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 الداخلية بالعمليات ترتبط أهنا ذلك التسعينيات، منتصف يف لتطويرىا والسعي هبا االىتمام بدأ ومعقدة حديثة ظاىرة ادلعرفة إدارة تعترب: ملخص
 الفريدة األصول وىي الفكرية، األصول إىل يرجع ادلفهوم ىذا نأ كما منها واالستفادة وتوزيعها ادلعرفة وخلق اكتشاف يف وتساىم للمنظمة

 ادلعرفة، إدارة واسرتاتيجيات عمليات سلتلف على اىتمامها تصب واليت ادلعرفة، على تسيَتىا يف يعتمد اليت ادلنظمات أن كما. ادلنظمة يف واذلامة
 لتحقيق البشرية مواردىا وكفاءات تراخب بتحسُت كبَت حد إىل تتعلق تاوادليز اخلصائص ىذه التقليدية، ادلنظمات عن سبيزىا خبصائص تتسم
 تناوله الورقة البحثية سىذ خبلل منو .مبا مينحها ميزة التعلم ادلستمر فتصبح منظمة متعلمة ادلنظمات ىذه يف واالبتكار اإلبداع وتنمية

  نظمة ادلتعلمة وبناء ادل بإدارة هتتم اليت احلديثة األساليب كأحد ادلعرفة إدارة موضوع
 : ادلعرفة، إدارة ادلعرفة، ادلنظمة ادلتعلمة الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Knowledge management is a modern and complex phenomenon that began to be 

developed in the mid-1990s. It is related to the internal processes of the organization and 

contributes to the discovery, creation and distribution of knowledge. This concept is due 

to the intellectual assets, which are unique and important assets in the organization. In 

its knowledge management, which focuses on various knowledge management processes 

and strategies, with characteristics that distinguish them from traditional organizations, 

these characteristics and features are largely related to improving the expertise and 

competencies of their human resources to achieve and develop creativity and innovation 

in it These organizations give them the advantage of continuous learning and become an 

educated organization. Through this paper, it will address the issue of knowledge 

management as one of the modern methods of managing and building an educated 

organization. 

Keywords: knowledge, knowledge management, learning organization. 
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 : مقدمة
 ىذه صلاح يف للمعرفة ادلتنامي الدور وكذلك ،ةادلعرف واستخدام استيعاب على للمنظمات ادلتنامية بالقدرة اليوم عامل يتسم

 وأحد ،اسرتاتيجيا موردا أصبحت فادلعرفة ادلعرفة، على أساسا يرتكز جديد عادلي اقتصاد يف تعمل منظمات إىل وربوذلا ادلنظمات
 .ادلنظمات يف ادلادية غَت لمواردل اذلامة ادلكونات

 حبث ووسائل وتقنية مادية وامكانات بشرية تاخرب من ادلعرفية ادلنظومة مكونات صبيع بُت حيوي تفاعل نتيجة ادلعرفة كانت ودلا
 االرتكاز يتطلب ادلنظمة مستوى على ادلعرفة اكتساب فإن ،راساتود وتطوير

 واالستفادة استعماذلا ألجل ونقلها ادلعارف زبزين لتبادل، الشروط توفر يستدعي ما ادلكونات ىذه على
ومن هنا تربز لنا إشكالية حبثنا واليت ترتجم يف السؤال اجلوهري  وهي اخلصائص اليت تتوفر يف ادلنظمة الساعية إىل التعلم  منها

 التايل:
 كيف يساهم تطبيق إستراتيجية إدارة المعرفة في بناء المنظمة المتعلمة؟

 تقسيم هذه الورقة البحثية إىل احملاور التالية: ادلبلئم من يكون أعبله ذكر دلا وتفصيبل
 :؛والنشأة ادلفهوم ادلعرفة إدارة احملور األول 
 :؛ادلعرفة إدارة واسرتاتيجيات مناذج مداخل، عمليات، احملور الثاين 
 احملور الثالث: العالقة بني تطبيق إدارة ادلعرفة وبناء ادلنظمة ادلتعلمة  
 والنشأة المفهوم المعرفة إدارة :األول محورال

 على االعتماد إىل بادلنظمات دفع الذي األمر الثروة، إلنشاء األساسية العوامل وأحد اإلنتاج عوامل أحدث ادلعرفة أصبحت لقد
 إىل أدى ادلعرفة على القائمة نظماتادل إىل التحول ىذا ادلعرفة، على القائمة ادلوارد يف االستثمار يداتز  وبالتايل وادلعرفة ادلعلومات

 .ادلعرفة إدارة تاومبادر  مشروعات تبٌت وبالتايل ادلعرفة تأكيد ضلو االذباه
 المعرفة إلدارة التاريخية الخلفية أوال:
 ىابإعتبار  ادلاضي، القرن من الثمانينات بداية يف (Don Marchand) مارشاند دون إىل ادلعرفة إدارة مفهوم ظهور بداية تعود

 لؤلشخاص ىو ادلستقبل أن على ادلؤلفُت من العديد اتفق حيث 1ادلعلومات، نظم بتطور ادلتعلقة الفرضيات من النهائية ادلرحلة
 يتم اليت ادلعرفة ىي" (Knowledge Workers) ادلعرفة لعمال تعريفو يف Drucker ويقول بادلعرفة يتمتعون الذين

 العمل أن إىل تنبأ Drucker أن كما 2ادلنظمة، يف ادلوجودات أعظم أحد ىم رفةادلع عمال أن و "اإلنتاج يف استخدامها
 أن كما تنظيمية كموارد الصرحية وادلعرفة للمعلومة ادلتزيدة األمهية على أكد حيث ادلعرفة، على قائما سيكون النموذجي

(Senge) أشار االصطناعي للذكاء األول األمريكي ادلؤسبر يف أنو كما ادلعرفة، إدارة يف ثقايف كبعد ادلتعلمة ادلنظمة على ركز 
(Edward freigne BAUN) قوة ادلعرفة الشهَتة عبارتو إىل " Knowledge power "  ولد الوقت ذلك ومنذ 

 ىي جديدة وظيفة استحدثت والدتو ومع ”Knowledge Engineering“ ادلعرفة ىندسة عليو أطلق جديد حقل
  .3ادلعرفة إدارة مجابر  تأسيس يف واليابان وأوروبا األمريكية ادلتحدة الواليات يف الشركات من عدد وبدأ مهندس
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 وأساليب وقوانُت مبادئ تطوير وكذلك ادلعرفة، إدارة أنظمة لتطوير نيةاادليز  من % 9 نسبة الدويل البنك خصص 1999 عام ويف
 خبلل: من صلده ما وىذا ادلعرفة إدارة وشلارسات

 نادي يف احلال ىو كما ادلعرفة، إدارة وشلارسات وأساليب مفاىيم تبادل أجل من كبَت بشكل يدتاتز  اليت :ادلعرفة منتديات *
 .ادلعرفة إلدارة الدويل وادلنتدى ، (KM Yahoo !club) الياىو

 منتدى نظمو الذي ادلعرفة إدارة ندوة حول الثالث الدويل ادلؤسبر مثل مكان كل يف يداتتز  أصبحت واليت :ادلعرفة إدارة تامؤسبر  *
 ...اخل.واشنطن يف ادلعرفة وادارة ادلعلومات حول عشر الثالث ادلؤسبر باريس، يف ادلعرفة

