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 الجراسة. ممخص

 ،بالسعخفة ومشطسات التعمع اإلدارةالزػء عمي مفاهيع إدارة السعخفة و إلقاء  هجفت ورقة العمل الحالية إلى:
 .بالسعخفة دارةاإلتػضيح الفخق بيغ إدارة السعخفة و ، و أو الستعمسة

بالسعخفدة  اإلدارةتدجعيع وتعديدد اقافدة وسدمػك إدارة السعخفدة و  وقجمت ورقة العمل بعض التهصيات، ومنها:
وتػفيخ السػارد الالزمة لحلظ والتجريب السصمدػب لمسددلػليغ عشيدا ، بسدا  جعدن السشطسدات مشطسدات تعمدع أو 

 متعمسة وتترف بالكفاءة والفاعمية والجػدة.

بالسعخفة في  اإلدارةالتػصيات  سكغ أن تداىع في تعديد وتجعيع اقافة وسمػك إدارة السعخفة و وىحه 
 فة عامة والسشطسات السرخية برفة خاصة. السشطسات العخبية بر

مشطسدات الدتعمع أو  ،بالسعخفدة اإلدارة ، إدارة السعخفدة، السعخفدة، السعمػمدات ، البيانداتمفتاحية: )الكممات ال
 (.الستعمسة

Summary 

The present working paper aimed to: shed light on the concepts of knowledge 

management and knowledge management and learning or learning 

organizations, and clarify the difference between knowledge management and 

knowledge management. 

The working paper presented some recommendations, including: 

strengthening and enhancing the culture and behavior of knowledge 

management and knowledge management and providing the necessary 

resources for that and the training required for those responsible for them, 

making organizations learning or learning organizations characterized by 

efficiency, effectiveness and quality. 

These recommendations can contribute to enhancing and strengthening the 

culture and behavior of knowledge management and knowledge management in 

Arab organizations in general and Egyptian organizations in particular. 

Key words: (data, information, knowledge, knowledge management, 

knowledge management, learning or learning organizations). 
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 مقجمة: 

، وذلظ نطخا  لسا نخاه مغ الشسػ الدخيع في السعمػمات Information Ageنحغ في عرخ السعمػمات 
ة السعمػمات تتزاعف كن خسذ ، فعمى مدتػى العالع فإن كسيحػلشامغ   Knowledgeوالسعارف 

 .تتزاعف كن سشتيغ عمى األقن  Computer، وقػة الحاسب اآللي سشػات
 Lack of informationػمدات مذكمة نقز السعم –والسذكمة التي تػاجيشا ليذ كسا كانت في الساضي 

بن السذكمة اآلن ىي التعامن الحكي ليذ فقط مع الكع اليائن مغ السعمػمات الستػفخة بن مع التعجد  - –
 .ق الشقن وتخديغ وتبادل السعمػماتالكبيخ في وسائن وشخ 

 
ئز ن مغ خراأ Future Shockفي كتابو صجمة السدتقبن  Alvin Toffler  ىحا ويقػل آلفيغ تػفمخ

كي مغ ويقرج بيا زيادة فخط التشبيو عشج السدتػى اإلدرا ،العرخ الحي نعيذو زيادة التحسين بالسعمػمات
، والسصمػب مغ اإلندان امتراصيا ومعالجتيا وتقييسيا واالحتفاظ بيا كثخة السعمػمات التي حػلشا

 .واستخجاميا وإصجار األفعال والقخارات في ضػئيا
الحي  قػم فيو الحاسب اآللي بالجور   Information Revolutionنحغ نعير اػرة السعمػمات أ زا 
 . سكغ تجشبيا حتى بالشدبة لمجول األقن تقجما   وىي الثػرة التي ال ،األول

 
مغ   Information Networksفمقج أصبح العالع قخية إلكتخونية صغيخة يخبصيا شبكات لمسعمػمات  

وفي القخن ، والسػجات شجيجة القرخ  Satellitesال الستعجدة عبخ األقسار الرشاعية خالل وسائن االتر
اخوة مغ اخوات الذعػب   Information Industryالحادي والعذخيغ ستكػن صشاعة السعمػمات 

كالغحاء والشفط وسترشف فيو الجول حدب إنتاجيا واستخجاميا لمسعمػمات، وستعخف األمية عمى مدتػى 
 لع الججيج باألمية السعمػماتيدددة ال أمية القخاءة والكتابة.ىحا العا

 
أصبحت تذكن نطاما  متكامال   جسع بيغ   Information Technologyإن تكشػلػجيا السعمػمات 

وقج بخزت تكشػلػجيا السعمػمات لتفخض نفديا ، السعمػمات ونطع الحاسبات اإللكتخونية ونطع االتراالت
جدة الجػانب ووسيمة ال غشى عشيا لإلندان في مختمف مخاحن عسخه وفي أدائو متع  Industryكرشاعة 

 .لسختمف وضائفو مغ اتخاذ القخار أو البحث أو التشفيح وحتى في حياتو السشدلية واالجتساعية واليػمية
 knowledge Managementوفي ضػء ما سبق ضيخ في أواخخ القخن العذخيغ مفيػم إدارة السعخفة 

شيف جسع وتشطيع وترج بو عسمية إدارة البيانات والسعمػمات والسعخفة في السشطسات بيجف والحي  قر
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مات واالضافة عمييا واستخجاعيا وتػفيخىا بأشكال مشاسبة وججولة وتحمين وتخديغ البيانات والسعمػ 
 ومفيػمة لمعامميغ في السشطسات لالستفادة مشيا.

