 التركاز ملى ممارام وقدرام وخبرام الميارد البعرية. -5

 رورة دمجمم بمصالح معتركة.ي املاة النظرة لدى الزباين والمجمزين والمساهمان والمستخدمان وض -6

 ييافر المياهَ البعرية  راس المال الف ري( المتنيو معرفااً. -7

بناء وامتماد نظم حيافز وم افئام  ديدة ، يركز ملى ييلاد معرفة  ديدة والذ ي ي ذين بذديالً مذن النظذا   -8

 التقلادي المعتمد ملى العميلة واه ر المقطيو.

 د ملى نعر المعرفة والمعاركة بما.إقامة بائة ينظاماة يعتم -9

يتيقذذف اسذذتومار المعرفذذة فذذي المنظمذذة ملذذى قذذدرة المنظمذذة فذذي يي اذذ  المعرفذذة المناسذذبة إلذذى اهفذذراد  -10

 المناسبان والمحتا ان إلاما في اليقت المناسَ.
 

 ثالثاً: مبررات التحول إلى االقتصاد المعرفي 
لتي دفعذت بايجذا  التحذيل إلذى االقتصذاد العذالمي الجديذد وإلذى يعار  غلَ الباحوان إلى ال وار من اهمير ا

  هماة ه ا االقتصاد لألفراد والمنظمام والمجتمعام مميماً.

إلذى ان المنتجذام التذي ينتجمذا المنظمذة مذن خذالل  (Davis & Botkin, 1994 : 167-169)فقذد   ذار 

 اهممال المبناة ملى المعرفة يتصف بجملة صفام هي:

 اّزها بمياصفام خاصة ويزداد رونقاً مع االستخدا .يم ن يم -1

 يحم  فايدة  كبر للمستملك هنما مبت رة طبقاً لحا ت . -2

يُم ذذذن المسذذذتخد  مذذذن الذذذتعلم حاذذذ  ان بعذذذ  المنتجذذذام يزيذذذد مذذذن ممذذذارة المسذذذتخد  لمذذذا فذذذي حقذذذ   -3

 اختصاص .

 انما مت افة مع يراار الظروف. -4

 لما دورة حااة قصارة نسبااً. -5

 يم ن الزبين من ايخاذ ا راء المعالجة والصاانة اآلناة وبسميلة. -6

 صذذبحت المعرفذذة وراس المذذال الف ذذري  هذذم مسذذتلزمام االقتصذذاد المعرفذذي والمي ذذيد اهكوذذر  هماذذة فذذي 

المنظمام و قيى سالح ينافسي لما وال ي يُمّ ن المنظمة من غلق الفجية بانما وبان المنظمذام السذابقة لمذا فذي 

المجال . ف الً من ان المعرفة ذايما يعد مجاالً واسذعاً للتعذاون بذان المنظمذام مبذر يبادلمذا ، سذاما بعذد ان  ه ا

 دركذذت  غلذذَ المنظمذذام ان التعذذاون والتبذذادل العذذفاف للمعرفذذة فامذذا بانمذذا  ف ذذ  مذذن االحت ذذار والتجسذذ  

 الصنامي.
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المتقدمذذة وبي ذذيد ي نيلي اذذا المعليمذذام ان االقتصذذاد المعرفذذي  و مذذا يسذذمى باالقتصذذاديام الراسذذمالاة 

 الجديدة يفتح  ما  المنظمام فرصة إمادة البناء ويعزيز االبت ار .

ملذى القامذذة االسذذتراياجاة للمعرفذة وملذذى  ن اسذتخدا  وامذذادة اسذذتخدا   (Duffy, 2000 : 16)ويؤكذد 

السذذلع والخذذدمام فذذي اهسذذياق المعرفذذة المتيلذذدة والمتجذذددة يقلذذ  مذذن ال لفذذة بفاملاذذة وفذذي زيذذادة سذذرمة طذذرح 

 وار ع ذلك لسببان : 

 ان االنتاج المب ر يص  إلى اهسياق  والً وحالما يطرح في اهسياق يبد  بتحقاق العيايد.األول : 

 ان اختراق السيق المب ر يحقق مازة ينافساة ولمدة  طيل.الثاني : 

بخاصذاة امذتال  الخبذرة  (Knowledge-Based Organization)ويتماز المنظمام المعتمذدة ملذى المعرفذة 

ل ادرها وه ا ما يمازها بع   واضح من المنظمام في الصنامام االنتا اذة والخدماذة اهخذرى حاذ  ان هذ   

المنظمام ينعر مي يدايما بطريقذة متماذزة هنمذا ينذتب ويباذع اهف ذار واالبذدامام واالبت ذارام التذي هذي نتذاج 

نمذا غاذر ملميسذة ماديذاً ول نذ  يم ذن قااسذما ملذى نحذي كذاف ، وبالتذالي يم ذن كادرها وان ما يماذز منتي ايمذا ا