  .ادلعرفة إلدارة العلمية البنية إىل يدةاادلتز  احلاجة لتلبية ادلعرفة إدارة رلال يف النادرة الدوريات تكاثرت ادلعرفة: لقد إدارة رلبلت *
 ضلو يداز تادل اإلذباه تؤكد اليت التقارير من الكثَت ادلنظمات ىذه تصدر حيث :ادلعرفة حول واإلقليمية يةالدول ادلنظمات تقارير *

 .ادلعرفة وإدارة ادلعرفة
 ادلعرفة. إلدارة ادلهنية واجلمعية ادلعرفة إلدارة الدويل االرباد مثل :ادلعرفة إدارة يف ادلتخصصة وادلنظمات اجلمعيات *
 استشارية. ورلموعات تاوسلترب  حبوث كزا مر  *
 ادلعرفة تكنولوجيا ومركز ادلفتوحة، ادلعرفة إدارة وجامعات ادلعرفة إدارة يف شهادات دلنح كزا مر  تأسست: ادلعرفة إدارة يف شهادات *
 .نوتنكهام جامعة يف
 .ذلا حصر ال اليت الويب ومواقع ادلعرفة إدارة بوابات *

 المعرفة إدارة مفهوم ثانيا:
 : لمعرفةا تعريف 1-
 من سبكن اليت وىي4 وادلمارسة، التعلم طريق عن عليها احلصول يتم اليت وادلعلومات البيانات استخدام حصيلة ىي ادلعرفة -

 رلال يف تقع اليت للمشاكل أفضل حلول إىل الوصول على قدرة أكثر وذبعلو تواجهو، اليت ادلستجدات مع التجاوب من ديتلكها
 .معرفتو

 . 5تقامسها عند اكبَت  ازديادا تأثَتىا يزداد التكنولوجياو  ادلعلومات من وليفةت ىي ادلعرفة -
 على اقادر  لتجعلو اإلنسان كاإدر  اتساع إىل ادلعرفة ىذه تؤدي حيث أكثر أو مصدر من والثقافية العلمية اإلضافة تعٍت ادلعرفة -

 واستنتاج استخبلص عمليات أهنا على ادلعرفة ضلدد أن نديك كما 6تعلمها، اليت ادلعرفة رلاالت يف تواجهو مشكلة أي معاجلة
 . مصادر عدة من عليها احلصول ديكن

 تعريف إدارة المعرفة:-2
 العديد ظهور إىل أدى ما ادلعرفة، إلدارة وشامل جامع مفهوم بوجود التسليم الصعب من أنو على الباحثُت من العديد أصبع لقد
 اجملال نذكر منها: ىذا يف الباحثُت من للعديد التعاريف من
 7دىا.اأفر  معارف ىي ادلنظمة يف األشبن ادلوارد أن فكرة على يستند مصطلح ادلعرفة: إدارة -
 8للمنظمات. الفكرية ادلوجودات من قيمة جا استخر  خبلذلا من ديكن اليت العملية ىي ادلعرفة: إدارة -



 -تطبيق إدارة المعرفة كإستراتيجية لبناء المنظمة المتعممة-، د.عروف راضية
 

  
153 

   2012 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال    

 يتسٌت حىت العاملُت درالؤلف والضمنية الصرحية ادلعرفة نقل تنظيم، الكتساب، ومنظمة ومنهجية زلدد عملية ىي ادلعرفة: إدارة -
 9عملهم. يف إنتاجية وأكثر فعالية ربقيق هبدف منها االستفادة ذلم
 واستخدامها وتنظيمها واختيارىا ادلعرفة على واحلصول توليد على ادلنظمات تساعد اليت العمليات عن عبارة ىي ادلعرفة: إدارة -

 رات،االقر  الزباذ ادلختلفة اإلدارية لؤلنشطة ضرورية تعترب اليت ادلنظمة سبتلكها اليت تاواخلرب  العامة ادلعلومات ىذه وربويل ونشرىا
 10تيجي.ااالسًت  التخطيط التعلم، ادلشكبلت، حل

 يف واذلامة الفريدة اتادلوجود أن فكرة على تقوم ومعقدة حديثة ظاىرة ادلعرفة إدارة أن القول ديكن ىذه التعاريف صبلة من انطبلقا
 من قيمة جا استخر  على وتساعدىا ادلنظمة يف الداخلية بالعمليات ترتبط ومنهجية منظمة عملية وىي دىا،اأفر  معارف ىي ادلنظمة

 ت،اراالقر  ازباذ ادلشكبلت، حل لغرض منها واالستفادة ونشرىا ادلعرفة خلق اكتشاف، على تعمل حيث الفكرية موجوداهتا
 .اخل...تيجيااالسًت  لتخطيطا االبتكار،

 :المعرفة إدارة أهمية-3
 عن فضبل اإلدارة، رلال يف احلديثة الفكرية ادلواضيع من غَته مع ويتكامل يتفاعل حديثا موضوعا كوهنا من ادلعرفة إدارة أمهية تنبع
 للمنظمة ادلعرفة توفَت ىو دلعرفةا إلدارة األساسي اذلدف أن حيث لتحقيقها، تسعى اليت األىداف خبلل من أمهيتها تكتسب أهنا

 .أىدافها وربقيق ادلنظمات أداء مستوى رفع وبالتايل عملي سلوك إىل وترصبتها دائم بشكل
 :التالية النقاط يف ادلعرفة إدارة أمهية توضيح ديكن
 اجلديدة اتدااالير  لتوليد الداخلية موجوداهتا ورفع التكاليف لتخفيض للمنظمات كبَتة فرصة ادلعرفة إدارة تعد. 
 اىدافها ربقيق اذباه يف ادلختلفة ادلنظمة أنشطة لتنسيق تكاملية نظامية عملية تعد. 
 وربسينو وادلعرفة اخلربة على ادلعتمد ادلنظمي باألداء لبلحتفاظ ادلنظمة قدرة تعزيز. 
 وتقييمها وتطبيقها هبا شاركةوادل وتطويرىا منها ادلتوافر وتوثيق ادلطلوبة، ادلعرفة ربديد للمنظمة ادلعرفة إدارة تتيح. 
 عنها ادلتولدة ادلعرفة إىل الوصول جعل خبلل من الفكري، ماذلا رأس الستثمار الفاعلة ادلنظمات أداة ادلعرفة ادارة تعد 

 .شلكنةو  سهلة عملية إليها احملتاجُت اآلخرين لؤلشخاص بالنسبة
 العبلقات عن ادلسبق والكشف جيدة معرفة خللق البشرية ىادلوارد اإلبداعية تاالقدر  لتشجيع للمنظمات ربفيز أداة تعد 
 .توقعاهتم يف والفجوات ادلعروفة غَت
 ادلستقرة غَت البيئية تاالتغَت  ومواجهة ذاهتا لتجديد ادلنظمات ربفيز يف تسهم . 
 اإلبداعات من يدادلز  تبٍت من ادلنظمة سبكُت يف مسامهتها عرب للمنظمات، التنافسية ادليزة على للحصول الفرصة توفر 

 . جديدة وخدمات سلع طرح يف ادلتمثلة
 التنظيمية ادلعرفة لتعزيز عمل إطار بتوفَت ادللموسة، وغَت ادللموسة ادلوجودات صبيع من لبلستفادة اجلهود تدعيم . 
 احملتوى على الًتكيز عرب ذاهتا ادلعرفة قيمة تعظيم يف تسهم. 

