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 : الملخص

يعني بأن إدارة المعرفة هي النظام البالغ األهمية المتسارع عرفت إدارة المعرفةعلى أنها الحاجة للحصول على أفضل حوار ومعرفة وهذا  
بوتائر عالية يومًا بعد آخر والذي يهدف إلى تحقيق اكتشاف وامتالك والمشاركة والتطبيقات المعرفة للمنظمات. كما وأن من الممكن  

المعرف إدارة  بمفهوم  البحث  البحث وينقسم هذا  المعرفة من خالل هذا  إدارة  عدة عالجة  رؤية منافع  على  البحث  ة وطبيعته، واشتمل 
ية موضوعات التعريف بنظم إدارة المعرفة وأنماطها وعملياتها، وكذلك خارطة المعرفة، ثم تطور نظم إدارة المعرفة وجذورها الفكرية واإلدار 

والبيانات، وبناء وتوليد المعرفة باستخدام  والتكنولوجية، وكذلك بناء نظم إدارة المعرفة، ومكوناتها كذلك العالقة بين المعرفة والمعلومات  
  التكنولوجيا، وإجراءات تحويل المعرفة، فضاًل عن المنظمات الرقمية أو اإللكترونية االفتراضية وصفاتها المميزة، ودور التكنولوجيا في 

 .عرفةالمنظمات اإللكترونية االفتراضية، وأخيرًا العالقات التبادلية بين التكنولوجيا والثقافة والم

وتناول على مجموعة أخرى التي عالجت موضوعات تصميم وبناء نظم إدارة المعرفة، من حيث دور تكنولوجيا المعلومات في اكتشاف 
المعرفة،   اكتشاف  البيانات وفوائده ودوره في تصميم نظام  للمنظمة. وكذلك منجم  المعرفية  البيانات وفوائده  المعرفة، ومستودع  وبناء 
والمحتوى المعرفي والتكنولوجيا. آخر وتناول هو اآلخر على مجموعة أخرى ، عالجة دور إدارة المعرفة في بقاء المنظمات ومستقبلها، 

 وأثر إدارة المعرفة على تحسين العمليات والفعاليات المختلفة، وأثرها على األداء المنظمي، وكذلك مستقبل إدارة المعرفة. 

  :المقدمة

لبيانات وابتكار اإلتصاالت حالًيا إلى التركيز على المعرفة المصممة للوصول إلى المعلومات المهمة وسط هذا القياس أدى تحسين ا 
العشر  السنوات  العالمية خالل  المنظمة  التي يتم جمعها كل يوم. أدى صعود وتمديد استخدام  للمعلومات من مختلف األنواع  الهائل 

الهائل للبيانات والمراسالت، إلى تطوير العديد من األفكار المنطقية مثل معلومات المديرين التنفيذيين،   الماضية، والذي يتوافق مع التحول
واقتصاد المعلومات، واألنظمة االجتماعية للمعلومات ، وغيرها. وهكذا بدأ المشرفون والباحثون والمحللون في البحث عن معلومات من 

ة صعوبات العصر وإيجاد إجابات سليمة للقضايا التي يواجهونها. من المهم توصيف األفكار المديرين التنفيذيين تساعدهم في مواجه
والفرضيات والتطورات التي هي سبب بناء المعلومات حول أطر السلطة التنفيذية وتصاميمها الرسمية لالستفادة من ترتيبات هذه اإلدارة 

 ودورات إنشاء هذه الترتيبات ووضعها.

للمعلومات التي يقدمها مجلس اإلدارة في المنظمات والمؤسسات الحكومية هو أمر مهم لتعزيز تقديم هذه األسس وزيادة مزيد من التطوير  
الكفاءة إلى أقصى حد ورفع مستوى إدارة المنطقة المحلية بطريقة مثالية، وهو الهدف األبرز الذي يجب أن تضعه هذه المؤسسات في  

 أعلى نقطة الحتياجاتهم. 

لى هذه الغاية، يجب على المنظمات توسيع كفاءة وحداتها في محاولة لتقديم أنواع من المساعدة العامة من خالل ربط أقسامها  للوصول إ
األهداف  العرض.  بين  التنسيق  لتوفير  مناسبة  شمواًل  أكثر  معلومات  قاعدة  من  لالستفادة  وخيالية،  مستدامة  بيانات  بأطر  المختلفة 

المطبقة.   المسؤولية،  واالستراتيجيات  التنفيذيين، وتعزيز أطر  للمديرين  إلى زيادة تطوير رؤيتها  الحكومية  المؤسسات  وبالمثل، تحتاج 
وتقليل المخاطر من خالل اتخاذ قرارات مستنيرة، ومعالجة المشكالت بشكل أسرع، مدعومة بقبول البيانات المنسقة والمباشرة عبر جميع 

 هياكلها اإلدارية.
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تاج إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة مثل تعزيز الشراكات مع الجمهور، بهدف الوصول إلى  ومن جهٍة أخرى، تح
المعرفة والخبرة. وتمثل تعبيرًا عن حاجات المجتمع، ليتم استخدامها في إطار تطبيقي عملي، يجعل من المعرفة أداة ذات قيمة خدمية 

 مجتمعية.

 مفهو المعرفة 

الفرد على التأقلم ورؤية الحقائق الحالية من حوله، واالهتمام بالحصول على البيانات وشرائها من خالل االختبارات أو اإلدراك إنها قدرة 
 والتفكير. السعي الحثيث والدؤوب في البحث عن األشياء الغامضة وإيجادها وكشف أسرارها ، وخلق القدرات الفردية في ضوء الغايات.

بأنها ما يكتسبه الفرد من خبرات ومهارات، والتي يقوم أساسًا على التجربة والتعّلم بالدرجة األولى، المتمثلة بالفهم  ممكن تعريف المعرفة
 بشقّيه النظري والعملي ألي فكرة أو موضوع، وكما يمكن تعريفه بأنه ثمرة التوسع في المقابالت واالتصال في عدة اتجاهات مختلفة. 