 . (Winch & Schelder, 1993:925)المتا رة بما ملى نطاق واسع 

حقق االقتصاد المعرفي قية  ديدة للاد العاملة كينمم  صذبحيا ممذال مياقذف  و وكذالء يرااذر وهذم يبحوذين لقد 

م باعما والمتذا رة بمذا  و االحتفذاظ بمذا ، و صذبحت المعرفذة هذي المصذدر من وساي  النتاج معرفتمم وبام انم

وممذذا زاد مذذن مبذذررام التحذذيل إلذذى االقتصذذاد المعرفذذي وزيذذادة  هماتذذ  هذذي التنذذامي السذذريع  . اهسذذاس للوذذروة

للمعرفة وظمير فروو ملماة  ديدة ف الً من ظمذير ي نيلي اذام ومنتجذام  ديذدة ، وايسذاو نطذاق المعرفذة 

يعذد  مري ذا والرذرب هذذي المسذاطر فذي هذ ا المجذال وانمذذا  ذاركتما دول كواذرة  هممذا الاابذان والمنذذد ودول فلذم 

والمعرفذذة مفاذذدة لمنظمذام اهممذذال لعذدة  سذذباب منمذذا ان هذ ا المي ذذيد يم ذن باعذذ  ويم ذذن   نذيب  ذذرق آسذاا.

 ديرين كافاة إدارة منظمايمم.استخدام  البداو منتجام  ديدة  و يحسان منتب قايم ف الً من انما ييضح للم
 

 : اهمية االقتصاد المعرفي  رابعا
 يي د وال قب ، من اهسياق ي ن يعرفما لم ف رية منتجام وإيجاد االبت ار ملى القدرة المعرفي االقتصاد يمتلك

 ( 2009 سلمان ، .     والمتفيق المتقد  هي المعرفة يمتلك مفتيح، فمن اقتصاد هي ب  إلاما للدخيل حيا ز

 يفرز  وما ومعطااي ، االقتصاد المعرفي، م امان يؤدي  ال ي الدور خالل من المعرفي االقتصاد  هماة ويبرز

.  2007 )ومتسارو .   خلف، متزايد بع   ييلادها والتي يجري المجاالم، مختلف في متقدمة يقناام من

 الصافي ، 2007 والعزاوي،   الما مي :ذلك  نوم يجناما التي الفيايد في المعرفي االقتصاد  هماة يحديد ويم ن

 (2010 وآخرون،

 .البعاد المدى حدود ملى دون كلما المجاالم في وإنتا ما وييظافما المعرفة نعر ملى يسامد  ن  .1

 .وظايف  ديدة ويستحدث القديمة، اليظايف في التراار ويحدث اإلل تروني التبادل يحقق .2

 .المستملك الحتاا ام واالستجابة واإلبداو، رالتطي ملى المؤسسام يسامد .3

 .والجيهرية المرغيبة التعلاماة النيايب المعرفي االقتصاد يحقق .4

 يجَ التي والممارام للممن المطليبة، التيظاف اإلنتاج ، وايجاهام وطباعة النمي، در ة يحديد في . يؤ ر5

 .ييافرها

 

 
 

 :المعرفي االقتصاد : خصائص خامسا
 يتص  ما وخاصة نعاط  و  ي مم  يت منما التي الم ينام  هم يع   المعرفة بأن المعرفي قتصاداال يتماز

 من هاي  كم ييافر ملى معتمدة  صبحت التي اهخرى اهنعطة اإلنساناة وكافة و الوقافة ، والمجتمع باالقتصاد

 .المعرفة والمعليمام

 ه ا في المطليب التماز مركز المعرفاة هي لنعاطاما  ن يعني فم ا مجتمع ملى المعرفة وصف نطلق وحانما

  .(  2010،  المجتمع .   الفنتيخ

 :منما المعرفي االقتصاد خصاير من مدد إلى(  2009،    المنار ويعار
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 بعد ييما يتزايد المعرفي و صبح التراكم مسبيق، غار معرفاا انفجارا العالم يعاش حا  :المعرفي .االنفجار1

 . مرا 18  ك ويت امف يي 

 وغار بطائا كان التاريخ في فجر والترار اهبرز، الي يد وقانين ال ين سنة زال وما كان فالترار  :التسارع .2

 .سرمت  باستمرار بتزايد ويتسم فاتماز اآلن  ما ملحيظ،

 دة، دي وخدمام سلع يقدم  من ما خالل من المجتمعام الت نيلي اا اقتحمت فقد : التكنولوجي التطور .3

 ملماء من البعرية للقدرام متزايدًا اريفاًما كوافة، ويتطلَ  كور إلنتا ما الالزمة والمعليمام والمعرفة