فإدارة السعخفة ىي تخرز ميشي وعمسي ألخرائي وميشجسي الحاسبات والسعمػمات وقػاعج البيانات 
 بيجف التعامن مع البيانات والسعمػمات وتذغيميا ولتػفيخىا لمسشطسات بيجف االستفادة مشيا. 

 في اإلدارةعمساء ساىع عجد مغ فمقج  by Knowledge Management إلدارة بالسعخفةلأما بالشدبة 
ومغ بيشيع عمى وجو الخرػص بيتخ دراكخ ،  اإلدارةسفيػم ىحا النذأة  بجا ة اسانيشيات القخن العذخيغ في

 ودونالج مارشان. 
ىدحا الدشسط اإلداري  الدحيغ رصدجوا إرىاصدات اإلدارةمغ أوائن عمساء  Peter Druckerبيتخ دراكخ ويعتبخ 

فدي  Knowledge Worker، فقدج صدام مردصمح ل العسدن السعخفديل أو لالعامدن السعخفديل الحجيث ندبيا  
 . تقخيبا ، وفقا  ألحجث كتاب صجر لو بعشػان ل مجتسع ما بعج الخأسساليةل 0691سشة 

كسددا تشبدددأ دراكددخ بدددأن العسددن الشسدددػذجي سدديكػن قائسدددا عمددى السعخفدددة وبددأن السشطسدددات سددتتكػن مدددغ صدددشاع 
؛ 4102)أبػ الشرخ: لدمالئيع ولمدبائغأو السختجة مغ خالل التغح ة العكدية  أدائيعػن السعخفة الحيغ يػجي

 (.4112 :عبجاليادي

بالسعخفة ىي مدلػلية السجراء والعامميغ والحيغ  جب أن  دتفيجون ويدتخشجون بالسعخفة والبيانات  اإلدارةو 
والسعمػمات عشج اتخاذ القخارات وتحمين وحن السذكالت وعشج وضع الدياسات وترسيع البخامج وتحجيج 

 ة.االستخاتيجيات وعشج التحمين لمبيلة الجاخمية والخارجية لمسشطس

التي تجتاح  ةأنػاعيا مػجو مغ التحػالت والتغيخات الستدارع اختالفعمى تػاجو  عاصخةالسشطسات السو 
 .الثػرة السعمػماتيةاػرة الحاسبات اآللية واػرة االتراالت و عالع اليػم وفي مقجمتيا 

األمثن لمسعمػمات الستجفقة الشاتجة عغ  واالستخجامعمى السعخفة العمسية الستقجمة وتعتسج الثػرة السعمػماتية 
 للاإلنتخنتالجولية لمسعمػمات تقشيات الحاسب اآللي والذبكة حخكة البحث العمسي و التقجم اليائن في 

 .(4102: فخاج)

ُتجرك أن السيدة التشافدية التي تحرن عمييا مغ جخاء أصبحت السعاصخة السشطسات ن كثيخ مغ إ
، حيث تعتسج السيدة الحقيقية عمى تبشي مػضفي فقط ىي ميدة غيخ حقيقيةكشػلػجيا اعتسادىا عمى الت

 . سمكػنو مغ خبخات ومعارف طسة أنفديع بساالسش
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األدوار الحيػية لمسجيخ وذلظ باالستخجام السشطع لمبيانات ولمسعمػمات والسعخفة حج أ اإلدارةلقج أصبحت  
 .خبخات العامميغ بالسشطسةلسعمػمات و و 

سشجج أن االىتسام برفة خاصة مرخ ء واقع السشطسات في الجول العخبية برفة عامة وفي وباستقخا
، ويشصبق ذلظ بذكن فة  عتبخ محجود حتي الػقت الحاليبالسعخ  اإلدارةإدارة السعخفة و بتصبيق أو مسارسة 
ابقة ، حيث أابتت بعس البحػث والجراسات الدت الحكػمية أكثخ مغ القصاع الخاصأكبخ عمي السؤسدا

 . بالسعخفة اإلدارةإدارة السعخفة و إلي قمة اىتسام السؤسدات الحكػمية بثقافة وسمػك 

مسارسة ( وىي بعشػان 4102) دمحم سيج أحسجومغ ىحه البحػث والجراسات الدابقة دراسة عبج الشاصخ 
ومغ أىع  ،والجيدةدراسة ميجانية مصبقة بسحافطتي القاىخة . وىي بالسعخفة في السؤسدات الحكػمية اإلدارة

بالسعخفة في السؤسدات الحكػمية بعيشة الجراسة  اإلدارةنتائج الجراسة أن درجة االىتسام بإدارة السعخفة و 
، إدارية وسمػكية ومالية وفشية واقافية تقف أمام عسمية مسارسة متػسصة ، وأن ىشاك معػقات عجيجة كانت

 ب أو الستػقع.بالسعخفة بالذكن السصمػ  اإلدارةإدارة السعخفة و 

بالسعخفة ومشطسات التعمع أو  اإلدارةوورقة العسن الحالية سػف تمقي الزػء عمي مفاهيع إدارة السعخفة و 
 الستعمسة. 