 يف: تكمن ادلعرفة إدارة أمهية أن كما
 الدنيا، اإلدارية ادلستويات قبل من أسرع بشكل القرارات تتخذ إذ القرارات، ازباذ عملية ُتربس 
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 .العليا اإلدارية ادلستويات قبل من ازبذت أهنا لو كما أفضل وبشكل أقل، بشرية موارد وباستخدام
 االتصال حلقات وألن ت،ارالقر ا تلك لشرح كبَتة حاجة ىناك ليس انو إذ أفضل، بصورة ازباذىا مت اليت قراراتال تنفيذ 

 .أقل تكون
 لذلك ونتيجة من وظائفهم، القريبة األخرى وبالوظائف بوظائفهم يتعلق فيما ادلعرفة على قدرة أكثر ادلوظفون يصبح 

 بالعمليات تتعلق أسرع جديدة ءاتاإجر  وتعلم أفضل ربسينات ءاإلجر  تامبادر  طرح على قادرين ادلوظفون ىؤالء يصبح
 .وعقبلنية خربة أكثر بطريقة العمل ربسُت يف وادلساعدة

 وحاجات واخلدمات ادلنتجات وطبيعة وزلتوى التشغيل، بعمليات يتعلق فيما خربة وأفضل وعيا أكثر ادلوظفون يصبح 
 األخطاء تصحيح على ويعملون أفضل، جودة ذو عمل تقدمي على قادرين يصبحون وبالتايل واجراءاهتا الشركة وسياسات العمبلء،

 .اجلودة قبةامر  إىل حاجة دون أو ادلشرفُت قبل من تدخل دون
 كما أفضل بشكل حيدث ما يفهمون فهم وبالتايل ادلنظمة ويف العمل موقع يف حيدث دبا وعيا أكثر ادلوظفون يصبح 

 .اجيابية أكثر العمل مكان ويصبح ،يالوظيف ناوالدور  الغياب نسبة تنخفض
 منهم كل اعتماد كيفية حول أكثر فهم لديهم يصبح إذ أفضل، بصورة بينهم فيما نالتعاو  على قادرين ادلوظفون يصبح 

 . مقاصدىم وفهم اآلخرون، ديتلكها اليت ادلعرفة دلعرفتو منهم كل يعمل وكيف األخر، على
 أكثر جبدية إىل العمل دييلون أهنم كما كفاءة، أكثر للعمل جديدة وأساليب طرق عن البحث على ادلوظفون دييل. 
 أعلى نوعية ذات واستجابات منتجات تقدمي خبلل من أفضل العمبلء إرضاء على ادلنظمة قدرة تصبح. 

 المعرفة إدارة وعناصر أهداف ثانيا:
 :المعرفة إدارة أهداف 1-

 ربقيق خبلل من تسعى أهنا إال فيها، تعمل اليت واجملاالت هبا توجد اليت للجهات تبعا وزبتلف تتنوع ادلعرفة إدارة أىداف إن
 اآليت: ربقيق إىل هتدف ادلعرفة إدارة فإن لذلك وتبعا هبا، أنشأت اليت ادلنظمة أىداف ربقيق إىل أىدافها
 الضرورية غَت أو ادلطولة ءاتااإلجر  من التخلص طريق عن التكاليف وخفض العمليات تبسيط. 
 لوبةادلط اخلدمات تقدمي يف ادلستغرق الزمن لااختز  طريق عن العمبلء خدمة ربسن. 
 حبرية األفكار تدفق مبدأ تشجيع طريق عن اإلبداع فكرة تبٍت. 
 اكرب بفعالية واخلدمات ادلنتجات تسويق طريق عن ادلايل العائد زيادة. 
 اخلدمات إيصال طرق لتحسُت الفكري ادلال سأور  ادلعرفة تفعيل . 
 دبثيبلهتا عبلقاهتا وتطوير ادلنظمة صورة ربسُت. 
 ةللمعرف موحد مصدر تكوين. 
 اليومية ادلمارسة وأثناء من ادلكتسبة كميةا الًت  تااخلرب  ونقل وتوثيق لتجميع تفاعلية بيئة إجياد. 
 ادلنظمة يف ادلعرفة ضباية. 
 بيئتها ويف ادلنظمة يف والكفاءات ادلعارف ربديد. 
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 العملياتية الذاكرة ربسُت كيفية تعلم. 
 هاوتشجيع ادلنظمة بنجاح ادلمارسات تقاسم صباعات اعًتاف. 
 ادلوجودة والكفاءات ادلعارف تطوير . 

 إىل: هتدف ادلعرفة إدارة أن كما
 ادلعرفية الثقافة ومفهوم مبدأ توكيد. 
 وتطويرىا ادلعرفية األصول على احملافظة. 
 ادلوظفُت أداء رفع من ادلعرفة إدارة سبكن. 
 الوقت ويف الصحيح بالشكل ادلتاحة ادلنظمة موارد استغبلل كيفية على قادرا راالقر  وصانع العليا القيادة ذبعل ادلعرفة إدارة 

 .كبَت وجهد عناء بدون التطبيق يف والذكاء احلكمة ومستخدما ادلناسب
  :إىل ادلعرفة إدارة هتدف ذلك غلى باإلضافة

 ادلناسب الوقت يف لتستخدم ادلناسبة، والسرعة ادلناسب بالشكل وتوفَتىا ادلعرفة وصبع ربديد. 
 ذلا احلاجة عند واسًتجاعها وتوفَتىا ادلعرفة لتخزين وماتادلعل قواعد بناء. 
 التنظيم يف العاملُت صبيع بُت ادلعرفة ومشاركة تبادل عمليات تسهيل. 
 ظاىرة معرفة إىل وربويلها مبلكها عقول الضمنية( يف( الكامنة ادلعرفة نقل . 
 ادلختلفة وأنشطة ادلنظمة عمليات يف رىاواستثما توظيفها ديكن معرفة إىل واخلارجية الداخلية ادلعرفة ربويل. 
 أفضل ربقيق يف يساعد شلا ادلناسب، الوقت ويف دقيق بشكل ادلعلومات توفَت خبلل من ت،ار االقر  صنع عملية ربسُت 

 .النتائج
 وأمواذلا وقتها ىدر أو كفاءهتا نقص إىل تؤدي قد واليت ادلنظمة تواجو اليت ادلشكبلت حل يف اإلسهام. 
 تيجيااالسًت  والتخطيط ادلشكبلت حل يف لتوظيفو الفكري ادلال سأر لا جذب . 
 راباستمر  مبتكرة منتجات وتقدمي بادلنظمة، االبتكار عملية تطوير. 
 واخلارجية الداخلية ادلمارسات وأفضل تاواخلرب  التجارب وتبادل نشر. 

 :المعرفة إدارة عناصر 2-
 مباشرة يساىم فعال معريف نظام مؤلفة البعض بعضها مع وتتكامل تتفاعل اليت يةاجلوىر  العناصر من العديد تتضمن ادلعرفة إدارة إن
 :11احلاجة إىل أو الرغبة العناصر ىذه وتشتمل ،1 تطبقو اليت ادلنظمة صلاح يف
 ادلنظمة هبا تعمل اليت الكيفية حول أفضل فهم على احلصول. 
 والوثائق ادلعلومات عن البحث يف واجلهد الوقت تقليل. 
 العمل يف االزدواجيةو  األخطاء راتكر  ذبنب. 
 متكرر بشكل تطرح اليت األسئلة على اإلجابة مدة من التقليص. 
 اذلامة تاراالقر  ازباذ وسرعة نوعية ربسُت. 