 أنواع المعرفة 

: إنها مجموعة متنوعة من المعلومات حول النقاط، والتي يمكن تسجيلها بشكل متعمد ومشاركتها بشكل عام، وجميع  صريحةالمعرفة ال
والمعلومات،  والتوجيهات،  الملحة،  القضايا  بعض  بانتظام  توضيحها  تم  التي  المعلومات  هذه  وتتضمن  للعناوين،  المنسقة  البيانات 

 علومات الصريحة التي يتم استخدامها من أجل اتخاذ القرار وإعالم الجمهور.والمخططات الورقية، والخرائط، والم

: المعلومات الفردية يعتمد هذا النوع من المعلومات على التجربة الذاتية وتأمينها ، والقادمة من المعلومات ، ولديك المعرفة الشخصية
ليها من أساسيات المعلومات الفردية ، وكذلك اإلدراك. التكهنات  خيار معرفة شيء يتوقع منك مواجهته ، حيث تعتبر الخبرة والحصول ع 

 .بطريقتهم الخاصة

: يتم شراؤها بسبب التجربة التعليمية أو من خالل الحصول على معلومات صريحة واستخدامها في ظروف محددة. المعرفة الضمنية
علية إلنجاز شيء ما ، أو ما هي البيانات التي يمكن أخذها  يمكن الحصول على معلومات معينة عندما يتعلم الفرد بالطريقة األكثر فا

 .بسبب خوض لقاء ما ودمجها مع البيانات السابقة داخل البناء العقلي ، لمعالجة مشكلة أخرى 

المجردة أو المعرفة  الشخصية  المعلومات  المعرفة  تفسيرها بطريقة مباشرة، وتشمل هذه  الملموسة، والتي يصعب  المعرفة غير  هي   :
لثقافية، وهي معرفة غير رسمية تكتسب عبر الوقت وتنتج عن الخبرة، وهي التي تتميز بسهولة اكتسابها، ومشاركتها، وربطها بالمعرفة  ا

 السابقة.

: هي القدرة على أداء أمر أو عمل ما من خالل فهم نظرياته الكامنة في صميم العمل، أي أنه يمكن للفرد أن يكون المعرفة اإلجرائّية
ملّمًا بنظريات وجميع أفكار نشاط ما لكن دون القدرة على تطبيقه على أرض الواقع، وحتى تكون المعرفة فعلية يجب أن تتم التجربة 

 .والتطبيق لألمور

غاية    : يعتمد هذا النوع من أنواع المعارف على التعّمق بالحقائق والوقائع ومعرفتها عن كثب، ويعّد هذا النوع في المعرفة االفتراضّية
 األهمية واإلثارة بالنسبة للفالسفة، وتعتمد على االفتراضات، ويمكن وصفها بأنها المعرفة الحقيقية للوقائع.
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 ما هي أهمية المعرفة؟ 

 للمعرفة أهمية كبيرة في جميع مجاالت الحياة لألفراد والمؤسسات تظهر في اآلتي:

 .لشخص أن يتعلم طريقة قيادة السيارة والتنقل من مكان آلخر: فمن خالل المعرفة يستطيع اأساس إلدارة الحياة العامة •
: فمن يمتلك المعرفة ال يكرر الخطأ فهو يعلم أسباب الخطأ والنتائج المترتبة عليه ويدرك أهمية  أساس للتعلم وعدم تكرار الخطأ •

 .عدم تكراره
 .يادة اكتساب مهارات التعلم: وزيادة القدرة على التعلم عن طريق ز تحقيق النجاح نتيجة تراكم المعلومات •
 .: إذ إّن المعرفة سبب في إيجاد أساس معرفي لفهم األمور الجديدةتحقيق الفهم للمعلومات المعقدة  •
: فمن خالل اكتساب المعرفة يستطيع الفرد التعامل مع المشكالت التي يتعرض لها، ويعالجها ألنه يمتلك فهًما  أداة لحل المشكالت •

 اس لتطوير مهارات التفكير النقدي، ومهارة أخذ القرارات.واقعًيا، فالمعرفة أس

 أهمية المعرفة في بناء المجتمع 

إن المعرفة والمعلومات لها تأثير كبير على حياة الناس حيث إن تقاسم المعرفة والمعلومات وخاصة من خالل تكنولوجيا المعلومات 
ع وتطوره، وفيما يأتي بعض النقاط توضيح أكثر ألهمية المعرفة ودورها في  واالتصاالت لها القدرة على التأثير على االقتصاد والمجتم

 بناء المجتمع: 

 تعلم الحقائق والمعلومات الحديثة

المعرفة هي شيء نعرفه من خالل النظر والسمع واالتصال والتذوق والشعور والمالحظة ، وهو شرط للفرد أن يعرف ويضع في اعتباره 
عليها من خالل أي ضمني يمّكنه من العثور على األشياء، وببساطة قرر واعتني بالقضايا التي تتطلب الكثير من  البيانات التي يحصل  

تلعب   ، الطريقة  البصيرة. وبهذه  إلى تحقيق  يدفع  فإن هذا   ، والبيانات وافر وكاف  المعلومات  الحصول على  في حين أن  المعرفة. 
 في بناء جمهور عام يصوره الفطنة والمعرفة. المعلومات دوًرا مهًما في بناء أطر ذكية و 

 تمكين المجتمع وتطوره

تم تمكين األنظمة االجتماعية من المعلومات إلنجاز جميع التحسينات في مجاالت العلوم واالبتكار ، وجعلت األنظمة االجتماعية أكثر 
الكوكب ، حيث أن   الحية األخرى على هذا  الكائنات  الرئيسي الذي يعترف بوضوح مهارة وانتشاًرا وخلًقا من  العامل  المعلومات هي 

باإلنسانية من الكائنات الحية األخرى الحيوانات ، حيث يمكن للشخص أن يصدر حكًما على الظروف. انتقاء الخيارات الرائعة والرهيبة 
 والذهاب مع االختيارات عن عمد.

إنجازات عظيمة وتطورات في كل مناحي الحياة؛ نظرًا ألن المعرفة    من المهم أن تحقق المجتمعات أقصى استفادة من المعرفة حتى تحقق
 تعتبر النشاط األساسي لحياة طويلة وناجحة. 
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 خصائص المعرفة

: فالمعرفة هي ناتج عملية التفاعل ما بين اإلنسان والمعلومات، مما يجعلها متأثرة بخلفية الشخص، فعند قراءة كتاب ما من قبل الذاتية
 .عنه معرفة مختلفة في حال تمت قراءته من قبل الشخص )ص(، نظًرا الختالف الخلفيات الشخص )س( ينتج

 .: فالمعرفة تنتقل من شخص آلخر، ومن مجتمع آلخر، ومن دولة ألخرى، عن طريق نقل أثر التعلمقابلية االنتقال

عملية السهلة، فالمعرفة قد تبقى مضمرة في عقل  : فالمعرفة تتولد من عقل اإلنسان، وبالتالي تتبع المعرفة ليس بالالطبيعة المضمرة
 .اإلنسان ما لم يتم مشاركتها مع اآلخرين

 .: قيمة المعرفة وأهميتها ليست باألمر بالثابت، فهي عرضة للتغير والزوال، نتيجة تأثرها بعدة مؤثرات نتيجة التطورالزوالية

 .التحليل، والتركيب، والفهم: فالمعرفة يمكن أن تتولد بشكل مفاجئ نتيجة عمليات اللحظية