 .ومطيرين

 الخدمام لتيفار م اناة  و حدود هنا  يعد فلم :الوقت نفس في والتنافس الجغرافية الفواصل انهيار .4

 .واليقت الفاملاة في مفتيح يناف  في الناس والمنتجام ، و صبح

 كواف بتيظاف الجديدة يتماز المنتجام حا  :المادية المكونات وتضاؤل المعرفية المكونات ارتفاع .5

 في المعرفي الم ين قامة إلى السبَ ويعيد المادية، الم ينام فعائا قامة  ائًا ويت اءل والمعارف، للمعليمام

 . ديدة نتجامم لتيفار الالزمة والتطيير البح  ي لفة المنتب، واريفاو

 ( خصاير االقتصاد المعرفي بااليي :  2004فاما حدد   حادر ،     

 (Specialized knowledge)التخصصية :  .المعرفة1

 يسمى فال الحرة المعرفة  ما من التخصر، مالاة در ة ملى ي ين  ن يجَ إيجابي   ر ذام المعرفة ي ين ل ي

 .معرفة

  (Learning organizations)  التعلم :  . منظمات2

 مع يتفاملين اهفراد من مبارة من مجميمة بأنما التعلم منظمة (Druker & senge)وسانب  دركر يعرف

 وفاما إلاما، باالنتماء ويععرون مؤسسة، ضمن كفريق حا  يعملين بمم، المحاط الخار ي العالم ومع بع مم،

 المستمر واالنفتاح للتعلم ودافعاة قدرة لمم بأن صفينويت ويطباقما، وإنتا ما المعرفة الفرص الكتعاف لمم يتاح

 .اآلخرين ملى

  : ( Team Work) فريق في . العمل3

 العم  وزارة نعري  ال ي التقرير ومنما العم ، سيق ودراسام المقارنة الدولاة الدراسام إلا  دمت ما وه ا

  كدم وقد  1998 )  اهمري اة، العاملة يىالق  زمة استراياجاة لميا مة : الناس في   االستومار اهمري اة

والتعلام  التعلم  سالاَ يعدي  ضرورة ملى  كدم كما متعاونة، مجميمام في العم  ضرورة  ن ملى الدراسة

 مستقبالً . مياقفمم في خريجيها سايا م  مع لتتفق

 : (Inquiry)  . االستقصاء4

 ييظاف بدون للمعرفة منتجا ي ين  ن يم ن وال لما، ومستخد  للمعرفة منتب بأن  المعرفة مجتمع يتسم حا 

 . مح ما ييظافا االستقصاء

  : (Continuous Learning) المستمر . التعلم5

 رديفًا يصبح بحا  المستمر برامب التعلم يقيية إلى ماسة حا ة هنا   ن 2002 الدولي، يقرير البنك   بت حا 

 .مستمرة بصيرة ويحديوما معارفمم لى يجديدم الممناان بمسامدة ويقي  النظامي للتعلام

 ICTوالمعلومات  االتصاالت . تقنيات6

 فقد المعليمام، ويقناام االيصاالم مادان في ويحدث حدث ال ي التقد  المعرفي االقتصاد سمام  برز فمن

 .والعملاة واال تماماة الحااة العخصاة مناحي كافة في بارز بع   نفسما فرضت

االقتصاد العالمي الحالي  وصفخصاير اقتصاد المعرفة يجَ االخ  بنظر االمتبار ان  مند  التحدث منمند و

 العؤونفلقد ظ  العالم يعمد يزايد ميلمة  المعرفة . : العولمة و اقتصاديت رر استخدا  مصطلحان  ساساان هما 

الم، وك لك التخفاف من من  همما  يرة ي نيلي اا المعليمام وااليصا االقتصادية وذلك بسبَ مدة ميام 

حاداً في ال وافة  ملى المستييان اليطني والدولي . كما ظ  العالم يعمد بالتيازي مع ذلك ً اريفاما القايد التجارية

ً بويرة ي نيلي اا المعليمام وااليصاالم ويسارو خطى التقد   المعرفاة باهنعطة االقتصادية مدفيما

 .الت نيلي ي

 : االقتصاد القايم ملى المعرفة يعتمد ملى مدد من ركايز  همما وا المعرفةواالقتصاد المبني ملى 



 

 7 

 ادارة المعرفة واالقتصاد المعرفي 

يستطاع  وغارها من المنظمام التي ةالتجارية مع المؤسسام االكاديما نظا  فعال من الروابط فمي االبتكار :. 1

 . المحلاة مياكبة  يرة المعرفة المتناماة واستاعابما وي اافما مع االحتاا ام

لة الماهرة إن ييفر الاد العام فاتعان ملى الح يمام : أساسي لالنتاجيه والتنافسية االقتصادية التعليم. 2

الت نيلي اام الحديوة في العم . وينامي الحا ة إلى دمب   و ر س المال البعري القادر ملى إدماج ةواالبداما

