
أساسيات إدارة المعرفة

ر تقوده العولمة واالقتصاد القائم على المعرفة، مقرونًا بالتطور السريع للمعلومات واالتصاالت  نعيش في عالم سريع التغيُّ

والتكنولوجيا )Information and communications Technology, ICT(، وهذا التغيير ال يطرح تحديات فحسب، بل يوفر أيًضا 

األزمات  من أجل اكتساب مزايا تنافسية للبقاء وتعزيز الكفاءة لمواجهة  فرًصا للقطاعين الخاص والعام على حد سواء؛ 

والتغيير البيئي المستمر. 

اًقا في طرح توجهات وأنظمة إدارية  ُيعد القطاع الخاص سبَّ

جديدة، فدائًما ما تتبنى معظم الشركات الكبرى في القطاع 

الحكومات  ثم تحذو  إداريــة جديدة  أدوات وفلسفات  الخاص 

 حـــــــــذوهـــــــــا، مــــــثــــــل: تــــخــــطــــيــــط مـــــــــــــــوارد الــــمــــؤســــســــة

هندسة  وإعـــادة   ،)Enterprise Resource Planning, ERP(

 ،)Business Process Re-engineering, BPR( عمليات األعمال

 ،)Total Quality Management, TQM( وإدارة الجودة الشاملة

.)Knowledge Management, KM( وإدارة المعرفة

فقد كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن إدارة المعرفة وأهميتها، 

تعني  عملية  بأنها   )KM( المعرفة  إدارة  نصف  أن  ويمكننا 

والخبرات  المعلومات  ونشر  واسترجاع،  وتخزين،  بتطوير، 

وأصبحت  أعمالها،  أداء  وتحسين  لدعم  المنظمة؛  داخــل 

ويجب  لها  أساسي  مورد  هي  المعرفة  أن  تدرك  المنظمات 

المعرفة  تسخير  إلى  المنظمات  تحتاج  كما  بحكمة.  إدارتها 

ليس فقط لتبقى، ولكن أيًضا لتصبح منظمات ابتكارية. 

التنظيمية  الثقافة  في  كبيًرا  تحوًلا  المعرفة  إدارة  وتتطلب 

والتزاًما على جميع مستويات الشركة إلنجاحها، وتفتح آفاًقا 

جديدة لمفاهيم إدارية مهمة في الوقت الراهن، مثل تطوير 

المنظمات على خلق  يعزز قدرات  الذي  الفكري  المال  رأس 

خفض  على  تعمل  كما  والمنتجات،  للخدمات  جــديــدة  قيم 

المهام  إلنــجــاز  الــازمــة  الزمنية  الــفــتــرات  وتقليل  التكاليف 

والوصول إلى أهداف المنظمة، فرأس المال الفكري قضية 

مهمة ومورد متجدد يحتاج إلى تفعيل واستغال، وبمجرد تبني 

هذا الفكر اإلداري الحديث، سندفع إلى التركيز على المهارات 

القائمة على االبتكار، وتفسير البيانات والمعلومات والعمل 

على استغالها للتطوير والنمو.

بقلم د. عمرو سكر 
ــات  ــاديـ ــصـ ــتـ اســــتــــشــــاري اقـ

األعمال باالتحاد األوروبي

أستاذ مساعد إدارة األعمال في العديد من الجامعات الدولية 
داخــل وخــارج مصر واستشاري اإلدارة والقيادة باألكاديمية 
تنفيذي لشركة طبية  ومــديــر  ومــؤســس  للتدريب،  الوطنية 

رائدة، حاصل على الدكتوراه في القيادة واستدامة األعمال.

إدارة المعرفة من منظور

القطاعين العام والخاص

أصبحت إدارة المعرفة جزًءا  ال يتجزأ من أي مؤسسة، فهي 

تُعد أحدث عوامل اإلنتاج التي ُيعترف بها كمصدر أساسي 

للميزة التنافسية في المؤسسات.
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البيانــــــــات

المعلومات

المعرفة

الحكمة

إدارة المعرفة مصطلح يخلق جدلًا

طويلة  لفترة  الممارسة  قيد  المعرفة  إدارة  مفهوم  كان 

من  ليصبح  تــطــور  ثــم  منهجية،  أو  رسمية  غير  بطريقة 

الممارسات المهمة في علم اإلدارة، ولكن استمر الخاف 

على تعريف المصطلح فترة من الزمن، وقد أدى عدم وجود 

كبير  ارتباك  إلــى  بالمصطلح  المقصود  تحديد  في  إجماع 

انعكس في الدراسات المختلفة في هذا المجال، ولفهم 

البيانات،  بين  أوًلا  التمييز  يجب  المعرفة،  إدارة  مفهوم 

والمعلومات، والمعرفة، لتوضيح االلتباس حول االختافات 

ــة. ــلـ ــصـ ــتـ ــمـ ــة الـ ــ ــل ــلــــســ ــــســ  والــــــعــــــاقــــــات فــــــي هــــــــذه ال