وفي نيا ة ورقة العسن تع تقج ع مجسػعة مغ  ،بالسعخفة اإلدارةتع تػضيح الفخق بيغ إدارة السعخفة و  أ زا  
بالسعخفة في  اإلدارةالتػصيات التي  سكغ أن تداىع في تعديد وتجعيع اقافة وسمػك إدارة السعخفة و 

السشطسات العخبية برفة عامة والسرخية برفة خاصة. وفي بجا ة ورقة العسن تع تعخيف كن مغ الحقائق 
 ع مغ التسييج لمسكػنات الدابق اإلشارة إلييا.والبيانات والسعمػمات والسعخفة كشػ 

   مفدداهيع  السعخفددة والسعمػمدداتالبيانددات والسعمػمددات و : المعخفففةالحقففا ق والبيانففات والمعمهمففات و تعخيفف
والتددالي  ،بالسعخفددة اإلدارةرئيدددية فددي كددن مددغ البحددث العمسددي وعمددػم الحاسددبات اآلليددة وإدارة السعخفددة و 

 لكن ىحه السفاهيع مع تػضيح العالقة الػايقة فيسا بيشيع. تعخيفا  
  الحقا قFacts: ة تختز بأشخاص ، سػاء كانت ذات صفة شخريىي وقائع تسثن واقع األمخ

، أو ناتجة مغ مسارسة نذاط السؤسدة ..، .. أو كانت ذات صفة مؤسدية معيشيغ في السؤسذ
 كانت ذات صفة بيلية تسثن واقع األمػر في البيلة السحيصة بالسؤسدة. 

  البيانات Data : ىي مجسػعة مغ الحقائق األولية أو الخامRaw Facts  صة التي يتع تدجيميا بػاس
 ( بحيث  سكغ الخجػع إلييا في وقت…، أرقام معيشة )كمسات، حخوف، أشكال  Symbolsرمػز 
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، عجد مخات الغياب ،عجد وأسساء ساء العامميغ، عجد ساعات العسن في األسبػعسالحق مثن : عجد وأ
  .عسالء أو الدبائغال

 ،، فتربح بحلظ معمػماتبأسمػب أو بصخيقة ىادفة ذات معشىويتع تشطيع ىحه الحقائق الخام وتختيبيا 
 الحقائقىي البيانات وباخترار فإن  ،لشطام مخخجاتو السعمػمات   Inputsفالبيانات ىي مجخالت 

 وغيخ السختبة والتي ليذ ليا اتجاه محجد.واألرقام غيخ الُسشطَّسة 
  المعمهماتInformation  :أ زا   ،بن ىي احتسالية وندبية ،السعمػمات ىي حقائق غيخ  قيشية 

إضافية عمى قيسة ، بسا  جعن ليا قيسة ة البيانات السشطسة بصخيقة ىادفةالسعمػمات ىي مجسػع
 ؟مغ: التي تجور في عقن اإلندان، مثنسلمة األإجابات عغ تقجم لشا السعمػمات ف ،البيانات نفديا

  ؟وأيغ، ومتى ؟وماذا
بسعشي تختيب البيانات وتردشيفيا ،  Data Processingالبيانات أو تذغين فالسعمػمات ىي نتاج معالجة 

أو لتحقيددق  ،والتفددديخ السصمددػب لسػضددػع معدديغوجددجولتيا وتحميميددا وتفددديخىا بسددا  ددداىع فددي تحقيددق الفيددع 
   ىجف محجد.

بسا  سكشو مغ الحكع الدجيج عمى واقع األمػر السعمػمات التي  حتاج إلييا لستخح القخار تقجم  وىي بحلظ
، واالحتفاظ بيحه الحقائق والبيانات ىي السادة الخام لمسعمػمات ،ياناتوبحلظ فإن الب ة،واتجاىاتو السدتقبمي
 . يا شيء ىام ومحػري لتحديغ أي عسنوالسعمػمات وتحجيث

  المعخفةknowledge : إن تػفخ الحقائق وجسع البيانات وتحػيميا إلي معمػمات يػفخ لشا السعخفة
ؤى  الخبخاتالحقائق والبيانات والسعمػمات و مجسػعة بأنيا  السعخفةويسكغ تعخيف  ،السصمػبة ، والخُّ

والتفديخ السشاسب والقجرة عمي اتخاذ القخارات وتقييع الػاقع والتشبؤ  وتػفخ السعخفة الفيع السصمػب
 .بالسدتقبن