 .الحااة اهب التعلاماة وبرامب التعلم مدىفي المن ةصاالم ف ال من الممارام االبداماواالي ي نيلي اا المعليمام

يسم  نعر ويجماز المعليمام والمعارف  فمي البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: .3

 وي ااف  مع االحتاا ام المحلاة

يمدف إلى  التيبحا  يستطاع ييفار ك  اهطر القانيناة والسااساة :  تقوم على أسس اقتصادية قوية حوافز. 4

المعليمام وااليصاالم  كور إياحة  زيادة اإلنتا اة والنمي. ويعم  ه   السااسام التي يمدف إلى  ع  ي نيلي اا

ي نيلي اا و زيادة القدرة التنافساة للمؤسسام الصرارة  ويسر، ويخفا  التعريفام الجمركاة ملى منتجام

    والمتيسطة

 : مالمح االقتصاد المعرفي  سادسا
 ب ران،  يلي فاما ويصنافما إ مالما يم ن والسمام المالمح من مدد إلى الجانَ بم ا المعناة ال تابام يعار

 (2010 وآخرون، الصافي ، 2007 ، وآخرون الحامد ، 2006

 لالقتصاد، الريا  المصدر اآلن هي و قافة ورميز، وصير ومعليمام، باانام من يت من  وما المعرفة  ن .1

 .والععرين الحادي القرن في لدنتاج الريا  خ المد وهي

 .الحااة واقع في ويطباقما وييزيعما، وييلادها المعرفة، اكتساب في مجتمع  ي قية ي من .2

 واستر او وييزيع لنظا  ومحير واإلنجاز، والعم  التياص ، ووسالة المعرفة، مجتمع رمز هي الت نيلي اا .3

 .المالمجا كافة في المعليمام وييظاف

 .والتميي  والتسييق والت نيلي اا اإلنتاج مجاالم يستررق والعاش التناف      من المستمرة االبت ارام. 4

 للتنظامام يصلح التي )المندسة إمادة (منما للتنظام  ديدة    ال حيل البح  ويجري رياسي، ملمح التنظام. 5

 .الحديوة اإلدارية

 .والممارية الادوية لألممال ا ي  ال رورة استمرار مع طليبة،الم العم  نيماة هي العقلي العم  .6

 .هي كما واإلبداو التماز يستمدف فمي ،  الجيدة ملي .7

 حا ام ويلباة الحااياة، والمستجدام المترارام مع الت اف وملى التطييع ملى وقدرة فايقة بمرونة يتمتع .8

 .المترارة المجتمع

 والمتخصصة والمدربة المؤهلة الماهرة العاملة القية ملى االمتماد. 9

 .باستمرار والمستمل ان اهسياق حا ام الستععار للتسييق فام  نظا  وامتماد العالماة والمنافسة االنفتاح.10

 وصنامتما، المعرفاة الخدمام إلىالً وصي وصنامتما السلع إنتاج من االقتصادي النعاط يطير في اإلسما  .11

 .المتجددة لطاقةا استومار إلى إضافة

 .والخبرام ال فايام وينيو المؤهالم مع يتناسَ بما المعرفة، صنامة دخ  اريفاو في اإلسما . 12

 السرمة فايق وايصالي معليمايي نظا  بناء     من بفاملاة المعليمام وي نيلي اا اإلنترنت  ب ة ييظاف .13

 .واالستجابة والدقة

 .والتنماة للترار كمحر  تطييروال العلمي البح  مملاة امتماد .14

 االختراو بأهماة اإلدراكي وباليمي الجامح وبالخاال اإلدراكاة وبالقدرة بال كاء المعرفي االقتصاد يريبط. 15

 .و رقى  ف   هي ما لتحقاق والمبادرة؛ والخلق

 والموابرة تمادواال   .متنيمة وطرق وساي  خالل من إلاما اليصيل يم ن المعرفي االقتصاد في القية .16

 .القمة إلى لليصيل مممة وساي  العقيل واستخدا  والدراسة والبح 

 ومنظم مخطط فا   يء ف   الصدفة، قيانان ملى يعتمد وال الععياياة، ميام  المعرفي االقتصاد يعرف ال .17

 .ومتابع ومراقَ
 

 :المعرفي االقتصاد وابعاد عناصر : سابعا
 : أ . عناصر االقتصاد المعرفي 
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 و يد  ويوبت يدمم  والتي والمترابطة، والمت املة اهساساة العناصر من مجميمة من المعرفي االقتصاد يتع  

 2011 ) المبسلي، ،  2007 والعزاوي، الما مييلي :     فاما إ مالما يم ن والتي قيي، كاقتصاد

 .واإلبداو للتطير داممة مجتمعاة يحتاة بائة ييافر .1

 المستفاد وهي المعرفة، لم   المستملك وهي المعرفة، القتصاد داممة قامدة  كبر فالمجتمع ؤيدة؛م بعرية قية .2