 -تطبيق إدارة المعرفة كإستراتيجية لبناء المنظمة المتعممة-، د.عروف راضية
 

  
153 

   2012 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال    

الغرض  ،(Place)ادلكان ، (Process) العمليات ي:وى ادلعرفة إلدارة عناصر أربعة (Michael H. Zack) اقًتح
(Purpose)، ادلنظور (Perspective)، 12:التايل النحو على وذلك 

 ىذه من واذلدف ر،اباستمر  جديدة معرفة وإجياد بفعالية ادلتاحة ادلعرفة تطبيق إىل ادلعرفة على ادلبنية ادلنظمات تتجو :العمليات -أ
 منها، األخرى ءااألجز  يف سبارس اليت األنشطة على بادلثل تطبق ادلنظمة من معُت جزء يف ادلطبقة ادلعرفة أن من التأكيد ىو العملية
 أهنا كما السابقة، هتاارب خ من تستفيد ادلنظمة وأن ادلنظمة. هبا تنتفع كي الوقت دبرور مشاركتها يتم ادلعرفة أن من التأكيد وكذلك

 . والتعليم التدريب وحوافز فرصا توفر
 .للمنظمة التقليدية القانونية احلدود يتحدى ما عادة والذي ادلعرفة، حدود إىل ويشَت :ادلكان -ب

 تسعى أن جيب فادلنظمات ادلنافسُت، وحىت وادلوردين، العمبلء مع اليومية التفاعبلت خبلل من ومشاركتها خلقها يتم فادلعرفة
 . تاوخرب  معارف من إليو ربتاج ما تعلم يف يساعدىا أن ديكن طرف أي مع تتحالف وأن كانت أينما ادلعرفة على للحصول

 ادلنظمة أداء أن ضمان يوجد ال فعالية ادلعرفة إدارة عمليات أكثر يف وحىت ادلعرفة، مع التعامل تيجيةااسًت  إىل ويشَت :الغرض -ج
 ما وتتساءل .امهم تيجياااسًت  موردا تعترب ادلعرفة أن تدرك ادلعرفة على ادلبنية فادلنظمات .منافسيها أداء من أفضل يكون سوف
 تعرفو ما بُت الفجوة وأن ؟ ادلنافسون يعرفو الذي وما ؟ تعرفو الذي وما ؟ ادلنظمة تيجيةااسًت  فيذوتن لصيانة معرفتو إىل ربتاج الذي

 بُت الفجوة وأن التنظيمية والضعف القوة نقاط سةادر  خبلل من داخليا اىتماما يلقي أن جيب ادلنظمة تعرفو أن ربتاج وما ادلنظمة
 تسعى أن وجيب والتهديدات الفرص سةادر  خبلل من خارجيا اىتماما يلقى أن جيب ادلنافسون يعرفو وما ادلنظمة تعرفو ما

 . بادلنافسُت مقارنة فعالية أكثر و أسرع بطريقة اخلارجية و الداخلية الفجوات ىذه لسد ادلنظمات
ذاهتا.  حد يف ةبادلعرف مهتمة ذىنية صورة لديها يكون أن جيب منتجات من ادلنظمة تقدمو ما طبيعة يف النظر بصرف ادلنظور: -د

 لتدعيم زلتملة فرصة باعتباره نشاط كل تعامل وأن عملياهتا، جوانب من جانب كل يف احلسبان يف ادلعرفة تأخذ أن فيجب
 . معرفة من لديها ما وتعزيز
 توجو وأن الداخلية وأنشطتها عملياهتا كل لتقييم أويل معيار أهنا على ادلعرفة تستخدم أن وجيب

 ء.العمبل عن ادلزيد لمتع ضلو أنشطتها كل
 تطبيقها وعوائق المعرفة إدارة متطلبات ثالثا:
 :المعرفة إدارة تطبيق متطلبات 1-

 من شلكنة استفادة أفضل ربقيق أجل من ادلادية وكذلك والبشرية التنظيمية ادلستلزمات سلتلف هتيئة يتطلب ادلعرفة إدارة تطبيق إن
 . سلبية آثار عنو ينجم ما ادلعرفة، إدارة وآليات لتقنيات سليم غَت تطبيق إىل ييؤد ادلنظمة بيئة هتيئة عدم ألن ادلعرفة

 إلدارة مبلئمة التنظيمية اذلياكل أكثر من البيئة مع والتكيف بادلرونة يتسم الذي التنظيمي اذليكل يعد :التنظيمي اذليكل 1-1-
 استخدام يدعم تنظيمي بتصميم التفكَت الوضع استلزم فقد اهتاوقنو  االتصاالت وسائل وتطور ادلعلومات تكنولوجيا بظهور .ادلعرفة

 بيئة أو عملها زليط يف معها تتعامل اليت فاواألطر  ادلنظمة بُت وتبادذلا ادلعارف بانتقال ويسمح جهة من احلديثة التكنولوجيا
 . 13أخرى جهة من اخلارجي انتشارىا
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 التعلم يف لآلخرين قدوة يعترب فالقائد ،ادلعرفة إدارة وتطبيق تبٍت يف مهم نصرع القيادة أن فيو شك ال شلا :اإلدارية القيادة 2-1-
 من أعلى مستويات لتحقيق اآلخرين، قيادة من سبكن واليت القيادة من عادي غَت منطا ادلعرفة إدارة تتطلب حيث .ادلستمر

 فإن ولذلك مدربون أو مسهلون أو منسقون بأهنم يوصفون ولكنهم رؤساء، بأهنم يوصفون يعد مل فالقادة. ادلنظمة يف اإلنتاجية
 يكون وأن لآلخرين، الرؤية شرح على القدرة :ىي أساسية صفات بثبلث يتصف الذي القائد ىو ادلعرفة إلدارة ادلناسب القائد
 من ادلنظمة ملوتع ادلنظمة يهم إطار من أكثر داخلو  مضمون من أكثر يف الرؤية ىذه ربط على القدرة لديو تكون وأن ذلم، قدوة

 مع الدائم والتعامل واالتصال مشًتكة، رؤية بناء على يعمل أن :ىي القائد هبا يتصف أن يتعُت أخرى صفات وىناك خبللو،
 ادلنظمة يف اآلخرين

 .األمر لزم كلما تنميتها،و  تشكيلها وإعادة الرؤية ىذه تقييم مع رؤيتو عن أفعاذلم ردود ومساع
 يتم إذ والربرليات، احلاسوب قوامها اليت )التكنولوجيا (بالتقنية ادلتمثلة البلزمة التحتية البنية توافر :التكنولوجيا متطلب 3-1-
 .  وتطبيقها وتقامسها وتنظيمها ادلعرفة خلق أجل من واالتصاالت ادلعلومات تقنية استخدام
 مع وباألخص اآلخرين، مع وتبادذلا ادلعارف توليد على ةوقادر  مبدعة بشرية ردامو  توفر تستلزم ادلعرفة إدارة : البشرية ادلوارد 4-1-