أو أخبار عغ  ،أو أنباء ،ولغػيا  مرصمح السعخفة مذتق مغ الفعن ل عخفل، أي الػصػل إلى معمػمات
  .أو بػاسصة كن ىحه الػسائن ،أو الخبخة ،أو التعميع ،شخيق التعمع

 :، نحكخومن تعخيفات مفههم المعخفة

 وىحه يق ميسة محجدة أو ا جاد شيء محجدالسعخفة ىي القجرة عمي تخجسة السعمػمات إلي أداء لتحق ،
: Peter Druckerالقجرة ال تكػن إال عشج البذخ ذوي العقػل والسيارات الفكخية )بيتخ دراكخ 

0662). 
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 .( 4102السعخفة ىي الفيع الشاتج عغ التعمع والجراسة والخبخة )مرصفي:  -0

أو الجراسة )رانيا  ،أو ارتباشيا بسػضػع البحث ،جي أىسيتياالسعخفة ىي فيع السعمػمات استشادا إلي م -4
 .(4102مرصفي: 

 .السعخفة ىي امتالك السعمػمات والقجرة عمي التعبيخ عشيا -3

 السعخفة ىي كن ماىػ معخوف أو مفيػم. -2

 .السعخفة مفيػم  دتخجم لػصف فيع أي مشا لمحقيقة -2

 .مجسػعة الشساذج التي ترف خرائز متعجدة وسمػكيات ضسغ نصاق محجدالسعخفة ىي  -9

مجتسع( والحي  دتخجم  ،مشطسة ،جساعة ،أو الفيع الحي يبج و ندق معيغ )فخد ،السعخفة ىي األفكار -7
 .(4119التخاذ سمػك فعال نحػ تحقيق أىجاف ىحا الشدق )العيػشي: 

 

إذ ُتسِثّدن البياندات السددتػى األدندى، ادّع تتبعيدا  ،والسعمػمدات والسعخفدةوايقة فيسا بيغ البياندات عالقة وىشاك 
يػضددح تختيددب ىددحه التددالي والذددكن  ،السعمػمددات فددي السدددتػى الثدداني، وتددأتي السعخفددة فددي أعمددى السدددتػيات

السفددداهيع الددددابق ذكخىدددا وكيدددف أن الػصدددػل إلدددى السعمػمدددات يدددػّفخ لشدددا السعخفدددة السصمػبدددة لفيدددع والتخصددديط 
، ي سػاء االقتراد ة أو االجتساعيدةذ القخارات وتشفيح وتقػيع العسن في مختمف مجاالت الشذاط البذخ واتخا

 .، وإجخاء البحػث األساسية والتصبيقية في مجالي الخجمات واإلنتاج …أو العدكخية ، أو الدياسية

 السعخفة                   
 

 السعمػمات                  
 البيانات                  

 
 الحقائق               
 عالع الػاقع             

كسا سبق  أ زا   ،ف عمسية وأخخي معارف غيخ عمسيةأوسع وأشسن مغ العمع ألنيا تتزسغ معار  السعخفةو 
 .F قػل فخانديذ با كػن ، ىػ تحقيق السعخفة ،فإن اليجف مغ جسع الحقائق والبيانات والسعمػمات :القػل

Bacon  السعخفة قػةKnowledge is Power. 
أن  بسعشى ،  A little learning or knowledge is a dangerous thing :والسثن اإلنجميدي  قػل 
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  .لالعمع القمين )أو السعخفة القميمة( شيئ خصخل
أي أن العمع الشاقز قج  زن السخء وقج   بية لنرف العمع أخصخ مغ الجينلويقابن ىحا السثن في العخ 

 .بالعمع والسال يبشي الشاس ممكيع .. لع ُيبغ ُممظ عمى جين وإقالل :والذاعخ  قػل ، يػرده مػارد التيمكة
 -:لمقػة أنيا  Resourceومغ خرائز السعخفة كسػرد  :خرا ص المعخفة

 تشتج عغ التفكيخ. 

 مخنة. 

  ( …: الثخوة والعشف مثن ،أشكال القػة األخخى )عمى عكذ ال تشقز كسيتيا باستخجاميا. 

 جساعية استخجاميا. 

 متاحة لمفقخاء ولمزعفاء. 

 السعخفة ىي عشرخ مغ عشاصخ اإلنتاج. 

 حيػية الستسخاريتيا. 

 تخاكسية. 

 أساس لخمق ميدة تشافدية. 

