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 نشأة وتطور المعرفة –الفصل االول 

 االهداف التعليمية:

 -:يهدف الفصل الى     

  . نشوء المعرفة وتداوليا وتتبع مراحل تطورىا تاريخيا تتبع بدايات .1
تمييز الطابع التراكمي لممعرفة االنسانية ومعرفة اوجو ازدىار المعرفة في الحضارات القديمة عبر  .2

  .العصور
 وفقا لممدارس والنظريات التنظيمية واالدارية . تطور المعرفة .3

 تمهيد:

اهتم االنسان منذ ان خلقه هللا سبحانه وتعالى بالمعرفة اذ انه ادرك اهميتها في حياته العملية, لكن      

المؤكد هنا ان المعرفة في بدايات نشؤها لم تكن كما في صورتها الحالية ال من حيث التنوع وال من حيث 

 .المستوى 

ت عمى مر العصور مع تطور مدارك االنسان وتعاظم ونتيجة لممعرفة التراكمية فإنيا قد تطور      
مستويات تعممو وتطور حاجاتو التي ادرك من خالليا اىمية المعرفة في التسييل عميو إلشباع ىذه 

اذ انو لم يمتمك في اعتمد االنسان في بداية حياتو االسطورة في تفسير الظاىرة التي تظير لو  الحاجات .
حينيا االدوات الكافية لمبرىنة, فأعتمد عمى تخيالتو وتصوراتو لمحكم والتحقق, لذا كانت المعرفة التي 

ومع تطور مدارك االنسان وادواتو لمبرىنة والتحقق انتقمت معرفتو الى يحصل عمييا من ىذا المستوى. 
المعرفة من مدارس مختمفة عكست تميز  مستويات اكثر دقة وسعة. وفي العصر الحديث جرى تناول

 مدارك االنسان وسعة افقو في التحقق والتفكير في عظمة الخالق وفي ما يحيطو من الظواىر الطبيعية .

 المبحث االول: نشأة وتطور المعرفة تاريخيا

عمى الفطرة ثم عممو  وتعالىتعود بدايات المعرفة إلى بداية خمق االنسان، حيث خمقو اهلل سبحانو      
(. ومن السيولة 2( )خمق االنسان. عممو البيان()1)وعمم آدم االسماء كميا() تعالىوىداه السبيل. كقولو 

تمييز الطابع التراكمي لممعرفة االنسانية، ونقل لنا التاريخ بعض أوجو االزدىار في الحضارات القديمة، 

                                                           
(1)

  31سورة البقرة : اآلية  
(2)

 (4-3سورة الرحمن : اآليات ) 
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لصينية واليندية واليونانية، والتي حصل فييا تراكم معرفي مكن كالسومرية واآلشورية والبابمية والفرعونية وا
. االنسان من تحقيق إنجازات كبرى  

في العراق القديم وجدت اعداد كبيرة من الوثائق المكتوبة، وكانت الكتابة مقصورة عمى طبقة وجدت      
الذكاء بالذاكرة وقد  يقرنونالكتبة الذين يتحممون مسؤولية المحافظة عمى المعرفة ونشرىا. وكان اآلشوريون 

متحمسًا لمحفاظ عمى المعرفة بانيبال من اتقان الكتابة المسمارية االمر الذي جعمو  أشورمكن ىذا الذكاء 
ي.       حدة من اىم كنوز المتحف البريطانوا في زمانو ببنائو مكتبة بقصره حممت اسمو والتي تعد اآلن 

                                                                                                                                            

ولكن الطابع الغالب عن المعرفة في العصور القديمة لم يخرج عن كونو خبرات متوارثة ومقترنة في      
 تحاولعن إخضاع المعرفة لمتجربة والبرىان، لذا لم  إشاراتولم ينقل لنا التاريخ  باإلليامجانب كبير منو 

ات عممية، وٌبني الكثير من ىذا التراكم أي من ىذه الحضارات التأطير لممعرفة المتراكمة لدييا بنظري
المعرفي اعتمادًا عمى القصص واالساطير االمر الذي يسمح ان نسمي المعرفة في ىذه الِحقب بالمعرفة 
االسطورية، وقد عدت االسطورة صورة من صور الفكر البدائي حينما كانت مسطورة في االذىان, لكن 

 والسحر والطب والعرافة والفمسفة فانتقمت المعرفة عمى أيدييم إلى ماالمعرفة لدى البابميين اقترنت بالكيانة 
يسمى بالمعرفة الفمسفية التي انصرفت إلى معرفة االشياء والحوادث والموضوعات ومعرفة كيفية فعل 
        االشياء، وبيذه المرحمة عدت المعرفة شيئًا موجودًا وما عمى العقل البشري اال ان يتأمميا كما ىي.