 . مرايما من

 التساؤل ملى القدرة وامتال  وييظافما، وامتالكما المعرفة، صنامة ملى القادر البعري المال ر س مائةي .3

 .والتصمام والتركاَ والتطيير، واالبت ار، والتحلا ، والربط

 وسميلة االنتعار، الياسع االل تروني الربط إلى إضافة والتطيير، العلمي للبح  فاملة منظيمة ييظاف .4

 . ماعمم المجتمع هفراد االنترنت إلى اليصيل

 .والخاصة الرسماة المجتمعاة المؤسسام مختلف في ويطباقا اف ر المتعلم المجتمع  قافة نعر .5

 :المعرفي االقتصاد أبعادب. 

 هامش في نبقى ال حتى ينبري كما استراللما يجَ ومتعاب ة مختلفة  بعادا المعرفي لالقتصاد  ن الخبراء ىير

 ( 2010 الدين، نير:    الدولي المجتمع

 الم افة، للقامة الريا  والمصدر السلعة هي المعرفي االقتصاد في المعليمة يعتبر إذ :االقتصادي البعد .1

  رايان مختلف في ويستعملما المعليمة ينتب ال ي المجتمع  ن يعني االقتصاد،وه ا دوير ا العم ، فرص وإيجاد

 .نفس  ويفرض يناف   ن يستطاع المختلفة ونعاطاي  اقتصاد ،

 مجاالم مختلف في ويطباقما الت نيلي اا، وساادة انتعار يعني المعرفي االقتصاد  ن إذ  :التكنولوجي البعد .2

 ل   الميضيماة الظروف حسَ ويطييعما وي اافما المعليماياة، باليسايط االهتما  ةضرور يعني وه ا الحااة،

 .مجتمع

 وزيادة المجتمع، في المعليماياة الوقافة من معانة در ة ساادة المعرفي االقتصاد يعني إذ  :االجتماعي البعد .3

 .لدنسان الايماة الحااة في ودورها و هماتما المعليمام، بت نيلي اا اليمي مستيى

 بالقدرام واالهتما  والمعرفة، للمعليمة معتبرة  هماة إمطاء المعرفي االقتصاد يعني إذ : الثقافي البعد .4

 نعر يعني كما والمعرفة، العلم ييزيع في والعدالة واإلبداو، التف ار حرية إم اناة وييفار لأل خاص، اإلبداماة

 .ك   والمجتمع مؤسسةوال للفرد الايماة الحااة في والوقافة اليمي

 يقام  قافة إلى يحتاج ب  فحسَ، ويداولما المعليمة إنتاج ملى يقتصر ال المعرفي االقتصاد  ن يتبان سبق مما

 وسااسي و قافي ا تمامي محاط إيجاد يتطلَ مما الصحاح، المجال في ويسترلما المعليمة، ه   ينتب من ويحتر 

 .الحااة مناحي كافة في بدورها ويؤمن بالمعرفة، يؤمن
 

 االقتصادي للنمومعرفة كعنصر أساسي : ال ثامنا
المعرفذة فذي  المعرفِة هي معرفةَ العركة التذي يَسذتخدُ  المعرفذةَ فذي إنتذاجِ السذلع والخذدماِم. اقتصادإّن قامدةَ      

ََ ملى معرفِة المنافسان والزبايِن. َُ  َْن يَترلّ  طرح و مت نظر الزبيِن العركةً يَِج

ً بأّن المعرفِة معليماُم، يَْلعَ فاما التفسا Galuppe (2001)يرى  ، فاما يعرفان  ر والتجربة الماليمة دوراً ممما

َُ  َْن نُماّذَز بعذ   واضذح  معرفذةبان   التصير Alavi and Cook (2001)ال ايبان  النصذيص، بياناات  ، نحذن يَِجذ

حقذذايَق مطذذيرة والمعرفذذةَ يُحقّقذذاِن  المعلوماااتقذذايِق الخذذاِ ، مذذا يسذذّمى بالح البيانااات  . يُموّذذُ  المعلومااات  والمعرفااة  

يَتعلّذذُق بالمعليمذذاِم العخصذذاِة  التذذي يُم ذذُن  َْن يَ ُذذيَن،  معليمذذاَم متراكمذذة فذذي مقذذيِل اهفذذراِد. المعرفااةمعليمذذاَم. 