واالستمرارية خاصية  التجديد  ُيعطيها  مّما  واالبتكار،  اإلبداع  عمليات  نتيجة  تتولد  جديدة  معطيات  مع  ومتفاعلة  متراكمة  فالمعرفة   :
 .  االستمرارية والتجدد 

 الية عمل منهجية ادارة المعرفة 

 مراحل إدارة المعرفة 

 اكتساب المعرفة  .1

المعلومات هو الطريقة األكثر شيوًعا للحصول على المعلومات من مصادر مختلفة )متخصصون، محترفون مدربون، متنافسون،  تأمين 
عمالء، مجموعات بيانات، أو من خالل سجالت الجمعية(، باستخدام استراتيجيات القياس، والذهاب إلى التجمعات واالستوديوهات، 

 .والتوزيعات، البريد اإللكتروني والتعلم الفردي واالستفادة من المتخصصين والدوريات

مع ما سبق ذكره ، يجب أن نتذكر أن التعلم أو أنه ليس من المجدي عموًما الحصول على معلومات في الجمعيات. هناك معلومات تم 
المعلومات ، ثم تخزينها  الحصول عليها عن طريق الصدفة وهي مفيدة وضرورية للجمعية. هنا ، من واجب الجمعية إدراك أهمية هذه  

واستعادتها بأكثر الطرق فعالية. ثم مرة أخرى ، تتناقض الطريقة التي تتضمن الحصول على المعلومات بدًءا من ارتباط واحد ثم االرتباط 
تأثر بطريقة حياة التالي. تقوم كل جمعية بتدبير المعلومات وتحديدها بطريقتها الخاصة. وعليه ، فإن المعلومات المحفوظة في الجمعية ت

 الجمعية الفعلية. 
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  تخزين المعرفة .2

 بعد اكتساب المعرفة، يتم تخزينها من خالل طرق عديدة من أهمها:

قيام كل فرد في المنظمة بتسجيل كل ما يحدث له وأية معلومات جديدة في مكان معين، سواء في ملفات عادية أو في شبكة الحاسب 
 .أفراد المنظمة، إذا أرادوا اإلطالع عليهااآللي، بحيث تكون متاحة لكل 

قيام شخص مسئول بجمع المعلومات وتخزينها بدقة وبطريقة يسهل استخدامها من الجميع، دون االهتمام بتحليل وتنقية المعرفة أو بنشرها 
 .وتداولها بطرقة فعالة

وتقوم هذه الجهة بتحليل وتنقية هذه المعرفة، ثم تقوم بتخزينها   قيام كل األفراد بتقديم المعرفة الموجودة لديهم إلى شخص أو إلدارة معينة.
 على أفضل وأدق صورة، وبحيث يمكن تداولها من قبل المنظمة في يسر وسهولة.

أن    جمع المعرفة بطريقة منظمة وايجابية، ويتم تحليلها وتنقيتها، ثم يتم ترتيبها وتنسيقها وتجزئتها، ليتم تخزينها في أفضل صورة، ويراعى
 يتم تداولها بسهولة ونشرها واستخراجها بدقة ويسر من قبل أفراد المنظمة. 

 نقل المعرفة .3

تبادل المعلومات هو الرابط الثالث في دورات المجلس للمعلومات، ويعتمد على وجود مكونات واستراتيجيات رسمية وغير رسمية، وتقنيات 
والتجمع والمراسالت،  والرسائل،  التقارير،  هي:  في السلطة  الظروف  حول  آلخر  حين  من  إحاطات  للجمعية،  الداخلية  والدورات  ات، 

الجمعية، والتوزيعات الداخلية، والفيديو، والمناقشات السليمة، والتحضير والتعرف على طريقة المسؤول المباشر، واالستراتيجيات غير 
 .التي تتعامل مع الممثلين بواحد آخر ، ومجموعات العملالرسمية تشمل: تغيير العمل داخل الجمعية أو خارجها، واالتصاالت الفردية 

وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على نقل المعرفة في المنظمات مثل التكلفة، خاصة عند شراء أجهزة أو استخدام التكنولوجيا أو 
 .التنظيمي الهرميعقد مؤتمرات وندوات. كما يتأثر نقل المعرفة باحتمال تغيير المحتوى، خاصة في ظل الهيكل 

 تطبيق المعرفة  .4

استخدام المعلومات هو الهدف األساسي لدورة لوحة المعلومات. يتطلب هذا التطبيق ترتيب المعلومات )من خالل التوصيف والترتيب  
وفي أقصر    أو التصنيف المناسب للمعلومات(، واستعادة المعلومات )من خالل تمكين العاملين في الجمعية للوصول إليها بشكل فعال

اء وقت(، وإعداد المعلومات لالستخدام )محو القليل من المتضاربين( تعيد األجزاء تعديلها باستمرار وتنظر حًقا إلى المعلومات، وتقدم أجز 
 جديدة ومناسبة، وتستبعد القديمة.
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 عناصر إدارة المعرفة .5

بروح الفريق أو مساعدة اآلخرين في عملهم، ويسعى هذا العنصر إلى  هو مقدار القدرة التي يستطيع فيها الفرد تحمل العمل    :التعاون 
األفراد واألقسام   بين  تبادلها  المعرفة، وإحداثها من خالل  على عملية خلق  أثرها بشكل كبير  ليظهر  التعاون، وإشاعتها،  روح  توطيد 

 .والوحدات في المنشأة

لى حد يصل إلى النوايا والسلوك، ويشترط بأن تكون الثقة متبادلة بين األفراد في  اإليمان التام والنابع من القلب بقدرات اآلخرين إ :الثقة
 .المنشأة، وتكمن األهمية في ذلك بتسهيل عملية التبادل المفتوح بشكل حقيقي ومؤثر بالمعرفة

المعرفة، وتقديمها ألصحاب اتخاذ  : يتمثل باالستمرارية باكتساب كل ما ُيستجد من معرفة على يد األفراد المؤهلين الستخدام هذه  التعلم
القرار وصانعيه، وتستخدم بالتأثير في اآلخرين بشكل كبير، وتترك أثرًا إيجابيًا في عمل المنشأة من خالل تطوير األفراد ومهاراتهم 

 ليصبحوا ذوي فعالية أكثر في خلق المعرفة 

ابة تحت سلطة الهيئة التنظيمية العليا للمؤسسة، إال أنه ال بد من  وذلك بتجميع الصالحيات المتعلقة باتخاذ القرارات، والرق  : المركزية
 .اإلشارة إلى أن خلق المعرفة ال يتطلب المركزية عالية

القواعد الرسمية، وسيطرتها على المؤسسة بفرضها سياسات وإجراءات قياسية في خلق   : الرسمية يشير هذا العنصر إلى مدى تحّكم 
ذ القرارات، وتأطير العالقات الخاصة بالعمل بما يتماشى مع مصلحة المنشأة، لُتخلق المعرفة بأعلى درجات المعرفة؛ ويتمثل دورها باتخا