 مخشج الستذخاف السدتقبن.  
 :، مشياالسعخفةيفات عجيجة لسفيػم إدارة ىشاك تعخ تعخي  إدارة المعخفة: 

مجسػعة مغ العسمّيات التي تتّع داخن الُسشطَّسة، حيث ُتداعج عمدى إ جداد السعخفدة،  :ىي ،إدارة السعخفة .1
 .اوتػليجىا، واستخجاميا، وتشطيسيا، اّع السقجرة عمى َنْذخى

واسددددتثسار التقشيددددات واألدوات والسددددػارد البذددددخية السدددددتخجمة لجسددددع وإدارة ونذددددخ : إدارة السعخفددددة، ىددددي  .2
 .السعخفة ضسغ مؤسدة ما

البياندددددات عسميدددددة تعشددددي باكتذددددداف وتكددددػيغ وخددددددن واسددددتعادة وتػزيدددددع واسددددتخجام : ىددددي ،إدارة السعخفددددة .3
 .أو عمشية ،السعمػمات سػاء كانت ضسشيةو 

 : سكغ تحجيج أىع أبعاد أو مؤشخات إدارة السعخفة في التاليومؤشخات إدارة المعخفة:  أبعاد

  البياناتترسيع أدوات جسع. 

 جسع البيانات. 

 تفخيغ البيانات. 

 ترشيف البيانات. 

 ججولة البيانات. 
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 تحمين البيانات. 

 بياناتتفديخ ال. 

 تخديغ البيانات. 

 فداد والتحػيخ والتزمينالسحافطة عمي البيانات مغ الدخقة والتمف واإل. 

 استخجاع البيانات. 

 البشاء عمي البيانات. 

 ترحيح البيانات. 

 تػفيخ البيانات. 

 : بالسعخفة، مشيا اإلدارةت عجيجة لسفيػم ىشاك تعخيفابالمعخفة:  اإلدارةتعخي  

   الددحي  عتسددج عمددى مكتدددبات الفددخد  اإلدارةبالسعخفددة ىددي نسددط  اإلدارة :(2114)تعخيفف  سففيج الهففهار
وناتج متحرالتو ودراستو ومعخفتدو الددابقة والستكدخرة لمسعدارف والعمدػم والتقشيدات الحجيثدة. فيدػ مدجخن 
وضيفدددي يخمدددى إلدددى اكتذددداف خبدددخات ومشتجدددات الفكدددخ اإلندددداني ومخخجدددات العقدددن اإلندددداني والدددديصخة 

  .شطسات السعاصخةعمييا واستثسارىا لتحقيق أفزن الشتائج لمسؤسدات والس
 أسمػب عمسي لإلبجاع الفكخي والسدادي مدغ خدالل بالسعخفة ىي  اإلدارة: (2114دمحم الريخفي )ي  عخ ت

ميددارات وخبددخات األفددخاد الستدايددجة ومجسددن تجدداربيع الدددابقة العمسيددة والعسميددة فددي الحيدداة وكفدداءتيع  إدارة
وتجريبيع عمى التكشػلػجيا وتصبيقاتيا في فخوع العمػم السختمفة ومدج القج ع بالسددتحجاات والسددتججات 

 السحيصة بشا. 
   اسدددتخاتيجي لمتحدددديغ السددددتسخ مدددجخن ىدددي بالسعخفدددة  اإلدارة :(2115) أحمفففج سفففيج مرفففظفيتعخيففف

لمسشطسات يػضدف مدا تدػفخه السشطسدة لدفدخاد مدغ معدارف وتقشيدات وأسداليب تكشػلػجيدة متصدػرة ووسدائن 
وىدي ذات تدأايخ فدي  ،لمحرػل عمى السعمػمات، واسدتيعابيا والتعدخف عمييدا وتصبيقيدا بدديػلة واعتيداد

تبدع أنسداط فيدي حرديمة الخبدخة الحاتيدة شكن سمػكيع ويسكغ معخفتيا مغ خالل رصج الدمػك الستبدع وت
 التي  سخ بيا اإلندان والسعارف التي  حرن عمييا مغ التقشيات الحجيثة.

بالسعخفدددة بأنيدددا العسميدددات التدددي تدددداعج السشطسدددات عمدددي تػليدددج  اإلدارةتعخيدددف وفدددي ضدددػء مدددا سدددبق  سكدددغ 
لسعمػمات السيسة والخبخات التي والحرػل عمي السعخفة واختيارىا وتشطيسيا واستخجاميا ونذخىا، وتحػين ا

تعمع تستمكيا السشطسة والتي تعتبخ ضخورية لدنذصة اإلدارية السختمفدة كاتخداذ القدخارات، حدن السذدكالت، الد
 والتخصيط االستخاتيجي. 
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  في العجيج مغ الجػانب، مشيا: السعخفةب اإلدارةسية تطيخ أى: المعخفةب اإلدارةأهمية 

 مداعجة السشطسات عمى االستفادة والتعمع مغ التجارب واألخصاء الدابقة.  .1

 . واالختخاع االبتكاراالبجاع و السداىسة في تصػيخ قجرة السشطسة عمى  .2

 تعديد قجرة السشطسة عمى حفع السعخفة والكفاءات التي تستمكيا خػفا  مغ الشدخ أو الزياع.  .3

 .خفة القج سةاستبجال السع تعديد إمكانية السشطسة عمى .4

 تصػيخ الكفاءات والسيارات الرحيحة عمى السجى الصػين.  .5

 .في أكثخ مغ مجال سشطسةكفاءة وإعادة نذخىا إلفادة الالسعخفة الستاحة ب واالستفادة مغإدارة  .6