 ذذراءام، المفذذاهام، ول ذذن لذذا  لَزامذذا دايمذذاً  ن يَ ُذذيَن دقاقذذةَ  و مربحذذةَ  و فريذذدةَ  و  ديذذدةَ( حذذيل الحقذذايِق، اإل

مما مذة المعتقذدام  iconoclasticيُعدّدُ هؤالء ال تاب حّجذةَ  .االستنتا امويقاام  االقتراحامالتفسارام، اهف ار، 

يلذك المعرفذِة يَْنعذأُ مذن المعالجذة اإلدراكاذِة للمعليمذاِم،  إنبت يين المعرفِة. ه   الحّجِة مستندة ملى بااِن  المتعلقة

 ِم الجديدةِ، وفي نف  اليقت يُمازوَن المعرفةً بم   السماِم:بَد َ بالمحفّزا

لدراسةَ فرديةَ  َو دراسةَ  خصاةَ  يَْفترض ه   السمِة المعرفةً كنتاجة - State of mind –الحالة الذهنية  -1

نحذذي وإدراكذذ  فعلذذي. هذذ   النظذذرةِ يُمذذدُّف  ابت ذذار ي تسذذَ بالتجربذذةً. يَتعلّذذُق بخالصذذِة يَعلّذذَم كُذذّ  العذذخر، 

 المعرفِة الفرديِة للعخر لمصلحة منظمِة. استرالل
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، الذذخ.  كوذذرهذذي الّعذذيء الذذ ي يُْمِ ذذُن  َْن نْحَصذذَ  ملاذ ،  َمْخذذُزون، ُمعَالَجذذة، مطاومذذة  - Object –الهاد   -2

 يَِصُف ه   السمِة المعرفةً كتُجّساد اه ااَء الظاهرة في الُمنتَجاِم التي يعرضما العركاِم في السيِق.

فَْمم المعرفِة كعملاة يُرّكذُز ملذى يم ذان المزايذا للعََمذ  بالمعرفذِة فذي المنظمذِة. هذ    - Process –لية العم  -3

 السمِة يَتعلُّق باإلم اناِة المستمرةِ لتطباِق المعرفة التخصصاِة في المناطِق المختلفِة.

لّذُق بالبائذِة المتعلّقذة يَتع - Condition of access to information –شارو  الوصاول الاى المعلوماات   -4

المعليمذاِم ويحييِلمذا إلذى  اكتسذابإلذى  ليصذيِل اهفذرادِ  prerequisitesبالعركاِم، التي يَ ذين العذروَط 

 المعرفِة.

ه   السمِة مستندة ملى و مِة  - ، القابلية مقابل إمكانية التأثير على األداء مستقبالCapabilityالقابلية  -5

ويَصذناف المعليمذاِم  االختاذاريؤكدُ سمةَ و،   ساساً ملى يطير المنظمِة مستقبالً  المعرفِة يُؤ ّرُ  إنالنظر، 

بانمذذا لَذذا  كُذذّ  المعليمذذام يُْمِ ذذُن  َْن يَْ ذذمَن ربحاذذةَ متسذذاويةَ. نَذذت لُّم حذذيل القابلاذذِة مسذذتندة ملذذى المعرفذذِة 

 الُمؤكدة.

veiby (2001)       ِالمعرفة لَما ماّزايُما المحددةُ مقاب  مصادر ممِ  ، حاالم  حاول إل ابة ملى السؤاِل ما معرفة

 يسذاطرونال  إن خرى  مادية ومالاة(. يَ ْكُر بأّن المعرفِة لَاسذْت  ذيء يُْمِ ذُن  َْن يُيّ ذ َ. وّ مذْت المعرفذةُ المذدراَء 

 ملى المعرفةَ، يُيّ ميَن فقط بائةَ، في  ي المعرفِة يُْمِ ُن  َْن يُْيَ دَ.

Zeleny (2005)   َت لُّم حيل المعرفِة كقدرام رياسذاة إلْنتذاج السذلع والخذدماِم. هذ ا النذيوِ ِمذْن المعرفذِة يجذَ  ْن ي

مذال ويقناذة  -الممذَم  mistيُي د ويجدّد بع   مستمر، يَتحّسُن ويُداُر. معرفة  قابلاة وف ر(     ر س مذاُل المعذتم 

عتمدُ ملا  بع   حاسم. المعرفة في معنى القابلااِم والف ذِر يُلحقاِن إلى ر سماِل المعرفِة، يَتْلا  ويَ  -وبنايام و رض

ُميضح  كتنساق هادف للنعاِط.  َْمرُف، هنني يُْمِ ُن  َْن  ُنّسَق نعاطايَي بالطريقة، التي فاما النتاجذة  َو ُمنذتَب يُْقبَذُ  

. إذا نُماّذذُز بذذان انطبامذذام الباانذذاِم بنجذذاح ويُقذذاُّم فذذي السذذيِق. يقذذد  يقاذذاُم السذذيِق الحذذافَز الحقاقذذَي لَخْلذذق المعرفذذةِ 

والمعليماِم. في حالة امتالكُنا البااناَم غار المماّزة لنا، يْفقد معناها لنا. إذا ه   المعليماِم المفميمةُ بدقّذة، يْصذبََح 