 المرونة خالل تطبيق اإلجراءات والسياسات

الواسعة والعميقة لتشمل نطاقات واسعة    :الخبرة  أفقي  المنشأة بشكل  في  العاملين  األفراد  يتسع نطاق خبرة  أن  ذلك  ومتنوعة  يتطلب 
 .وعميقة

وتعني مدى استخدام التسهيالت التكنولوجية في دعم إدارة المعرفة باعتبارها عنصرًا فعااًل   :تسهيالت ودعم نظم تكنولوجيا المعلومات
 .في خلق المعرفة

التنظيمي أفكار وإجر   :اإلبداع  يمتلكونه من  األفراد، وما  ابتكارات  على  الكلي  االعتماد  إلى  العنصر  القيمة يشير هذا  في خلق  اءات 
 .للمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة، وقد يتطلب ذلك نظامًا اجتماعيًا فعاالً 

 التحسين من عملية اتخاذ القرار

 المعرفة التي يضيفها المجلس في الجمعية إلى العمل مع الدورة الديناميكية من خالل المعلومات التي تزود اإلدارة بالكثير من البيانات
كن الجمعية من اتخاذ قرارات ممتازة حيث يمكن للممثلين العمل على جودة وسرعة الديناميكية من خالل قدرتهم على الحصول  التي تم

إلى المعلومات والبيانات عندما يحتاجون إليها يمكن أن تتبادل االستنتاجات والمواجهات المختلفة ، حيث تسعى المعلومات والمديرين 
 الختيار لتحسين التفاعل والذكاء. التنفيذيين وأطرها إلى ا
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 بناء بيئة تعليمية في المنظمة 

  المعلومات مهمة وقوية في االقتصاد المحوسب والمعلوماتي. ستقوم االتحادات عموًما بتشكيل جمهور عام تنتشر فيه ثقافة التعلم واإلبداع
يحث العمال على التعلم وتقدم البيانات والمعلومات. المعلومات هي  وتبادل المعلومات، والنية تماًما على تحقيق الفوائد، وتهيئة مناخ  

جوهر البيانات غير المكرر؛ يتم تحويلها من قبل الجمعيات واألشخاص إلى بيانات، وبالتالي تتحول إلى معلومات عن طريق نقلها 
ا إلى تطورات وتطورات، ويشتت عواقب هذه التطورات وترقيتها وتعزيزها من خالل توفير مناخ يدعم هذا التعلم ويستفيد من األفكار ويحوله

في الجمعية ليستفيد منها اآلخرون ويعملون على قدراتهم، فضاًل عن بناء ثقافة اكتشاف تسمح لممثلي الجمعية بتقييم أنفسهم والوحدات 
 التي يعملون فيها وجمعياتهم، عازمين تماًما على تعقبهم. طريقة للتعامل مع التقدم.

 لتغيير الثقافي واالبتكار تحفيز ا

التي يضيفها  التفكير والمعلومات  فرص  دعم  التنمية من خالل  المجتمع وتنشيط  تغيير  التنفيذيون من  المدراء  ُيمكّ ن  التي  المعلومات 
المعلومات في  المجلس لمساعدة المديرين في اتخاذ منهجية التقدم ودعم األفكار التي تنتج في التنمية المفترضة، حيث يرتبط التطوير ب

بناء المعلومات اإلرشادية الجمعية ، في االقتصاد المستمر، هي خارج نطاق اإلمكانات، حيث يمكن للجمعية أن تسود دون احتضان  
 ثقافة التقدم واإليمان بها، من خالل تطوير ودعم األفكار الجديدة ومكافأة العمال بطريقة مماثلة.

 تحسين جودة القرارات اإلدارية 

دارة المعرفة على إتاحة المعرفة، والمعلومات، والبيانات وجعلها آمنة، وموثقة، ومتاحة خالل دورة حياة الخدمة، مما يؤدي إلى  تعمل إ
 التحسين من جودة القرارات التي يتّم اتخاذها.

 زيادة الكفاءة  •

ذلك من خالل تمكين مزودي الخدمة أو المنتج  ُيعّد التحسين من جودة الخدمة المقدمة لتكون أكثر كفاءة أحد أهداف إدارة المعرفة؛ و 
ليكونوا أكثر قدرة على تحقيق رضا العمالء، وتخفيض التكلفة من خالل عدم الحاجة إلى مرحلة اكتشاف المعرفة من جديد وتعرف 

ة هو فعل األشياء بطريقة الكفاءة بأّنها القدرة على استغالل الحد األدنى من الوقت والجهد إلنجاز عمل معين والهدف الرئيس من الكفاء
 .صحيحة

 التأكد من الفهم الواضح للموظفين •

للعمالء والزبائن،  الخدمات  التي توفرها  للقيمة  الواضح والمشترك  الفهم  الموظفين يمتلكون  أّن  التأكد من  المعرفة  إدارة  يتّم من خالل 
 .والكيفية التي يتّم من خاللها اكتساب الفوائد من هذه الخدمات

 معلومات توفير ال •

تهدف إدارة المعرفة إلى توفير معلومات شاملة ودقيقة عند الحاجة إليها وفي أّي وقت، ويتّم ذلك من خالل جمع المعلومات، وتحليلها، 
 .وتخزينها، والقدرة على مشاركتها، واستخدامها، والمحافظة عليها
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 تطوير الوضع االستراتيجي •

االستراتيجي للمؤسسة، وذلك من خالل تطوير المعرفة المميزة، واالستفادة من هذه المعرفة  تعمل إدارة المعرفة على التحسين من الوضع  
وعكسها على االبتكار في المنتجات والخدمات المقدمة، وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسة، وضمان استمرارية المؤسسة، ويتّم التحسين من 

العمل، والقدرة على إيجاد بيئة عمل جاذبة، والقدرة على االستقالل بالمؤسسة    الوضع االستراتيجي أيضًا من خالل توفير المرونة في
 بعيدًا عن المعرفة التي يمتلكها الموظف.