فغالًبا ما يتم استخدام المصطلحين »معلومات« و »بيانات« بالتبادل مع مصطلح “المعرفة”، ولكن في الحقيقة يحمل كل 

مصطلح معاني مختلفة عن اآلخر، ومن ثمَّ نجد أن فهم االختافات أمر ضروري للقيام بالعمل المعرفي بنجاح. وبشكل عام، 

فالبيانات هي حقائق أولية، ولكي تكون البيانات ذات قيمة، يجب معالجتها )وضعها في سياق معين( للحصول على المعلومات، 

درجة  على  وتعتمد  متكررة  والمعرفة  والمعلومات  البيانات  بين  والعاقة  مفيدة،  معلومات  أنها  على  المعرفة  إلى  وُينظر 

»التنظيم« و»التفسير«؛ حيث يتم تمييز البيانات والمعلومات من خال »تنظيمها«، ويتم التمييز بين المعلومات والمعرفة 

بواسطة »التفسير« لذا فإن المعرفة ليست بيانات وال معلومات. إنما هي فهم، ويكتسبها المرء من خال الخبرة واالستدالل 

والحدس والتعلم، فعلى سبيل المثال يوسع األفراد معرفتهم عندما يشارك اآلخرون معارفهم، ويتم دمج معرفة الفرد مع 

معرفة الجماعة إلنشاء معرفة جديدة؛ وليس، مما يصب في مصلحة المنظمة. فالمعرفة مشتقة من المعلومات وتنتج 

عن إجراء المقارنات وتحديد العواقب وإقامة الروابط، يدرج بعض الخبراء الحكمة والبصيرة في تعريفاتهم للمعرفة، وبالتالي 

تم  التي  أيًضا »القواعد األساسية«  المعرفة  المتراكمة، كما تشمل  المعرفة  الحكمة هي االستفادة من  إن  القول  يمكن 

تطويرها بمرور الوقت من خال التجربة والخطأ.

أما إذا أردنا طرح تعريف إلدارة المعرفة، يمكن القول بأنها أحد علوم اإلدارة الذي يهتم بـ »قدرة المنظمة 

تتيحها  التي  واالستغالل  والمشاركة  المعرفة  توليد  عملية  خالل  من  الجماعية  معرفتها  استخدام  على 

2التكنولوجيا لتحقيق أهدافها«.
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إدارة المعرفة جزء ال يتجزأ من أي مؤسسة 

يشهد عقد من الممارسة في الشركات الخاصة أن إدارة المعرفة ليست مجرد توجه إداري كما ادعى بعض النقاد، فقد اجتازت 

إدارة المعرفة مرحلة الوجود غير الفعال، واآلن يتم تطبيقها ودمجها في المنظمات والشركات بالقطاع الخاص، ولقد حان 

المهام  المتداخل بشدة في صميم  لدورها  العام؛ نظًرا  إدارة المعرفة في هيئات ومؤسسات القطاع  ليتم تطبيق  الوقت 

الحكومية -فا يمكن فصلها عن وضع االستراتيجيات والتخطيط والتوجيه والتشاور واتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات 

فقد أصبحت الحكومات حول العالم تدرك أهمية إدارة المعرفة في صنع السياسات وتقديم الخدمات  والبرامج القومية- 

للمواطنين، وبدأت بعض اإلدارات الحكومية بالفعل في وضع إدارة المعرفة على رأس جدول أعمالها، وتوجيه التفكير إلى 

وضع استراتيجيات وخطط تنفيذ ودمج إدارة المعرفة في األعمال الحكومية. 

في هذا السياق، هناك قضايا محددة يتعين على الحكومات النظر فيها مرتبطة بطرح تقنيات وفلسفات إدارة المعرفة، مثل 

رأس المال الفكري، ودور الثقافة التنظيمية، وخلق المعرفة وتبادلها، هذا باإلضافة إلى استراتيجية إدارة المعرفة 

وتدوينها ودور التكنولوجيا في تعزيز ذلك، وأيًضا تخزين البيانات واستخراجها، وأهم المكونات الرئيسة لممارسة إدارة 

المعرفة الناجحة هي زيادة الوعي للعنصر البشري داخل القطاع الحكومي ليس فقط للمديرين على جميع المستويات، ولكن 

أيًضا لموظفي الخطوط األمامية؛ فيجب نشر مفهوم إدارة المعرفة وفوائدها بشكل أفضل لكل شخص في المنظمة حتى 

تكون المنظمة جاهزة لممارسة مفاهيم إدارة المعرفة وتطبيقها.