راِم. ومذا يجذَ ويمّ نُنذا لتَأْكاذد القذرا  كوذرة مذن قبلنذا، يتعلذق  صذالً بالباانذاِم، ل ذن بعمذُق الممتل معرفةً. المعرفة 

ذكر   ن المعرفة لَاسذْت معليمذام. لذا  فقذط إدرا   اذ  المعليمذاِم. المعرفذة ممذُ . إّن البلذداَن الوريذة يلذك التذي 

يَعتمدُ لَاسْت فقط وسايَ ، مم  ومصادر معدناة، ل ذن يعتمذد ملذى المعرفذِة والقابلاذاِم. العديذد ِمذْن العذركاِم غناذة 

المعرفذِة.  َْن يَ ُذيَن ِمْنذدَ ُ معليمذاُم غاذر  اذدة كواذراً، ل ذن ال يمتلذك معرفذةُ كافاذةُ  في المعليماِم، ل نما فقارة فذي

 حتى غار  ادة.

معرفة مو  اههذداف اهخذرى يُْمِ ذُن  َْن يُصذنَّف مسذتندة ملذى المعذاياِر المختلفذِة. فذي اليقذت الحاضذر،  غلباذة      

معرفِة ال مناِة والياضحِة. المعرفة ال مناة  في بَْع  ال تابذاِم ال تاب يتّفُق ملاما ويَستعمُ  الدراسة هساساة لل

 َّ ذذرْم كمعرفذذة متروكذذة، معرفذذةً مخفاذذة  َو معرفذذةَ متعذذ ر وصذذفماَ( ُمَعذذ بلةُ بالتفامذذِ  المتبذذادِل للمعرفذذِة والتجربذذِة 

يتعلّذُق بعخصذاِة الفذرِد ومذن  الياضحِة، الحدس، الفمم والنماذج العقلاة. ه ا النيوِ ِمْن المعرفِة لَ ُ مام   خصذُي،

ََ الذذذداخلَي للمعرفذذذِة  Leidnerو Alavi  (2001)الصذذذعَ  ذذذداً يَيضذذذاحما وإْرسذذذالما. ال ايّبذذذان  يُعذذذاراِن للتركاذذذ

َِ يُموّذُ  الجذزَء الممذَم لمعرفذِة ملذم النمذاذج  ال مناِة، ال ي  ُهمَ  ِمن قِب  العديد ِمْن الُمؤلفان، مذع ذلذك هذ ا التركاذ

يقناذان وإدراكاذان. البُعذد التقنذي يَحتذيي سذّجَ  بال ذاد   -قّسميا المعرفة ال مناة إلى بُعدين داخلااِن العخصاة. هم 

 -ؤ، إلمذا ، الذخ. البُعذد الوذانيوصنَّف معرفةً المعروفة بالخبرةِ. يَتعامُ  مع المياقِف العخصاِة، حدس، معامر، ينب

 نا ومفاهاَمنا ونماذَ نا وقِاََمنا ومياطفَنا.إدراكي، يَُصيغُ فمَمنا ِمْن العالِم ويَْعمُ  آراي

العخر نفسذ ، الذ ي يَْحمذُ  المعرفذة ال ذمناة، ال يمذتم  َْن يَْعذرَف حذيل و يِدهذا.   نحاالم كواراً  داً، نجد      

ِ عُما، ونَْخزنُما. ، يَْعني، بأنّنا يُْمِ ُن  َْن نصيغما، نْحملُما، ناالصطالحاةالمعرفة الياضحة يُْمِ ُن  َْن يظمر باللُرَة 

نحن يُْمِ ُن  َْن نَبدي  بياسطة البااناِم. ه ا الع ِ  ِمْن المعرفِة يُْمِ ذُن  َْن يُصذاَغ فذي نظذاِ  المعليمذام مذن العذركِة، 

  قيامد باانام، مملاام منمجاة، و ايق، الخ.

بعذ   مسذتمر، ينَعذَرها ضذمن العذركِة،  إّن العركاَم النا حةَ مو  ه   المنظماِم، التي يُنتُب المعرفةَ الجديذدةَ      

 يَستر ُّ يأ ارايَما ملى اهق ، يُراّرونَ  بسرمة إلى المنتجام الجديدةِ والخدماِم.

يَْعذذمُ  إدارةَ المعرفذذةَ منصذذَر دينذذامَي بنفسذذ ، وبمعنذذى آخذذر: القابلاذذة ملذذى يَيلاذذد وإضذذافة القامذذِة إلذذى المصذذدِر      

مقلّذدَة بطريِقذ  خاِصذة، يموّذُ  قابلاذةَ المنظمذِة لَخْلذق بائذِة اإلسذتمالِ   -ِة للمنظمذِة، غاذرلاِة الداخلاذاهصليِ. ه   القاب

 المعرفِة. واسترالل وا ترا المسانِد بع   دايم وَخْلِق 
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 قصى لر س الماِل الوقذافيِ فذي المنظمذِة ومعرفذِة زمذالِء العمذ  ه ذ   استراللإّن المدَف الرياسَي إلدارةِ المعرفِة 

دة ال فذذاءةً. إدارة المعرفذذِة هذذ ا طريذذِق يُسذذاهُم بمسذذتيى  ملذذى فذذي يعلذذاِم المذذيّظفان والتيظاذذِف ال فذذيِء اهف ذذِ  ِزيذذا

 واهكوِر لتجربتِمم.
 