 زيادة الفعالية  •

تؤدي إدارة المعرفة إلى تمكين المؤسسة كي تصبح أكثر فعالية، وتشير الفعالية إلى مدى القدرة على تحقيق األهداف، وحل المشكالت، 
 ألخذ بعين االعتبار التكاليف لتحقيق ذلك، والهدف األساسي من الفعالية هو عمل األشياء الصحيحة. مع عدم ا

 الية مشاركة المعرفة 

تعرف مشاركة المعرفة بأنها تلك العملية التي تمثل العالقة بين طرفين أحدهما يملك المعرفة وقادر على نقله سواء بقصد أو بغير قصد  
وان يكون قادر على استيعابها وفهمها ويقصد بمشاركة المعرفة تبادل المعرفة بين أالفراد وبين الجماعات وبين واالخر يكتسبها ويلزمه  

وعملية مشاركة المعرفة تدور حول اكتساب الخبرة من أالعضاء االخرين في المنظمة، والذي يؤدي   الوحدات التنظيمية في المنظمات 
سائل المناقشة وتبادل المعارف والمعلومات مع االعضاء آالخرين بهدف زيادة قيمة المعرفة،  إلى مشاركة التعلم التنظيمي  ومشاركة و 

المستويات التنظيمية المختلفة   يمكن أن نعرف مشاركة المعرفة بأنها العملية التي تعني بمشاركة المعرفة بين االفراد وبين الجماعات وبين
 ود بهدف المحافظة على المعرف وزيادة قيمتها.  بشكل رسمي أو غير رسمي وبشكل مقصود أو غير مقص

 وتتكون مشاركة المعرفة من ثالث اتجاهات 

 االتجاه االول  .1

يشير إلى فكرة التواصل أو إيجاد روابط بين مصدرالمعرفة ومتلقيها، أي يتم النظر إلى مشاركةالمعرفة على أنها ال تتعدى كونها عملية 
خطية، وفي هذا السياق تعرف مشاركة المعرفة على أنها نقل_المعرفة من المصدر إلى المستقبل، وهذا التعريف قد يفسر بأن مشاركة 

 ية باتجاه واحد وتقود إلى منفعة فرد واحد.  المعرفة هي عمل

 االتجاه الثاني  .2

فين، يشير إلى عكس ما تناوله االتجاه األول تمامًا، ذلك أن المعرفة تزيد قيمتها عندما تتم مشاركتها مع اآلخرين مما يقود إلى منفعة الطر 
المعرفة، أي أنها عملية تبادل وتقاسم المعرفة بين مجموعة من العاملين وكلما زاد عدد األفراد المعنيين في هذه العملية كلما زادت قيمة 

 وفي هذا الصدد يتم التأكيد على البعد التفاعلي لعملية مشاركة المعرفة.  والتي تؤدي إلى خلق معارف تنظيمية جديدة
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 االتجاه الثالث  .3

بل تتعداها إلى جملة العناصر المؤثرة والمتحكمةوالموجهة لهذا يشير الى أن مشاركة المعرفة ال تتوقف عند مجرد كونها عملية تفاعلية، 
 .التفاعل على اعتبار أنها عملية تفاعلية ترتكز على مجهودات وتدمج عدة وسائل من أجل زيادة استعمال المعرفة من قبل المشاركين 

لـ نشالمعرفة وتبادلها بين أعضاء المنظمة بهدف   ويمكن اعتبارها بأنها قدرة المنظمة على توظيف الطرق والوسائل المتنوعة واستخدامها
 تبني سياسات و ممارسات فعالة على مختلف مستويات المنظمة. 

 أهمية مشاركة المعرفة 

 تعد عملية مشاركة المعرفة من أهم عمليات إدارة المعرفة وتكمن أهميتها فيما يلي:

 .م في حل المشكالتتساعد في التعرف على طرق مساعدة الزمالء في العمل، ومشاركته •
 .المساهمة في تطوير األفكار الجديدة •
 .تنفيذ السياسات واإلجراءات •
تنمية اإلبداع المؤسسي، إذ ال يمكن أن توصف مؤسسة معينة بالمبدعة ما لم يقم منتسبوها بمشاركة معارفهم الضمنية وتحويلها إلى   •

 معارف صريحة؛ البتكار المنتجات الجديدة. 

 فة مراحل مشاركة المعر 

: في هذه المرحلة يكتشف المتلقي أو المصدر الحاجة إلى المعرفة )مرحلة تحليل الطلب(، ثم تبدأ مرحلة البحث البدء:  المرحلة األولى
 عن الشريك المناسب )مرحلة المضاهاة(، ثم يقرر مصدر المعرفة مدى جدوى القيام بعملية مشاركة المعرفة ومرحلة تحليل الجدوى. 

: يحتاج كل من مصدر المعرفة والمتلقي على حد سواء اختيار الوسائل التي سوف يتم استخدامها في مشاركة : المتطلباتالمرحلة الثانية
 المعرفة، وآليات الحكم أو التقييم.

صر بما يتجه مصدر المعرفة إلى القيام بتجهيز المعرفة من خالل جمع أجزائها المهمة، ثم تقسيمها إلى عنا  : التنفيذالمرحلة الثالثة
يتوافق واحتياجات المتلقي. وعلى الجانب اآلخر يعمد المتلقي إلى امتصاص المعرفة الجديدة واستخدامها في ضوء احتياجاته؛ حيث 
يحاول تنقية المعرفة التي حصل عليها من خالل المشاركة للوصول إلى الجزء المفيد الذي يمكن االنتفاع به في حل المشكلة المستهدفة.  

  ية يقوم المتلقي بدمج ذلك الجزء المفيد من المعرفة في القاعدة المعرفية للمؤسسة. وفي النها

: يحتاج كل من المصدر والمتلقي إلى تقييم الموضوعات المتعلقة بمرحلة عملية مشاركة المعرفة؛ فعلى سبيل المرحلة الرابعة: المتابعة
 ناسبة؟المثال، هل كانت وسائل مشاركة المعرفة صحيحة؟ هل كانت م
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 متطلبات مشاركة المعرفة 

 .وجود هيكل تنظيمي مرن، مما يساعد على تعزيز وتسهيل االتصال والعالقات والتعاون بين الوحدات •
 .خلق ثقافة تنظيمية مواتية لمشاركة المعرفة من خالل تحفيز أو تثبيط أنواع محددة من السلوك الفردي والجماعي •
أساسي في أي نشاط لمشاركة المعرفة حيث أنها عامل حاسم ومهم وشرط أساسي لمشاركة المعرفة  توفر الثقة التي تعتبر مكون   •

كونها تستند على اإلدراك والتصور وتؤثر على دوافع العاملين أكثر من تأثير السلوك نفسه خاصة وإذا كانت قيم المجتمع تدعو 
 .دافع أكبر للمشاركة في تبادل المعرفة إلى المعاملة بالمثل والصدق والموثوقية وااللتزام فهذا يشكل

توفر البرامج التدريبية، إذ تعتبر أهم أدوات التفاعل بين عناصر العمل المختلفة ويساعد على مشاركة المعرفة ونشرها بشكل أعمق   •
قات العاملين في المنظمات، مما يعزز مهارات حل المشاكل، ويخلق قوة عمل أكثر كفاءة وفعالية، عدد أقل من المشاكل في عال

 .مع بعضهم البعض بالتالي التأكيد على إيجاد معارف وخبرات جديدة مما يدعم ويزيد من مشاركة المعرفة
العاملين؛ فالمكافآت خاصة عبر المالية كاالعتراف والنمو  • تنفيذ برامج األجور والمكافأة لما لها من دور في تبادل المعرفة بين 