نحو اقتصاد قائم على إدارة المعرفة

إن المعرفة هي األصل الجديد، وهي أحدث عوامل اإلنتاج التي ُيعترف بها كمورد أساسي إلنشاء الثروة االقتصادية، ومصدر 

أساسي للميزة التنافسية في المؤسسات، فاالقتصاد التقليدي قائم على افتراضات أن عوامل اإلنتاج هي التي تنشئ الثروة، 

أما في االقتصاد الحديث، فإن المعرفة هي عامل اإلنتاج األكثر قيمة وهي النوع الجديد من رأس المال القائم على األفكار 

والخبرات والممارسات األفضل، أي إن رأس المال الفكري ُيعد أكثر أهمية في االقتصاد الحديث من رأس المال المادي.

ووفًقا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )Organization of Economic Cooperation and Development, OECD(، تكتسب 

إدارة المعرفة أهمية متزايدة بالنسبة للحكومات في التعامل مع التحديات التي يخلقها اقتصاد المعرفة، ويتم تناول هذه 

التحديات في الجوانب التالية:

	 أصبحـــت المعرفـــة عامـــًلا حاســـًما فـــي تحديـــد القـــدرة التنافســـية للقطـــاع العـــام؛ حيـــث ُيعـــد تقديـــم الخدمـــات وصنـــع
السياســـات مـــن المهـــام الرئيســـة للحكومـــة فـــي اقتصـــاد المعرفـــة، وعليـــه تواجـــه الحكومـــات بشـــكل متزايـــد المنافســـة فـــي 
هـــذه المجـــاالت. فيمـــا تنتنـــج الشـــركات الخاصـــة الســـلع والخدمـــات التـــي تُعـــد كثيفـــة رأس المـــال غيـــر المـــادي )مثـــل تطويـــر 
العنصـــر البشـــري(، وتتنافـــس بشـــكل مباشـــر مـــع القطـــاع العـــام علـــى توصيـــل الســـلع والخدمـــات، مثـــل التعليـــم والبحـــث 
ـــم عـــن ُبعـــد والتدريـــب والمعلومـــات والـــدورات علـــى اإلنترنـــت، فالشـــركات  العلمـــي واألمـــن والمعرفـــة؛ مـــن خـــال التعلُّ
الخاصـــة لهـــا تأثيـــر متزايـــد علـــى التعليـــم العـــام وتدريـــب المواطنيـــن، والـــذي يقدمـــه القطـــاع العـــام بطـــرق تقليديـــة، ونظـــًرا 
ألن العمـــاء يطلبـــون ويحصلـــون علـــى المزيـــد مـــن التخصيـــص مـــن الشـــركات الخاصـــة الموجهـــة نحـــو المعرفـــة، فإنهـــم 

ـــد مماثلـــة مـــن القطـــاع العـــام. يتوقعـــون فوائ

	 يخلـــق تقاعـــد موظفـــي الحكومـــة أو االنتقـــال المتكـــرر للعامليـــن عبـــر اإلدارات الحكوميـــة تحديـــات جديـــدة؛ وهـــي البحـــث عـــن
طـــرق لاحتفـــاظ بالمعرفـــة والحفـــاظ علـــى الذاكـــرة المؤسســـية ونقـــل الخبـــرات المعرفيـــة المتراكمـــة فـــي المؤسســـات 

ـــى الموظفيـــن الجـــدد.  إل

	 تســـتند اإلدارة الحديثـــة إلـــى فكـــرة أن المـــورد األكثـــر قيمـــة للمؤسســـة هـــو معرفـــة موظفيهـــا، وأن جميـــع الوظائـــف تقريًبـــا
ـــر مـــن مهاراتهـــم  ـــي أن أعمـــال الموظفيـــن أصبحـــت تعتمـــد علـــى معارفهـــم أكث ـــى »العمـــل المعرفـــي«؛ ممـــا يعن تســـتند إل
ـــمَّ ُيعـــد إنشـــاء قطاعـــات إلدارة المعرفـــة مـــن بيـــن أهـــم األنشـــطة التـــي يجـــب القيـــام بهـــا فـــي كل مؤسســـة. اليدويـــة، ومـــن ثَ

	 تقـــوم العولمـــة واالقتصـــاد القائـــم علـــى المعرفـــة والتطـــور الجديـــد لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت بدفـــع القطاعـــات
العامـــة والمنظمـــات الحكوميـــة لمواجهـــة هـــذه التحديـــات واالســـتفادة بشـــكل جيـــد مـــن الفـــرص التـــي تتيحهـــا، وتتمثـــل أحـــد 
الحلـــول المناســـبة لمواجهـــة التحديـــات فـــي اتخـــاذ موقـــف اســـتباقي مـــن خـــال تبنـــي ممارســـات إدارة المعرفـــة الســـائدة 
ــة  ــة الحكومـ اليـ ــة فعَّ ــات لتقويـ ــا بعـــض اإلمكانـ ــة لديهـ ــإدارة المعرفـ ــل، فـ ــة للعمـ ــة العامـ ــع البيئـ ــا مـ ــا وتكييفهـ واعتمادهـ