 استخدام على القدرة امتبلك ادلنظمة يف العاملُت من يتطلب ادلعرفة فعامل التنظيمية، ادلهام إصلاز يف العمل فرق استخدام شيوع
 تلك واستخدام أوال ادلطلوبة ماتادلعلو  ربديد على قدرة امتبلك يتطلب الذي األمر ادلعيارية، األساليب إطار خارج ادلعلومات
 متطورة البشرية ادلوارد تكون أن يتطلب العمل زلتوى يف فالتغَت .ثالثا االستخدام نتائج وفهم ثانيا، دقيق بشكل ادلطلوبة ادلعلومات

 وبُت وبينهم ادلنظمة، يف العاملُت دااألفر  بُت العبلقات نوع على تعتمد اجلديدة ادلعرفة خلق وعملية البيئية، ادلستجدات يواكب دبا
 . واالبتكار اإلبداع تشجع اجتماعية بيئة تتطلب أهنا أي ادلنظمة، قيادة

 وزبزينها وادارهتا هبا والتحكم ادلعرفة، على احلصول كيفية عن يعرب ادلتطلب ىذا :للمعرفة واللوجيسيت التنظيمي ادلتطلب 5-1-
 ءاتاواإلجر  الطرق الوسائل، وبتجديد استخدامها، وإعادة ادلعرفة، على احلصول كيفية عن ومضاعفاهتا وتعزيزىا ونشرىا

 14.البلزمة والعمليات ادلساعدة والوسائل التسهيبلت،و 
 لصنع صباعات بناءو  ادلنظمة، يف العاملُت دار فاأل لدى اليت ادلعرفة تقاسم على الًتكيز يتم :للمعرفة االجتماعي ادلتطلب 6-1-

  ادلنظمة لدى اجلوىرية القدرة لدعم العاملُت لدى الفاعلة دراتوالق تااخلرب  طريق وعن واإلبداع راالبتكا خبلل من جديدة معرفة
 يف العاملُت د،ااألفر  بُت وتداوذلا ادلعرفة، رلتمع ثقافة إجياد يف دور من لو دلا مهم الثقايف العامل يعترب :الثقايف العامل 7-1-
 .ادلعرفة تدعم اليت العاملُت بُت عبلقات وبناء تاوادلهار  تااخلرب  واكتساب ،ةبادلشارك لمالتع من نوعا خيلق شلا ادلنظمة أو ادلؤسسة
 أن بد وال عام، بشكل ادلعرفة ذباه اذلادفة اجلهود بدعم العليا اإلدارة ماالتز  إىل يشَت وىذا :ادلستدام تيجيااالسًت  ماااللتز  8-1-

  ادلعرفة إىل ادلؤدي السلوك أنواع صبيع ادلديرون يشجع أن بد وال ادلنظمة، أركان صبيع يف متغلغلة اجلهود ىذه تكون
 وادلوردين، بالزبائن عبلقتها أي معها وادلتعاملُت ادلنظمة بُت فيما تتشكل اليت القيم إىل ىذه وتشَت :القيم سلسلة إدارة 9-1-

 لكل فيها يكون قيم سبلسل تكون الغَت مع وصبلت على موجودة بل منفردة توجد ال اليوم مؤسسات أن أساس على مبنية وىذه
 مع جيدة عبلقات إقامة يتطلب ىذا فإن وبالطبع أخرى. منظمة زبون لدى نفسها ادلنظمة وتكون ادلنظمية وقيمهم زبائنها منظمة
 .اجةواحل الرغبة حسب بتعديلها لتقوم تقدمها، اليت ادلنتجات أو واخلدمات ادلنظمة وذباه أفعاذلم ردود دلعرفة الزبون
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 :المعرفة إدارة تطبيق عوائق 2-
 إدارة تطبيق قبل أو أثناء سواء وادلشكبلت العوائق من رلموعة تصاحبو منظمة أي قبل من ادلعرفة إدارة تطبيق أن فيو شك ال شلا

 :يلي ما منها نذكر واليت ادلعرفة،
 تاقدر  وتطوير بناء إىل يؤدي وىذا للمنظمة، االعلي اإلدارة عن عزلة يف ادلعرفة رةاإد نظام منفذو يعمل قد :العزلة 1-2-

 تفضلها اليت تلك وليست األفضل، والوظيفية التشغيلية وادلمارسات باألنشطة وقناعاهتم الشخصية معتقداهتم مع تتبلئم وإمكانات
 ىي تكون ال معينة شلارسات إىل وستؤدي الكاملة بصورهتا تستخدم لن قدرات وتطوير بناء إىل يؤدي األمر وىذا ادلنظمة

 نظام وتطوير بناء عند العليا اإلدارة مع التنسيق أمهية و ضرورة تربز وىنا بناؤه جرى الذي ادلعرفة لنظام وفقا ادلفضلة ادلمارسات
 .للمنظمة ادلعرفة إدارة

 وىذا ادلعرفة إدارة نظام دبهام للقيام الكايف بالشكل ادلؤىل البشري الكادر توفر عدم :ادلؤىل البشري الكادر توفر عدم 2-2-
 .اذلادفة النوعية التدريب مجابرب  واضح نقص يعٍت

 .ادلنظمة على سلبية انعكاسات إىل يؤدي الذي الفشل يعٍت شلا :البلزمة التحتية البنية توفر عدم 3-2-
 إليها تسعى اليت نافسيةالت ادليزة حيقق أن تطبيقو بعد ادلعرفة إدارة نظام من يتوقع حيث :والطموح اإلمكانات بُت الفجوة 4-2-
 . ادلنظمة

 المعرفة إدارة واستراتيجيات نماذج مداخل، عمليات، ي:الثان حورالم
 ادلضافة القيمة ربقيق يف حيوية األكثر وادلصدر ادلنظمة، يف والفريدة اذلامة ادلوجودات من بوصفها بادلعرفة يداادلتز  االىتمام إن

 إدارة تيجياتاًت اس بعمليات، االىتمام ضرورة إىل أدى ادلعرفة، على القائمة ادلنظمات يف التنافسية ادليزة راواستمر  إنشاء وكذلك
 .ومناذجها ادلعرفة إدارة مداخل تنوع إىل أدى كما ادلعرفة
 المعرفة إدارة عمليات :أوال
 مصادرىا من ادلعرفة على للحصول الفرعية األنشطة وسلتلف الرئيسية العمليات رلموعة إىل ادلعرفة إدارة عمليات مفهوم يشَت

 عددية تصبح عندما وحذفها وربسينها، منها، واالستفادة إليها، الوصول واتاحة وخزهنا، وتقيمها، وتصنيفها، اخلارجية،و  الداخلية
 .  الفائدة

 .وجو أحسن ىعل تنفيذىا وكيفية ادلعرفة إدارة وتوضيح فهم إىل تؤدي اليت البلزمة العناصر ادلعرفة إدارة عمليات تقدم كما
 عليها االستحواذ اجلديدة، ادلعرفة إنشاء :يلي فيما ادلعرفة إدارة إدارة هبا تقوم اليت العمليات ادلتخصصُت بعض حيدد الصدد وهبذا

 جعتهااومر  تقيمها(ذلا العملية اإلدارة مث )وحفظها وتنقيحها، مبلئمة، وبطريقة قيمة ذات معرفة إل للوصول ماىيتها بتحديد(
 15مكان. أي ويف وقت أي يف احلاجة حسب ادلنظمة داألفر  متاحة تكون أن (نشرىا اوأخَت  ،)ودقتها مبلءمتها وتوضيح