 .لها تلعب دور في تعزيز تقاسم المعرفةالوظيفي وتحمل مسؤوليات أعلى ك

 وسائل مشاركة المعرفة 

 تتعدد أساليب وأشكال وأنماط مشاركة المعرفة، لكن يمكن إجمالها فيما يلي: 

 .االتصال وجها لوجه •
 .رسائل البريد اإللكتروني •
 .االجتماعات الرسمية •
 .المؤتمرات العلمية والمحاضرات •
 .المكالمات الهاتفية •
 .اإلنترنتالمناقشات على  •
 .المدونات اإللكترونية الشخصية •
 تدابير اإلنترنت الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث.  •

 اهمية نشر المعرفة في االدارة المالية

االدارة المالية تعد إدارة الشؤون المالية من أهم الوظائف الرئيسة في المشروعات االقتصاديةالمتعلقة بالحصول على االموال و تنظيم 
و ادارتها بشكل فعال يضمن للمشروع تحقيق اهدافه إذ ال تمكن ممارسة النشاطات المختلفة في المشروع إنتاجًا أو تسويقًا من  حركتها  

دون توافر األموال الالزمة لإلنفاق على هذه النشاطات، يمكن تصنيف وظائف اي مشروع الى اربعة وظائف اساسية هي وظيفة االنتاج، 
 لتمويل. وظيفة التسويق، وظيفة ا

مرت اإلدارة النقدية ببضعة تحوالت في األحداث ، حيث انتقلت من الفحوصات الرسومية إلى التحقيقات الوظيفية التي تعتمد على مبادئ 
منطقية دقيقة ، ومن مجال كان قلًقا بشأن البحث عن مصادر الدعم فقط إلى مجال قلق بشأن موارد المديرين التنفيذيين و توجيه األصول 
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قدية التي يمكن الوصول إليها إلى مجاالت االستخدام األفضل ، ومن الفحص الخارجي للمؤسسة إلى الصفر في الدورة الديناميكية الن
داخل المؤسسة تحولت إلى علم يركز على االستهالكات المفتوحة والدخول العامة ويوجهها من خالل مجموعة برامج معينة لفترة معينة 

اف الدولة المالية واالجتماعية والسياسية. تقدم المشاريع النقدية في اتباع االستراتيجيات المنطقية في إدارتها. ، عازمة على تحقيق أهد
اإلدارة النقدية هي قدرة نقدية تتمثل مهمتها في التعامل مع التدفق النقدي المساهم لتحقيق أقصى فائدة يمكن تصورها، أو على األقل  

 .صول النقدية لتحقيق أهداف المشروعاالستخدام المثالي ومجلس األ

 المعرفة المالية 

تؤكد األفكار السابقة للمعلومات على عنصرين أساسيين لفكرة المعلومات، األول هو الجانب العلمي ومراسالت المعلومات، بما في ذلك  
ت والوسائل المستخدمة في تنفيذ األعمال. على  الخبرة والقدرات وتدفق البيانات التي يمتلكها الفرد، والثاني هو االستراتيجيات والتقنيا

الرغم من ذلك، فإن المعلومات النقدية هي الدافع والتمييز الخيالي في دماغ الخبير النقدي الناشئ عن جمع المعلومات العلمية داخل  
مجال إلى أن هناك نوعين من قيود تجربته، مما يمنحه الفرصة لتقييم األحداث والوقائع دون تحمل مخاطر كبيرة. ويشير في هذا ال

المراسالت المعلوماتية في مجال المعلومات النقدية المديرين التنفيذيين، حيث يرى أن الفاحص النقدي يمكنه التعرف على الصفات وأوجه  
ر الموازنة ،  القصور في عرض القدرات األساسية في جمعيات األعمال، والتي تنعكس في اإلجراء اإلدارة النقدية من خالل فحص تقاري

وهذا الجانب محكوم وواضح. التكاليف والفرضيات ، ومع ذلك ، فمن المجدي تعزيز التمييز العقلي الموضوعي من خالل متابعة تطور 
بير خالمخزون ألنه ال يتبع طريقة فردية ولكنه يتغير وفًقا لفكرة أنشطة الجمعية والظروف النقدية السائدة، وهذا يؤكد المعلومات جزء من ال

 .النقدي ألنه يستخدم جمع المعلومات لتعزيز هذه األفكار

 وسائل بناء وادارة المحفظة المالية

 تعريف مفهوم المحفظة المالية: •

أنواع من  مواد وهي  عقارات  قد تكون  الموجودات  بأن  الموجودات وكما هو معروف  أنها مجموعة من  على  المالية  المحفظة  تعرف 
لذلك فإن المقصود   التعريف يكون عامًا أو أنها مجموعة من األوراق المالية كاألسهم العادية والممتازة والسنداتاالستثمارات لهذا فإن  

 .بالمحفظة المالية هو مجموع األسهم التي يمسكها المستثمر خالل مدة زمنية معينة

 مديرية التدريب والتطوير المؤسسي في النشر والمعرفة 

التدريب والتطوير المؤسسي أهميتها من خالل طبيعة مهامها وواجباتها المرتبطة بالمرحلة الحالية من حيث التركيز على  تستمد مديرية  
ومتابعة التنمية المحلية والتي تعتبر البلديات ركيزتها األساسية واعتماد الوزارة على األساليب والمناهج العلمية من خالل البرامج المدروسة  

ا وبناء قاعدة معلومات دقيقة ومتطورة ووضعها بين يدي أصحاب القرار بهدف اعتمادها كمرجع لوضع الخطط اإلستراتيجية تنفيذها وتقيمه
 . وبرامج العمل والبناء عليها لجلب االستثمارات وتقديم الدعم من الجهات الدولية المانحه

البلدي والمحلي بشكل عا العمل  للبلديات وكذلك وبعد اعتماد إستراتيجية تطوير  الخدمي  للدور  الذي أضيف  التنموي  الدور  م وتعزيز 
 . والمجالس المحلية مؤخرا
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البلديات والمجالس المحلية والعمل على رفع القدرات المؤسسية لها والعاملين بها وتحسين أسلوب  كل ذلك يتطلب اعادة هيكلة لهذه 
 . الخدمة المقدمة للمواطنين

 لمؤسسي مهام مديرية التدريب والتطوير ا

 . بناء القدرات المؤسسية في وزارة اإلدارة المحلية  والمجالس البلدية والمحلية •
 . التواصل مع الجهات الدولية المانحة )دول، منظمات( واعداد اتفاقيات التعاون  •
 . بناء قاعدة بيانات شاملة عن البلديات وتحديثها •
 . ط اإلستراتيجية والتنفيذية للوزارةتطوير وتبسيط أساليب وإجراءات العمل بما ينسجم مع الخط •