 : تقييم دور إدارة المعرفة في االقتصادي المعرفيتاسعا
 

مم بتعفار القيامذد يعد مدخ  اقتصاد المعرفة لدراسة إدارة المعرفة هي مدخ  االقتصاديان ونقادهم ورؤيت

والنماذج التطباقاة التي يؤدي إلذى الفاملاذة وحتذى البقذاء فذي اقتصذاد المعرفذة ، وقذد ايجمذت المنظمذام الدولاذة 

 اهمم المتحدة ، ومنظمة التجارة العالماة ، والبنك الدولي( بتقاام التأ ارام التذي يفرضذما يطذير إدارة المعرفذة 

 م العالم.والمنظمام المعرفاة ملى اقتصاديا

ملى ان المنظمام التي يسعى لتتاليم مع متطلبذام اقتصذاد المعرفذة يجذَ  (Rastogi, 2000:45)ويؤكد 

 -ان يت من برنامب إدارة المعرفة فاما  ملة  مير  همما :

 .ضمان االنسااباة المستمرة للعملاام الجيهرية للمنظمة 

 ابلة للتقلاد.يطيير ويعماق كفاءة وقابلاة المنظمة الجيهرية غار الق 

 .يعزيز االبدامام الج رية والتدريجاة في المنتجام والخدمام وصاغ ابت ارها ويحيي  القامة 

ويلعذذَ المي ذذيدام المعرفاذذة ال امنذذة فذذي مقذذيل البعذذر دوراً رياسذذااً فذذي االقتصذذاد المعرفذذي الاذذي  وهذذ   

 ,Endres)زة للتطباذق ، وقذد ييسذع المعرفذة يحتذاج إلذى فعذ  االدارة التذي يجعذ  مذن هذ   المعرفذة مفاذدة و ذاه

في وصف  للمي يدام المعرفاة التي لما القذدرة ملذى يحييذ  التقناذة مذن مرحلذة البحذ  إلذى مرحلذة  (1997:161

 التطباق النتاج سلع وخدمام وال ي مُد المؤ ر الحقاقي لنجاح المنظمة.

الالملميسذذاة القااسذذاة لخذذدمايما  ان المنظمذذام المعرفاذذة يع ذذ  مذذدة  بعذذاد منمذذا كفاءيمذذا فذذي كافاذذة ابذذراز

ومنتجايمذذا بمعنذذى ان منتجايمذذا وخذذدمايما رغذذم انمذذا غاذذر ملميسذذة ماديذذاً إال انمذذا محسيسذذة ويم ذذن قااسذذما إلذذى 

الدر ة التي يم ن المتا رة بما  و انمذا يعتمذد ملذى  سذياق العمذ  المما لذة ملذى نحذي كباذر والتذي يحذيي  طذر 

ن الجدد الممارام الالزمذة ف ذالً مذن قذدريما ملذى التمذدد والتيسذع واالنفتذاح يعلاماة ويدريباة هكساب الداخلا

 مالمااً.

يمذذدف إدارة المعرفذذة إلذذى يقذذديم طريقذذة واضذذحة ومملاذذة للتعامذذ  مذذع يحذذديام اقتصذذاد المعرفذذة بطريقذذة 

المي ذيد  إلى ان نتاج مملاة إدارة المعرفة هذي المعرفذة ذايمذا والتذي يعذد (Coffee, 2000:1)نظاماة  ويؤكد 

المناع  ما  االستنساخ السم  والمفا ئ  و المحاكاة والتقلاذد ، وإذا مذا اسذتطامت المنظمذة ذلذك فذان المخططذان 

 االستراياجاان لتقناة المعليمام فاما ساحددون المعرفة الفريدة ويصقلين العملاام التي يستخد  يلك المعرفة. 

مة هي  ائاً يتموذ  بعذ   خذاص بالمعرفذة البعذرية وإذا نحن نعلم اآلن بان مصدر القا ( Drucker )ملق 

اسذذتخدمنا المعرفذذة فذذي الممذذا  التذذي نعذذرف كاذذف ننجزهذذا بعذذ   واضذذح فذذنحن نطلذذق ملامذذا االنتا اذذة ، وإذا 

 . (Koeing, 1999:17)استخدمنا المعرفة في المما  التي يعتبر  ديدة ومختلفة نطلق ملاما االبت ار 
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