 ذلك مع فإهنا ادلنظمة، منط حسب أمهيتها يف زبتلف كانت وإن العمليات، ىذه أن على اجملال ىذا يف القياديون ادلفكرون يتفق
 : مقاربات أربعة عرض ديكن الشأن وهبذا ادلعرفة، إدارة أنظمة من نظام أي لنجاح حامسة
 قدمت :األوىل ادلقاربة Verna Allee مناقشتها أثناء )مزاوجتها حيازهتا، توليدىا، ادلعرفة، خلق(معرفية عمليات أربعة 

 . دواليك وىكذا دجدي من توليدىا يعاد ذبديدىا بعد ادلعرفة، أن دبعٌت دورية، ادلقاربة ىذه يف ادلعرفة دورة وتكون ادلعرفة، دينامكية
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 دلنظمة ىي :الثانية ادلقاربة Arthur Andersen ربدد ادلعرفة تقييم إلدارة أداة قدمت واليت األعمال، يف لبلستشارة 
 .وخلقها وتقامسها وتطبيقها تنظيمهاو  وتكييفها وذبميعها ربديدىا ىي ادلعرفة على تطبيقها ينبغي دورية عمليات سبع فيها

 .للنتائج وقياس تكنولوجي دعم إىل وكذلك قيادهتا،و  ثقافة ادلنظمة دعم إىل النموذج ىذا يف عملية كل وتتطلب
 قدمها الثالثة: ادلقاربةDavenport ، ننسى أن ديكن ال حيث وربسينها العامة ادلعرفة عمليات سةادر  أمهية على تؤكد 
 يف ادلعرفة تاسَتور  والعمليات العمل تاسَتور  نوتتضم. العمل عمليات ضمن بعمق تقامسها وجيري وتستخدم تتولد ادلعرفة أن

 ومن أخرى إىل منظمة من ما منظمة هبا تقوم أن ديكن اليت احملددة العمليات وزبتلف وتطبيقها، وتنظيمها، ونشرىا ادلعرفة خلق
 .آخر إىل قطاع
 مقاربة وىي بعة:االر  ادلقاربةNonaka & Takeuchi ، حيدثان وتطويرىا عرفةادل خلق أن أكد حيث بالذكر اجلديرة 

 :  وىي ادلعرفة لتحويل أساليب أربعة تعريف على ويعتمدان والضمنية، الصرحية ادلعرفتُت بُت التآلف نتيجة
 التفاعل من نوعا وتعد ادلباشرة اخلربة خبلل من الضمنية للمعرفة ادلباشر التشارك العملية ىذه تشتمل :الضمنية إىل الضمنية من -

 الضمنية ادلعرفة يكتسب أن للفرد ديكن حيث لوجو، وجها أنشطة اتصالية يف األشخاص يلتقي عندما وحيدث االجتماعي
 .اخلربة ىو الضمنية ادلعرفة اكتساب مفتاح يكون وبالتايل اللغة استخدام بدون اآلخرين مع ادلباشر بالتفاعل

 التجسيد، اإلظهار، التصريح، احللقة ىذه على أطلق لفظ من أكثر :الظاىرة إىل الضمنية من -
 العملية وىذه اآلخرين لدى معلوما ادلعرفة سلزون من اإلنسان لدى ما جعل على للداللة تستخدم وكلها اخل ...جا اإلخر  العبلنية،

 مفاىيم، رموز،( اإلنساين التواصل صور من صورة تأخذ وسيلة بأي الضمنية ادلعرفة ترصبة(لفظا، ادلعرفة عن الذايت التعبَت سبثل
 .)...اذجمن

 شكل تتخذ العملية وىذه شىت، مصادر على متاحة فأصبحت أصحاهبا بثها معرفة أمام ىنا ضلن :الظاىرة إىل الظاىرة من -
 . جديدة معرفة إىل الوصول بغية ادلعرفة رداتفم بُت والدمج ادلصادر، ىذه بُت وجةاادلز 
 وحيازة بالتعلم أو ادلعرفة هبضم وذلك ضمنية، معرفة إىل وربويلها ةالظاىر  ادلعرفة سبثيل عملية وىي :الضمنية إىل الظاىرة من -

 إىل الضمنية (االجتماعي بالتطبيع ادلتصلة تااخلرب  إدخال يتم وعندما "العمل طريق عن بالتعلم" وثيقا ارتباطا ذلك ويرتبط اخلربة،
 عقلية مناذج صورة يف دالؤلفر  الضمنية ادلعرفة واعدق ضمن )الظاىرة إىل الظاىرة( والدمج الظاىرة إىل الضمنية جا واخر  الضمنية(
 باأللفاظ وصفها أو عنها التعبَت ادلفيد من يكون ظاىرة الضمنية ادلعرفة تصبح ولكي قيمة، أصوال تصبح تقنية، معرفة أو مشًتكة

 .شفهية قصص أو أدلة أو وثائق صورة يف بيانيا سبثيلها أو
  ادلعرفة. إدارة عمليات تناولت اليت األكادديية واألعمال ادلقاربات من كبَت عدد يوجد ىذه، إىل باإلضافة

 المعرفة إدارة مداخل : ثانيا
 ادلعرفة، إىل اخلاصة نظرهتا منظمة فلكل ادلعرفة إىل ادلنظمات نظر وجهات اختبلف إىل أساسا يعود ادلعرفة إدارة مداخل تنوع إن
 .بينها فيما بطاتر  إجياد ديكن ،بعضها عن ادلداخل ىذه وسبيز تنوع ورغم أنو إال

 .اإلبتكار مدخل التوليفة، مدخل فعة،االر  مدخل وىي: ادلعرفة إلدارة أساسية مداخل ثبلث نستعرض يلي فيما
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 وتكنولوجيا ادلعرفة إدارة بُت ويساوي القياسية ادلرمزة ادلعرفة أساس على يقوم الذي القياسي ادلدخل وىي: فعةار لا مدخل 1-
 تشمل: واليت 16ادلعلومات لتكنولوجيا العظيمة اإلمكانات تأثَت ترب ادلعلومات

 يدابالتز  آخذة القدرة وىذه عالية، بسرعة ادلعلومات وخزن ومعاجلة وتصنيف صبع على: ادلعلومات لتكنولوجيا الفائقة القدرة -
 .راباستمر 

 ادلقياس وىو جها،خار  أو ادلنظمة داخل الشبكات لعمل األساسية السمة وىو :الفائق التشبيك -
 بشري طرف أي تدخل بدون بينها للمعلومات والتقاسم االتصال يف احلاسوب على القائمة واألجهزة احلواسيب عمل لكيفية
 مربع مع بالتناسب يداتتز  الشبكة قيمة أن ومفاده الغلة، يداتز  قانون من اجلديدة النسخة وىو متكالف قانون ىو األساسي وقانونو

 .عليها لةالعام األجهزة
 وادلالية اإلدارية واألعمال اإلنتاج يف التشغيلية ادلهام لنمذجة التقليدية ادلنظمات يف استخدمت اليت وىي :التطبيق بررليات -

 .زالت وال السابق يف واحملاسبية
 وخدمات توليفات دإجيا أجل من والضمٍت الصريح بعدىا يف ادلتاحة ادلعرفة توظيف على يعمل ادلدخل ىذا: التوليفة مدخل 2-

 على قائمة كإدارة ادلعرفة إدارة بُت الوسيطة احلالة ادلدخل ىذا ويعد األخرى، اجملاالت أو احلايل رلاذلا يف جديدة تاواستشار 
 ادلعرفة إلنشاء هتماومبادر  الكفاءات على القائمة ادلعرفة إدارة فعة، وبُتاالر  مدخل فقو  البيانات ومستودعات قواعدو  التوثيق