 بالسعخفة في التالي: اإلدارةشخات  سكغ تحجيج أىع أبعاد أو مؤ بالمعخفة:  اإلدارةأبعاد، ومؤشخات 

 مغ البيانات والسعمػمات والسعخفة.االستفادة  .0

 االستفادة مغ معارف وخبخات وتجارب العامميغ. .4

 االستفادة مغ معارف وخبخات وتجارب السشطسات األخخى. .3

 االىتسام بتجريب العامميغ. .2

 االىتسام بالتشسية السيشية السدتسخة لمعامميغ. .2

 االىتسام بالقخاءة والسكتبة في السشطسة. .9

؛ 4002: وآخددددخون  Jennifer Joy )جيشفددددخ جددددػي سددددي بػاسددددصة السشطسددددة م بالبحددددث العماالىتسددددا .7
Miller, Kent, & Bramiley, Philip: 2010 4002أبػ الشرخ: ؛.)  

فاألولي تيتع  ، بالسعخفة اإلدارةىشاك فخق بيغ إدارة السعخفة و بالمعخفة:  اإلدارةو  إدارة المعخفةالتمييد بين 
بعسميات جسع وترشيف وتحمين البيانات والسعمػمات وتخديشيا واإلضافة عمييا وتعجيميا واستخجاعيا 

فخ فإنيا تخفع شعار ال قخار بجون تػ  بالسعخفة اإلدارةبيشسا  ،وتػفيخىا لمعامميغ في السشطسة لالستفادة مشيا
 . يانات والسعمػمات السصمػبة وىكحاب، وال خصة بجون تػفخ الالبيانات والسعمػمات السصمػبة

بالسعخفة يتع تصبيقيا أو مسارستيا بشاء عمي إدارة السعخفة التي تػفخ البيانات والسعمػمات  اإلدارةأي أن 
 بالسعخفة ىي التػضيف أو االستخجام الفعال لمسعخفة اإلدارةبسعشي أن  ،والسعخفة السصمػبة لإلدارة بالسعخفة

كحلظ السدلػل عغ إدارة السعخفة ىع ميشجسي الحاسبات اآللية والسبخمجيغ  ،التي تػفخىا إدارة السعخفة
 اإلدارةبيشسا السدلػل عغ ليغ عغ تذغين الشطع وصيانتيا ...، جخمي البيانات وجامعي البيانات والسدلػ وم
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لدياسات واالستخاتيجيات وخاصة متخحي القخارات وواضعي اسة بالسعخفة ىع جسيع العامميغ بالسشط
     .والخصط والبخامج

بخامج حاسػبية حجيثة تػفيخ حاسبات آلية متقجمة و بالحرػل عمي وتدداد كفاءة نطع إدارة السعخفة 
بالسعخفة عمي درجة وعي العامميغ في السشطسة  اإلدارةبيشسا تدداد كفاءة ، واكتداب ميارات بحثية متقجمة

حن السذكالت ووضع تحمين و : صشع القخارات و يدي في تحديغ عسمياتىا الخئبأىسية السعخفة ودور 
 .وتحمين البيلة الجاخمية والخارجية لمسشطساتالخصط والبخامج وصياغة الدياسات واالستخاتيجيات 

أن مشطسددات الددتعمع أو   Peter Senge (1990) يددخي بيتددخ سدديشج منظمففات الففتعمم أو المتعممففة: 
ىددي التددي ُ ددديع فييددا كددن فددخد بددالتعخف عمددي السذددكالت مددغ  Learning Organizationsالستعمسددة 

خدالل جسددع البيانددات والسعمػمدات مددغ أجددن تحميميدا وا جدداد الحمددػل ليدا. أ زددا ىددي السشطسدات التددي تدددتفيج 
مددغ السعخفددة الستاحددة ليددا مددغ مختمددف السرددادر مددغ أجددن تددػفيخ فددخص التحددديغ والتصددػيخ وزيددادة القددجرة 

 الستفادة مغ معارف وخبخات العامميغ.التشافدية وا

حه السشطسات ليدت ىو  ،بالسعخفة اإلدارةومشطسات التعمع أو الستعمسة ىي التي تدتفيج مغ إدارة السعخفة و 
تترف بأنيا جامجة وغيخ ديشاميكية وتترف بالبيخوقخاشية بذكن غيخ سميع وال  ، واألخيخةمشطسات تقميج ة

ىحه السشطسات تكػن حخيرة عمي الحرػل عمي  أ زا    ،تيتع بالتعمع والتعميع والتجريب والبحث العمسي
كحلظ معارف وخبخات العامميغ بيا واالستفادة مشيا واالحتفاظ بيا حتي  سكغ االستفادة مشيا في السدتقبن. 

ىحه السشطسات تعسن عمي االستفادة مغ معارف وخبخات السشطسات األخخي وخاصة العاممة في نفذ 
 القصاع والسشطسات السشافدة.