 قسم التدريب

 مهام قسم التدريب:

 . اعداد الخطة السنوية للتدريب لعرضها على لجنة التدريب والعمل على تنفيذ ما جاء بها بعد اقرارها  •
 . اعداد البرامج التدريبية الشهرية والمنبثقة عن الخطة السنوية للتدريب •
 . للوزارة والمجالس البلدية والمحلية اعداد االحتياجات التدريبية  •
متابعة كل ما يتعلق بمراكز التدريب التابعه للوزارة من حيث تزويدهم بالبرنامج الشهري واسماء المحاضرين واألشراف على عقد   •

 الدورات التدريبية فيها.
اضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها حسب تحضير جدول اعمال لجنة التدريب وتبليغ اعضاء اللجنة بمواعيد االجتماعات ثم اعداد مح •

 االصول. 
تبليغ رؤساء البلديات بالدورات التي تعقد في مراكز التدريب واستالم اسماء المرشحين للدورات وتبليغهم بمواعيد الدورات من خالل   •

 . كتب رسمية
 .اعداد شهادات للمشاركين في الدورات التدريبية •
 . متابعة تنفيذ قرارات لجنة التدريب  •
 . داد تقارير دورية عن انجازات القسم وتوثيقهااع •
اعداد البيانات واالحصائيات الالزمة عن كافة عناصر التدريب والكوارد المدربة في الوزارة والبلديات وتوثيقها في ملفات حاسوبية  •

 وورقية. 

 قسم الدراسات والتخطيط اإلستراتيجي

 مهام قسم الدراسات والتخطيط اإلستراتيجي 

العمل على اعداد الهياكل الوظيفية والوصف الوظيفي للبلديات وتطويرها باستمرار سواء كان ذلك من خالل القسم او بالمشاركة مع  •
 . لجان خاصة وبالتعاون مع إدارة تطوير األداء المؤسسي والسياسات / رئاسة الوزراء
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 . متابعة عملية االصالح االداري وتسهيل االجراءات •
 . المساهمة في اقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تتعلق بالعمل البلدي •
 . العمل على تقييم اداء البلديات بشكل دوري وذلك من خالل اللجان التي يشكلها الوزير او من خالل القسم مباشرة •
اركة في الندوات والمؤتمرات الخارجية والتنسيب السعي مع الجهات المحلية والعربية والدولية لتوفير منح وبعثات دراسية وفرص للمش •

 . بها
 اعداد االتفاقيات التي تخص التدريب مع المؤسسات االكاديمية والجامعات االردنية ومتابعة تنفيذ بنودها. •

 دور ضبط الجودة 

 الجودة  .1

ال الكبيرة، وتعد أحد  النوعية الجيدة والقيمة  لدرجة عالية من  الشيء  لغة بلوغ  الجودة  عن  تعني  إنجاز ما  لتمييز  الموثوق بها  معايير 
اإلنجازات األخرى الموجودة في السوق نفسه، حيث يجب إنتاج شيئ ما خاٍل من العيوب، ويكون ذلك عن طريق تنفيذ مجموعة من 

المعايير لنيل رضا المستخدمين والعمالء. ير  للتحقق والقياس، وقد وجدت هذه  تبط مصطلح الجودة المعايير والقواعد والقوانين القابلة 
 ارتباطًا وثيقًا مع المؤسسات، وال ينحصر المفهوم بالمنتجات فقط، بل أصبح مرتبطًا بجودة اإلنتاج، والعاملين، والفحص، والمخازن التي 

سام وهي قسم توضع بها المنتجات، والتوريد، والخدمات بعد التوريد، أي جودة المنتج النهائّية، ويشرف على قسم الجودة الرئيسي عّدة أق
 .تخطيط الجودة، وقسم ضمان الجودة، وقسم ضبط الجودة، وقسم التطوير المستمر

 ضبط الجودة  .2

إّن مفهوم ضبط الجودة يعّبر عن مجموعة من األنشطة والجهود التي يبذلها األشخاص العاملين التي تسمح بإنتاج المستويات القياسية 
اج سلعة خالية من العيوب بشكل تام، بل تطبيق السلعة للمتطّلبات، ورغبات المستهلكين،  للجودة، وال يعّبر مفهوم ضبط الجودة عن إنت

وتأدية الغرض المطلوب منها على أكمل وجه، والهدف األساسي من عملية ضبط الجودة هو ضمان إنتاج سلعة بالجودة المطلوبة وبأقل 
 .تكلفة ممكنة

 معايير ضبط الجودة  .3

عناصر المصنوع منها المنتج بشكل تام. متابعة المتغّيرات على المواصفات العالمية الخاصة بالمنتج. متابعة مراقبة مكّونات المنتج أو ال
التراخيص الخاصة بصالحية المنتج من تاريخ إنتاجه، ودرجة حرارة حفظه، وتاريخ انتهاء صالحيته. متابعة مدى تطبيق القوانين الخاّصة  

 بضبط الجودة بدولة اإلنتاج.

 ضبط الجودة أهداف  .4

 .تحقيق المعايير المقبولة، والمطلوبة للمنتج النهائي، والجهة الطالبة له

 .عمليات إنتاجية سهلة، ومرنة بدون مشاكل، وعوائق، وذلك فيما يخص المواد األولية، وعمليات التصنيع
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 .تطوير أدوات، ووسائل اإلنتاج بما يتناسب مع المنتج، وتحسينه

 ، أو المسببات له، خالل العمليات اإلنتاجيةتجنب الخلل، وإي انحدار

 أهمية ضبط الجودة  .5

 تكمن أهمية تحقيق ضبط الجودة، وتفعيله بما يضمن من سالمة عمليات اإلنتاج بأشكالها، والمنتج النهائي، بعدة أمور مهمة:

 .ملة ومتطورةتطوير، وتحسين أداء عملية اإلنتاج، وتشجيع دور نظام الجودة فيها، بحيث تكون عمليات متكا •
تحسين تقنيات، وأدوات اإلنتاج؛ إذ بمراقبة نظام الجودة الدائم له على قدٍم وساق مع القسم الهندسي، والتقني؛ يطور من وسائل،   •

 .وتصاميم عمليات اإلنتاج
 .إرضاء العمالء، وذلك يتمثل بتحقيق أقصى نفع لهم، بمنتجات ذات جودة عالية •
اإلنتاجية، إذ أن التحقيق المستمر، والتفتيش للوصول إلى أفضل عملية إنتاجية، تسهم بعمليات إنتاجية سلسلة،  التخفيف من التكلفة   •

 .بدون عوائق، مما يعود على التكلفة اإلنتاجية المستهلك بالحد منها بما يصب على ما هو الزم فقط 
ء، والمستهلكين، مما يعود بالمثل على صاحب العمل، وذلك  زيادة التوصيات بخصوص كفاءة المنتج، والعملية اإلنتاجية من العمال •