 اجلزئية التعديبلت بإدخالو وذلك التحسُت، مدخل إىل األقرب ىو التوليفة مدخل يعد وبالتايل االبتكاري، ادلدخل وفق ديدةاجل
  التنوع. من احملدود والقدر القياسية من العايل بالقدر تتسم اليت احلاجات لبعض احملسوبة لئلستجابة ادلعرفة رصيد يف الصغَتة

 أن إذ صناعتها، خارج رلاالت يف واستخدامها مغايرة، استخدامات يف ادلنظمة يف الصرحية ادلعرفة فتوظي يتم ادلدخل ىذا وفق
 إىل احلالية ادلعرفة نقل على سيعمل فهو جديد، من استخدامها هبدف فيها يعدل أنو إال ادلعرفة، نفس على يرتكز ادلدخل ىذا
 .ارجيةخ مصادر من ادلعرفة استخدام أو ادلنظمة خارج آخر رلال
 أو مؤلفُت حقوق أو جديدة عا إخًت  ءاتابر  توليد يف كما جديدة معرفة إنشاء على ادلدخل ىذا يقوم: االبتكاري المدخل 3-

 حلزونية وحسب اجلديدة ادلعرفة إنشاء مدخل فهو ،جديدة تاوامتياز  خيصالًت  مادة تكون جديدة وخدمات منتجات إدخال
 للدماغ ادلادية الطبيعة آليات وفق القياسية ادلعلومات معاجلة آلة من أكثر ادلعرفة رةإدا يعترب  "Nonaka"لنوناكا ادلعرفة

 دلعارف احلقيقي ادلصنع يعترب الذي االبتكار إن .اجلديدة ادلعرفة إلنشاء بناءو  خبلق نشاط ىي وإمنا ادلعرفية العمليات وروتينات
 مصدر وإمنا اجلديدة واخلدمات للمنتجات ادلولد فقط ليس ألنو عرفةادل إلدارة أمهية العمل األكثر ىو يكون أن جيب ادلنظمات

 البعيد. األمد يف للمنظمات ادلستدامة التنافسية وادليزة التفوق
 المحور الثالث: العالقة بين تطبيق إدارة المعرفة وبناء المنظمة المتعلمة

رفة وادلعلومة واألفكار اتضحت أمهية تغري ادلنظمات من طبيعتها يف ظل االقتصاد ادلعريف و تتجدد وتغري ادلفاهيم اإلدارية حنو ادلع
 .التقليدية إىل منظمات ساعية للتعلم مستعينة مبختلف األساليب اإلدارية احلديثة وعلى رأسها إدارة ادلعرفة

 أوال: مفهوم المنظمة المتعلمة
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ية إىل التعلم ادلستمر، وادلنظمة العارفة، وادلنظمة أظهر األدب ادلنشور مسميات أخرى للمنظمة ادلتعلمة مثل: ادلنظمة الساع
" ادلفكرة. وديكن إرجاع مفهوم ادلنظمة ادلتعلمة من الناحية التارخيية إىل عهد ادلدرسة العلمية اليت من أبرز روادىا "فريديريك تايلور

لك اعًتاف ضمنيا بأن لدى العامل ما و"ىنري فايول" اللذان ركزا على ضرورة تعلم العامل كيف ينجز عملو، إذ ديكن اعتبار ذ
على يد ادلفكر بيًت  0991ديكن أن يسهم بو يف تطوير ادلنظمة. إال أن ادلفهوم احلديث للمنظمة ادلتعلمة ظهر أول مرة عام 

عندما حول النظرية يف التعلم  "The fifth Disciplineيف كتابو الشهَت "الضابط اخلامس  Peter Sengeسينج 
 شلارسة عملية، فقد أطلق على ادلنظمات اليت سبارس التعلم ادلنظمي، واليت أصبح التعلم مسة أساسية يف كياهنا، اسم التنظيمي إىل

 17ادلنظمة ادلتعلمة.
وتعرف ادلنظمة ادلتعلمة على أهنا:"ادلنظمة ادلاىرة يف تكوين ادلعرفة واكتساهبا ونقلها، ويصاحب ذلك تغيَت يف السلوك لتتبلئم مع 

ويعرفها سينج بأهنا "ادلنظمة اليت يعمل األفراد فيها باستمرار على زيادة مدركاهتم يف ربقيق النتائج  18ف والرؤى اجلديدة".ادلعار 
 19اليت يرغبون فيها بازباذ أمناط من التفكَت والطموح اجلماعي، ويتعلم اجلميع باستمرار كيف يتعلمون معا".

لقدرة على التكيف والتغيَت ادلستمر ألن صبيع أعضائها يقومون بدور فعال يف ربديد كما تعرف أيضا بأهنا "ادلنظمة اليت طورت ا
  20.وحل القضايا ادلختلفة ادلرتبطة بالعمل"

 :ىي أساسية، ثبلث لبنات من وتتكون ادلعرفة،  ونقل واقتناء خلق يف ادلوظفون فيو يتفوق الذي ادلكانكما عرفت أيضا بأهنا: " 
 21التعلم". ويعزز يدعم قيادي وسلوك تعلم ملموسة، وشلارسات وعمليات علم،للت داعمة داخلية بيئة

 ثانيا: خصائص المنظمة المتعلمة 

 22تتميز ادلنظمة ادلتعلمة صبلة من ادليزات واخلصائص اليت جعلتها زبتلف عن باقي ادلنظمات األخرى، وديكن إصباذلا فيما يلي:

والتغَت استجابة للتغَتات ادلختلفة يف بيئتها كوسيلة منها للبقاء واالستمرارية أهنا منظمة مرنة ذات قدرة فعالة يف التكيف  .1
 والنجاح.

أهنا منظمة ذات بيئة تتصف بالثقة والتعاون وتشجع االتصاالت ادلفتوحة، وتثمن التنوع، وتشجع األفراد على طرح  .2
اذ القرار، وعلى استخدام مقدراهتم ومهاراهتم يف األسئلة والنقاش لكافة قضايا التعلم، وعلى ادلشاركة يف حل ادلشكبلت وازب

إحداث التحسُت والتغيَت ادلطلوبُت. وعليو فإهنا منظمة تعمل على إرساء ثقافة تنظيمية تقوم على احًتام اإلنسان وتثق دبقدرات 
 عمل.العاملُت، دبعٌت آخر فهي منظمة تعمل على استثمار الطاقات الفكرية للعاملُت وسبكينهم يف رلال ال

 أهنا منظمة تتبٌت أسلوب عمل الفرق بدال من العمل الفردي يف سعيها إىل العلم وربقيق األىداف ادلطلوبة. .3
أهنا منظمة تتبٌت أسلوب التفكَت النظمي، ويعٍت مقدرة أعضاء ادلنظمة على ازباذ أمناط تفكَتية حديثة سبكنهم من النظر  .4

شبكة العبلقات الداخلية واخلارجية اليت ربكم ىذا النظام، شلا يساعد على إىل منظمتهم كنظام شامل متكامل مع إدراكهم ل
 مواكبة التغَتات السريعة ادلتبلحقة ويزيد من فرص النجاح.