ـــة لسياســـاتها.  وقدرتهـــا التنفيذي 3
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بالنظر إلى تجارب المنظمات، نجد أن إدارة المعرفة ال تتطلب أدوات أكثر أو أفضل لجمع المزيد من البيانات والمعلومات، 

ولكنها تتطلب منظوًرا جديًدا لربط محاور المعلومات التي تعزز الفهم وتسرع وتيرة العمل - بمعنى آخر، خلق المعرفة- أي 

ال تهتم فقط باالستفادة من ذاكرة المنظمة، ولكن أيًضا بمهارات المنظمة ورأس المال الفكري واالتجاه الى االبتكارات في 

منهجية تنفيذ المهام الوظيفية واالبتكار في تقديم الخدمات وقياس معدالت األداء حتى تصبح »منظمات ذكية«.

جدير بالذكر أنه يمكن تعزيز قدرات إدارة المعرفة من خال تطوير تكنولوجيا المعلومات )Information Technology, IT( داخل 

التطوير  وعمليات  القرارات  اتخاذ  في  منها  واالستفادة  وخلقها  المعرفة  نقل  للمنظمات  يمكن  خالها  فمن  المنظمة، 

المستمرة التي أصبحت متطلًبا رئيًسا بسبب تحديات ومتغيرات العصر الحالي، فدمج استراتيجية إدارة المعرفة وقدرتها 

على نقل المعرفة المستدامة لن يتحقق إال بدراسة قدرات تكنولوجيا المعلومات داخل المنظمة، بما في ذلك البنية التحتية، 

والمعرفة الفنية واإلدارية لتكنولوجيا المعلومات. 

وهذا التوجه سوف يؤثر -با شك- على سلوك الموظفين ومواقفهم وأدائهم، كما أنه سوف يؤدي إلى تحسين األداء ودعم 

 
ٍ
تحقيق النجاح التنظيمي. لذلك، يتطلب تطبيق إدارة المعرفة من جانب المديرين داخل المنظمات تحفيز الموظفين بشكل

لهم  ستوفر  التي  التكنولوجية  الوسائل  باستخدام  وذلك  أفضل؛  قــرارات  اتخاذ  لدعم  معلوماتهم  وتعميق  لتحديث  فعال 

المعرفة الكاملة عن الموضوعات قيد الدراسة، ومن ثَمَّ اتخاذ قرارات تؤثر بدورها على أداء المنظمة في الحاضر والمستقبل. 

ن الموظفون من مشاركة المعرفة  ومن خال تعزيز المهارات التي يتمتع بها الموظفون والتدريب الذي يتلقونه، سوف يتمكَّ

مع اآلخرين، مع األخذ في االعتبار أن الكفاءة الذاتية مطلب مهم للتغيير السلوكي، ويمكن تعريفها على أنها اعتقاد الفرد بأنه 

يمتلك المهارات والقدرات المطلوبة لتحقيق نتيجة معينة، ولذا، هناك دور رئيس يجب أن تقوم به اإلدارات العليا للمنظمات، 

وهو تطبيق برامج لرفع الكفاءات الذاتية للموظفين حتى يكونوا عناصر دعم ال مقاومة لتطبيق أنظمة وفكر إدارة المعرفة 

في أعمالهم اليومية.

وختاًما، من خال تناول التعريف بأساسيات إدارة المعرفة ودور الموارد المعرفية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة بما 

فيها المنظمات الحكومية، باإلضافة إلى استعراض أهم نماذج إدارة المعرفة وأدوات تحويل البيانات إلى معرفة، يوفر المقال 

نظرة عامة لقادة الحكومات، وصانعي السياسات لتوضيح أهمية وأثر تطبيق إدارة المعرفة التي بدورها ستدعم السياسات 

واإلجراءات المهمة لرفع معدالت اإلنجاز في جميع المجاالت، بل وربط كل الجهود التي تعزف منفردة لتصبح منظومة شبكية 

الية والتطوير المستدام، األمر الذي بدوره سيدعم تحقيق رؤية »مصر 2030« لبناء اقتصاد قائم  جماعية تمتاز بالكفاءة والفعَّ

على المعرفة، باإلضافة إلى تعزيز قدرة أجهزة الدولة على الرقابة والمتابعة، ودعم االستراتيجيات المعنية بمكافحة الفساد. 
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