 .مادًيا، وإعالنًيا، بزيادة المبيعات
المنتج  • الجيد، وظهوره على  العاملين، وحرصهم على تحقيق مستوى عالي، وجيد منه، خاصًة بعد جني ثمار عملهم  زيادة ثقة 

 .عالقة العاملين مع بعضهم والجو العام للعملالنهائي، ورضا العميل، األمر الذي يعود بالنفس على 
 عناصر الضبط المتكامل للجودة  .6

تحديد مواصفات المنتج، ويجب اختيارها نسبة لرغبة المستخدم، ومواصفات التصميم، والتطوير، واألبحاث. ضبط جودة المواد الداخلة  
النهائية، ويشمل ذلك تغليفه، وتعبئته، وتخزينه، ونقله، وضبط في المنتج. ضبط جودة المنتج أثناء تشغيله. ضبط جودة المنتج في حالته  

جودة أجهزة القياس والفحص. ضبط جودة المنتج بعد بيعه. إدارة الجودة التي تمثل جميع النواحي اإلدارية المرتبطة بتطوير وتحسين 
 .مستوى جودة المنتج

 التقنيات العملية لضبط الجودة  .7
 ات اإلنتاجية ضمان الجودة من خالل ضبط العملي •
 خرائط التوزيع التكراري، وخرائط التحّكم لمتغّيرات المنتج، وخرائط التحّكم بالخصائص •
 ضمان جودة المنتج النهائي من خالل الفحص واالختبار •
 ضمان الجودة من خالل تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشامل  •

 أساسيات ضبط الجودة 

 المنتج من مواد ووتعبئة.   مراقبة مكونات المنتج أو العناصر الداخلة في •
 مراقبة المتغيرات علي المواصفات العالمية للمنتج.  •
 مراقبة التراخيص المحددة لصالحية المنتج من تاريخ إنتاج ودرجة حرارة حفظها وتاريخ انتهاء الصالحية. •
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 مراقبة مدي تطبيق القوانين المخصصة لضبط الجودة بدولة المنتج.  •
 ة التقنيات العملية لضبط الجود  .8

إن التطور الذي عرفته أنظمة الجودة مع الوقت انبثقت عنها تقنيات و طرق عدة لضبط جودة المنتجات الصناعية. نذكر فيما يلي أهمها  
 على المستوى الصناعي: 

 ضمان الجودة عن طريق ضبط العمليات اإلنتاجية وينبثق منها: طرق ضبط الجودة اإلحصائية؛ خرائط التوزيع التكراري ، خرائط •
 التحكم للمتغيرات، حرائط التحكم للخواص.  

 ضمان جودة المنتج النهائي عن طريق الفحص و االختبار. •
 ضمان الجودة عن طريق تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة.  •

 تكنولوجيا المعلومات في نشر المعرفة 

 أواًل: التكنولوجيا:  

سواء في توليد المعرفة واكتسابها أو نشرها أو االحتفاظ بها  ويذكر دور التكنولوجيا في  تؤدي التكنولوجيا دورًا هامًا في إدارة المعرفة،  
  إدارة المعرفة كما يلي:

 .إمكانية السيطرة على المعرفة الموجودة نظرًا للتطور التكنولوجي •
 مساهمة التكنولوجيا في تهيئة مالئمة •

 ثانيًا: العملية: 

 اللتان تعدان من اهم مصادر المعرفة توفر العملية المهارة والحرفة 

 خريطة المعرفة 
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 نموذج حصر المعرفة الضمنيه ونموذج للمعرفه الصريحه 

 : نموذج حصر المعرفة الضمنيةأوالً 
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 ثانيًا: نموذج للمعرفه الصريحه
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 الخاتمة

المواد السابقة إلدارة المعرفة تعرفنا على مفهومها وعناصرها   وأهدافها وأهميتها، ثم ذكرنا عملياتها والعوائق التي يمكن أن  من خالل 
تعترض تطبيقها، وعرضنا أمثلة لبعض نماذج إدارة المعرفة مع النموذج المقترح، وتطرقنا إلى بعض المعايير واالستراتيجيات التي تختص 

 .رة المعرفة في تنمية الموارد البشرية ورأس المال الفكري بإدارة المعرفة، وذكرنا أهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة ودور إدا

تنمو المعرفة وتتعاظم بمشاركة وتبادل األفكار والمهارات والخبرات والممارسات بين األشخاص. ويقصد بمشاركة المعرفة توزيع المعارف 
 .منظمة بشكل عاموتقاسمها ونقلها ونشرها ومشاركتها بين األشخاص أو المجموعات أو األقسام أو ضمن ال
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 : المراجع

 .229- 199(. مفهوم ادارة المعرفة. مجلة القانون المغربي، 2014شطيبي، اسماء. )

(. استراتيجية ادارة المعرفة. مجلة رسالة المعلم،  2006الساليطة، سامي عيسى ، العوران، نرمين نايف ، و الراعي، هدى عيسى. )
20 -28 . 

 . 27-  25(، إدارة المعرفـة واالقتصـاد المعرفـي،  ص٢٠١١) أ . محمد خالد ابو عزام، 

المدينة، متوفر عبر الرابط ٢٠٢٠حنان درويش عابد، ) (، تحسين إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية، مقالة منشورة على مندى 
 مساءًا.  ١٢:١٥، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١-٠٧، تمت الزيارة بتاريخ: madina.com-https://www.alاإللكتروني التالي: 

المجيد فحماوي، ) الرابط اإللكتروني ٢٠١٥عبد  المجتمع، مقالة منشورة على مدونة موضوع، متوفرة عبر  المعرفة في بناء  (، أهمية 
 مساءًا. ٠٥:٢٢، الساعة: ٢٠٢٢-١١-٠٧، تمت الزيارة بتاريخ: https://mawdoo3.comالتالي: 

( ابودامس،  التالي:  ٢٠٢١هند  اإللكتروني  الرابط  عبر  متوفرة  الثقافة،  قلم  مدونة  على  منشورة  مقالة  الجودة،  ضبط  مفهوم   ،)
ttps://2qlam.comh :مساءًا. ٠٤:١٢، الساعة: ٢٠٢٢- ١١-٠٨، تمت الزيارة بتاريخ 

 ( الشوملي،  التالي:  ٢٠١٧خولة  اإللكتروني  الرابط  عبر  متوفرة  موضوع،  مدونة  على  منشورة  مقالة  الجودة،  ضبط  معايير   ،)
mawdoo3.com/https:/ :مساءًا.  ٠٥:٠٥، الساعة: ٢٠٢٢-١١- ٠٨، تمت الزيارة بتاريخ 
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