 ويرتبط هبذه اخلاصية نشاطان مهمان من أنشطة ادلنظمة ادلتعلمة:
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ادلشكبلت اليت تواجهها ادلنظمة حل ادلشكبلت نظميا، ويعتمد ىذا النشاط على استخدام األساليب العلمية يف حل  .أ 
أكثر من اعتماده على التخمُت، كما يؤكد على أمهية البيانات وادلعلومات أكثر من تأكيده على االفًتاضات كأساس الزباذ القرار 

 ويستخدم أدوات إحصائية.
ادلنهج العلمي   التجريب اخلبلق، ويشتمل ىذا النشاط على البحث النظمي عن ادلعرفة اجلديدة وفحصها باستخدام .ب 

 كعنصر أساسي.
أهنا منظمة تتعلم باستمرار، وتعٍت ىذه اخلاصية اكتساب األفراد واجملموعات داخل ادلنظمة للمعارف وادلهارات اجلديدة  .5

 باستمرار بطرق سلتلفة بغرض االرتقاء دبقدراهتم ومهاراهتم يف أداء العمل.
 نظمة ادلتعلمة، ومها:ويرتبط خباصية التعلم ادلستمر نشاطان من أنشطة ادل

التعلم من التجارب ادلاضية، إذ جيب على ادلنظمة أن تقوم دبراجعة صلاحاهتا وإخفاقاهتا، وتقييمها على ضلو نظمي وأن  .أ 
 تقوم بتدوين الدروس ادلتعلمة بشكل يتيح لؤلفراد الوصول إليها واالستفادة منها.

من األفراد اآلخرين يف البيئة الداخلية للمنظمة، ومن البيئة  التعلم من اآلخرين، ويعٍت ذلك تعلم ادلمارسات األفضل .ب 
 اخلارجية بالنظر إىل ادلنظمات األخرى ادلماثلة وادلنافسة بغرض احلصول على أفكار ووجهات نظر جديدة يف أداء األعمال.

وأفرادىا من ربقيق نشر أهنا منظمة تشجع نقل ادلعرفة وتبادذلا، و تعٍت ىذه اخلاصية ذلك النظام الذي ديكن ادلنظمة  .6
ادلعرفة بفاعلية يف صبيع أضلاء ادلنظمة، وتبادل كل أنواع ادلعلومات بُت صبيع أفراد ادلنظمة وتشاركها، وبذلك تكون معارف صبيع 

مات العاملُت متاحة لآلخرين، ويكون تدفقها يف صبيع االذباىات وبُت كل الوظائف وبُت األفراد صبيعهم، وتلعب تكنولوجيا ادلعلو 
 واالتصاالت دورا مهما يف ىذا اجملال.

أهنا منظمة تقيم ذاهتا باستمرار، وذلك للتأكد من هتيئة كل الظروف البلزمة وادلناسبة للتعلم والتأكد من توافر التسهيبلت  .7
 البلزمة لذلك.

 المتعلمة المنظمةإلى  بالنسبة المعرفة إدارة أهمية :اثالث
 أمهية تتناول مل ادلوضوع ىذا حول ساتاالدر  من العديد أن إال ادلتعلمة، وادلنظمة ادلعرفة إدارة بُت وثيقة عبلقة وجود من بالرغم
 .للمنظمة بالنسبة ادلعرفة إدارة

 من عليو تنطوي ما على للتعرف وتفسَتىا، وربليلها واخلارجية الداخلية ادلعرفة مصادر رصد إىل تسعى ادلعرفة إدارة إنوحيث 
 أن القول ديكن حيث التنظيمي، للتعلم البداية ىي والتحليل الرصد عملية تعترب بذلكو  ادلنظمة، عمليات ىعل تأثَت ذلا تاَت تغ

 التعلم لنشأة الصاحلة البيئة هتيئ إمنا ألعضائها، إتاحتها مث وربليلها ادلعرفة مصادر عن البحث آليات تنمية يف تستثمر اليت ادلنظمة
 . التنظيمي

 خارج من ادلعرفة اكتساب يف سواء ادلعرفة على تقوم تنافسية ميزة ذات تكون أن إىل أكثر سبيل بأهنا تتسم التعلم منظمة كانت ودلا
 .ادلنظمة داخل من ادلعرفة توليد أو ادلنظمة
 على: وأساسي مباشر بشكل يعتمد ادلنظمات بقاء فإن وبالتايل

 . معرفية وأصول ثروة من سبلكو ما جودة على التنافسية قدرهتا -
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 .أعماذلا إدارة يف أنشطة من بو تقوم ما كافة يف األصول ذلذه ناجحة طبيقاتت -
 .ادلعرفة وثروة أصول من سبتلكو ما لقيمة كهاا إدر  -

 : إىل تتجو ادلتعلمة ادلنظمة فإن وعليو
 .وأىدافها غاياهتا إلختيار اإلدارة توجيو بناء، يف أساساً  ادلعرفة ازباذ -
 .سياساهتاو  اإلدارة ذبياتاسًت ا بناء يف أساساً  ادلعرفة ازباذ -
 .التنظيمية العبلقات وتصميم اذلياكل بناء يف ركيزة ادلعرفة ازباذ -
 .هتااراقر  ازباذ يف اإلدارة تعتمدىا اليت االحتكام وقواعد للمعايَت اً مصدر  ادلعرفة ازباذ -
 .أىدافها إىل اوصوذل وتعوق اإلدارة طريق تتعرض اليت للمشاكل حلول عن للبحث سبيبلً  ادلعرفة ازباذ -
 .اإلدارة هبا تتعامل اليت والنظم اخلدماتو  ادلنتجات يف األفضل األشكال عن للبحث منهاجاً  ادلعرفة ازباذ -
 .تنافسيا مركزا ذلا وتوفر ادلنظمة سبيز اليت ) احملورية ( األساسية القرارات لبناء وسيلة ادلعرفة ازباذ -
 . األداء على واحلكم ت،اواإلصلاز  الفرص لتقييم أساساً  ادلعرفة ازباذ -
 . ادلنظمة وخارج داخل ادلعرفة وتطوير اإلنتاج مصادر توظيف -
 األساسي اذلدف تعترب اليت التنظيمي التعلم عملية صلاح إىل يؤدي إلدارهتا ادلستخدمة واألساليب ادلعرفة جودة مستوى فزيادة إذاً 

 أنو كما ادلعرفة، إدارة حلاومر  جوانب بكل وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط يميالتنظ التعلم عملية أن كون صحيح، والعكس ادلتعلمة للمنظمة
 ىذه سةادر  أن كون تداخل عبلقة ىي ادلتعلمة وادلنظمة التنظيمي والتعلم ادلعرفة إدارة بُت العبلقة أن نبلحظ سبق ما خبلل ومن

 .ادلداخل ىذه صبيع يف توافرىا الواجب من عناصر تناول تستوجب الثبلث ادلفاىيم
 ادلعرفة فإدارة .رلتمعة عليها اإلبقاء ضرورة تستدعي العناصر ىذه أن كون بينها التكامل عبلقة مبلحظة أيضاً  ديكن أنو كما

 ادلتعلمة، للمنظمة رئيسًيا ىدفاً  التنظيمي التعلم يعد الوقت نفس يف التعلم، منظمة لبناء الرئيسيتان الركيزتان مها التنظيمي والتعلم
 حيتاجون ادلنظمات يف العاملون دافاألفر  وأشرنا، سبق وكما ذلك إىل باإلضافة ادلعرفة إدارة حلاومر  اجلوانب كل ربتويو مهما وجانبا
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