 :تم بها منظمات التعمم هي كالتاليوهناك مكهنات ر يدية ته

 .جسع وتذغين البيانات وتػفيخىا واالستفادة مشيا .0

 .تذجيع البحث العمسي .4

 .االىتسام بالتجريب .3

 .االىتسام بالقخاءة .2

 .االىتسام بالسكتبة .2

  .تذجيع العامميغ عمي استكسال تعميسيع .9

 2020أكتوبر    (الثامن)العدد:   (رابعال)المجلد:IJS)  )المجلة الدولية للبحوث والدراسات 

(.إدارة المعخفة واإلدارة بالمعخفة)، د. مجحت دمحم أبه النرخ  
 

89 



 .عمي االلتحاق بالجراسات العميا تذجيع العامميغ .7

 .االىتسام بالتغح ة العكدية أو الخاجعة واالستفادة مشيا .2

بالسعخفددة فددي تحددديغ وتصددػيخ السشطسدات وزيددادة جددػدة مشتجاتيددا سددػاء كانددت  اإلدارةوتدداىع إدارة السعخفددة و 
 سمع أو خجمات مغ خالل تػفيخ السعخفة واالستفادة مشيا. 

بالسعخفددة عمددي حدددغ إدارة مددػارد السشطسددات وتقميددن اليددجر فييددا وحدددغ  اإلدارةأ زددا تددداىع إدارة السعخفددة و 
 Henry Gelbert : 2013 ).  ىشخي جيمبخت ت )إدارة الػقت وسخعة انتاج الدمع وأداء الخجما

 -:لى عجد مغ التػصيات، وىي كسا يميإتػصمت الجراسة : تهصياتال

لدحلظ والتدجريب السصمدػب لمسددلػليغ  ،تجعيع وتعديد اقافة وسمػك إدارة السعخفدة وتدػفيخ السدػارد الالزمدة .0
 عشيا.

وتددددػفيخ السددددػارد الالزمددددة لددددحلظ والتددددجريب السصمددددػب  ،السعخفددددةب اإلدارةتددددجعيع وتعديددددد اقافددددة وسددددمػك  .4
 لمسدلػليغ عشيا.

 بالسعخفة باعتباره  خمق قاعجة معخفية حجيثة.  اإلدارةجعن التجريب مكػن أساسي لشسػذج  .3

 إعصاء إدارات السعمػمات والحاسب اآللي والتجريب حقيع مغ االىتسام التشطيسي والسيدانية.  .2

  . Open Book Managementالسفتػحة  اإلدارةبالسكذػف أو  اإلدارةتصبيق فكخ  .2
  .الحرػل عمي درجات أعميتعميسيع و الستكسال ضخورة تذجيع  العامميغ  .9

          

  .واالختخاعبجاع واالبتكار إلتذجيع السشطسة عمي ا .6
  الىتسام بتجريب العامميغ بالسشطسة.ا  .7
  .اآلليدارات السعمػمات والحاسب إتجعيع ميدانية   .8
 .وتصػيخىا سام بالسكتبة السػجػدة في السشطسةاالىت  .01

 .العميا بتذجيع البحث العمسي اإلدارةضخورة اىتسام  .00

لالسددتفادة مشيددا وتدددجيميا  جددارب السشطسددة وخبددخات وتجددارب العددامميغضددخورة االىتسددام بخبددخات وت .01
 يتع الحاجة إلييا. عشجما 
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 المخاجع.

 ( 0887أبػ الشرخ، مجحت دمحم:) نطع السعمػماتل، مؤتسخ  التقشية الحجيثة في مجال التجريب عمى
فبخايخ  07 - 04التصػر التقشي وفاعمية العسمية التجريبية، اإلدارة العامة لذخشة أبػ ضبي، أبػ ضبي: 

0887. 

 ( 1102أبػ الشرخ، مجحت دمحم:)القاىخة: مجسػعة الشين في مجال الخجمات،  إدارة الجػدة الذاممة
 .العخبية

 ( 1103أبػ الشرخ، مجحت دمحم:)السجسػعة العخبية  :القاىخة، اإلدارة بالسعخفة ومشطسات التعمع
 .لمتجريب والشذخ

 ( مشاىج البحث في الخجمة االجتساعية، القاىخة: السجسػعة العخبية.1106أبػ الشرخ، مجحت دمحم :) 

  وهي لمؤسسات الحكوميةممارسة اإلدارة بالمعرفة في ا (: 4002)دمحم سيد أحسج، عبج الشاصخ ،

 ،  مجمة كمية التجارة، جامعة حمػان.دراسة ميدانية مطبقة بمحافظتي القاهرة والجيزة

 ( البحث العمسي بيغ الػاقع والسأمػل، القاىخة: السجسػعة العخبية 1105إسساعين، دمحم صادق :)
 لمتجريب والشذخ.

 ( شخق وأساليب البحث العمسي،  القا1103األشػح، زيشب :) .ىخة: السجسػعة العخبية لمتجريب والشذخ 

  دمحم عمي ناصف :تخجسة، 1طصجمة السدتقبن، الستغيخات في عالع الغج،  (:0881)آلفيغ فمخ، تػ ،
 .القاىخة: نيزة مرخ

  ،لمشذخ والتػزيع. مجسػعة الشين العخبية: القاىخة، إدارة السعخفة(:  4102)عادل زايجزايج  

  ،لمشذخ  دار الذخق عسان:  ،إدارة األفخاد ،إدارة السػارد البذخية (:4112)مرصفى نجيب شاوير
 والتػزيع.

  ،ة يالجسع :القاىخة، بخنامج تكشػلػجيا السعمػمات(: 0884)دمحم الدعيج خذبة، و  ؛حديغشخاره
 .االستذارية لمذخق األوسط

 السعخفة، مجمة (: دور الجامعات الشاشلة في تػشيغ مجتسع 4109) الذخيف، دعاء حسجي محسػد
 كمية التخبية، جامعة حمػان، العجد الثاني، القاىخة: أبخين.

 ( اإلدارة بالسعخفة واتخاذ القخار، اإلسكشجرية: رسالة دكتػراه، غيخ 4101الذشاوي، عمي حديغ :)
 مشذػرة ، كمية التجارة، جامعة االسكشجرية.

  ،لمشذخ والتػزيع. عيغ شسذمكتبة : القاىخة ،اإلدارة السعاصخة (:4102)دمحم الريخفي 

 ( مجتسع السعخفة، القاىخة: السكتبة الحجيثة لمشذخ والتػزيع.4112عبجاليادي، أحسج ابخاهيع :) 
  ،الكػيت: مكتبة الفالح ،مقجمة في البحث العمسي (:0881)وآخخون  ؛عميعدكخ. 
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 ( أاخ مجخن اإلدارة بالسعخفة عمى جػدة األداء بالس4102العديمي، شارق حامج :) ،شطسات العامة
 دقازيق.، جامعة الالتجارةكمية غيخ مشذػرة، ، ة رسالة دكتػرا  الدقازيق:

  ،الكػيت: نيدان، 073السعخفة، رقع لع العخب وعرخ السعمػمات، سمدمة عا (:0883)نبين عمي. 

  ،سكشجرية: السكتب العخبي الحجيثاأل،  مفاهيع البحث في عمع الشفذ (0886)الخحسغ  عبجالعيدػي.  

 ( السعخفة ودورىا في دعع اتخاذ القخار، دبي: مخكد دعع اتخاذ القخار، القيادة 1115العيػشي، دمحم :)
 العامة لذخشة دبي.

  ،غيخ رسالة دكتػراه ، الجيدة: تأايخ اإلدارة بالسعخفة عمى اتخاذ القخار (:4116)دمحم دمحم الغسخاوي ،
 .جامعة القاىخة، كمية التجارةمشذػرة، 

  ،الييلة السرخية العامة لمكتاب :القاىخة ،قامػس عمع االجتساع (:0868)وآخخون  ،اشفدمحم عغيث. 

  ،دور إدارة السعخفة في رفع كفاءة أداء السشطسات، دراسة ميجانية عمى (: 4141)سميسان الفارس
، مجمة جامعة دمذق لمعمػم االقتراد ة والقانػنية، شخكات الرشاعات التحػيمية الخاصة بجمذق

 دمذق، دمذق.جامعة 

 ( السجاخن الحجيثة في اإلدارة، القاىخة: دار الشيزة العخبية.4102فخاج، هبة أحسج :) 

 ( مشاىج البحث االجتساعي، القاىخة: السكتبة الحجيثة لمشذخ والتػزيع.0669دمحم، عبج الباسط :) 
  ،مكتبة الفالحالكػيت ،ساليب البحث العمسيأ (:087)دمحم الدخياقػسي، و  ؛ السعصي عمي عبجدمحم :. 

  ،سكشجرية: دار السعخفة الجامعيةاإل ،1، طعمع االجتساع والسشيج العمسي (:0870)دمحم عمي دمحم. 
  ،لمشذخ والتػزيع. دار الشيزة العخبية :القاىخة، التشطيع اإلداري  (:4102)أحسج سيج مرصفى 

 ( إدارة السعخفة وتشسية رأس السال الفكخي، 1103مرصفى، رانيا :).القاىخة: مشطسة اليػنيدف 

  ،اإلسساعمية: سةدعخفة في تسكيغ العامميغ بالسشطدسددور اإلدارة بال(: 4102)ماىخ محسػد السمط ،
 .الدػيذ قشاةكمية التجارة، جامعة غيخ مشذػرة، رسالة دكتػراه، 

 ( اإلدارة، األصػل واألسذ العمسية لمقخن 4111اليػاري، سيج :)عيغ ، القاىخة: مكتبة 4، ط40
 شسذ.

  ،(: الشقمة الحزارية الذاممة لمسشطسات، القاىخة: دار الشيزة العخبية.4102سيج )اليػاري 
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