              

واستخدمت المعرفة الفمسفية في بعض االستخدامات العممية لكنيا لم تحظ بالتحميل العقمي ولم تؤطر نظريًا 
إال عند اليونان الذين صاغت حضارتيم مفيوم المعرفة النظرية التي امتازت بالقدرات التحميمية وتمكنوا من 

والفراعنة الذين استخدموا معارفيم في بناء شواخص خالدة عدت ميز اليونان عن البابميين  تدوينيا. وىذا ما
من عجائب الدنيا السبع لكنيم لم يدونوا ىذه المعارف بنظريات يمكن خزنيا والرجوع إلييا كما فعل اليونان، 

كان يسمى فمسفة في الحضارات القديمة )معرفة( أو )حبًا لمحكمة(، وبذلك انتقمت  الذين اطمقوا عمى ما
 .فة عمى يد اليونان من المعرفة الفمسفية إلى المعرفة النظريةالمعر 

وفي العصور االسالمية األولى ونتيجة لحث االسالم عمى طمب العمم حيث ورد ذلك في أول أوامره ونواىيو 
( ))اقرأ باسم ربك الذي خمق. خمق  في السورة األولى من القرآن الكريم التي نزلت عمى نبينا محمد )

( ، وفي الحديث الشريف 3من عمق. اقرأ وربك االكرم. الذي عمم بالقمم. عمم االنسان مالم يعمم(()االنسان 

                                                           
(3  )

 5-1سورة العلق : اآليات 
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) اطمبـوا العمـم من الميـد إلى المحــد ( ، و)زكاة العمم إبالغو(. رجحت كفة العالم اإلسالمي عمى اآلخرين 
خضاعيا لمتجربة والبرىان ولم جادة إل محاوالتوبرع العرب المسممون بنقل معارف الحضارات األخرى مع 

يقتصر دورىم عمى الترجمة والنسخ، بل كانت ليم مساىماتيم الجادة في توليد المعرفة الجديدة عندما فيموا 
 .العمم عمى انو معرفة نظرية تستيدف أغراضًا عممية تطبيقية، وكان تأثيرىم واضحًا فييا

ت العرب والمسممين في نقل معارفيم إلى الشعوب وفي تاريخ األندلس وبغداد الشيء الكثير عن مساىما
سمي بعصر النيضة، انتقل مركز الريادة  بكل شفافية، وبعد ان أصابتيم الفرقة وبمغت أوربا ما المجاورة

التي تستخدم أساليب  المعرفة العمميةيطمق عميو  في توليد المعرفة إلييا، وظير عمى أيدي األوربيين ما
والتطبيق االمر  فكرية وعقمية جديدة تختمف عن أساليب الفمسفة النظرية، ودائمًا تخضع لمتجربة والبرىان
 الذي سمح ليم بعكس ذلك في تمك االختراعات العظيمة وذلك التطور التكنولوجي المبير.

 
 المبحث الثاني: تطور المعرفة وفقا للمدارس التنظيمية

لمبادئ المدارس الفكرية االدارية والتنظيمية ومنطمقات نظرياتيا وروادىا  تناول المعرفة وفقا جرى     
 ويمكن لنا تتبع ىذا التطور كاالتي:

 المدرسة التقميديةاوال: 
ومحركاتو  تناولت ىذه المدرسة المعرفة من زاوية جمع الحقائق العممية التي تصف ظاىرة التنظيم     

تساعد في صياغة نظرية تفسر وتتنبأ  العمل والييكل التنظيمي وساعية إليجاد أطر عمميةميتمة بجوانب 
 وتتحكم بالسموكيات والعالقات داخل التنظيم.

 سيتم استعراض اسيامات تمك المدرسة وفقا لنظرياتيا الرئيسة:     
 النظرية البيروقراطية. 1

( الذي دعا الى اعتماد 1221 -1684كس ويبر, طرحت ىذه النظرية من قبل العالم االلماني )ما     
فييا واضحا مثل دور المعرفة والمؤىالت  يبدو التنظيم تصف الخبرة والميارة وركز عمى جممة خصائص

االوامر وتنوع طرائق العمل وانقسام  إلعطاءالتخصص في العمل وتوزيع االنشطة والميام وتوزع السمطة 
التنظيم الى مستويات واعتماده المطمق عمى الوثائق والمستندات , ومن ىنا يستنبط ان المعرفة وفق ىذه 

لمتخصص وتقسيم العمل والتوثيق الذي احد اىم النظرية تركز عمى اليات تدعم تمك المبادئ التي تؤسس 
ركز ويبر عمى مبدأ الرشد الذي يتمثل بمؤشرين اساسيين تبدو المعرفة  اليات التعامل مع المعرفة االن. وقد

 حاضرة فييما وىما:
 .اعتماد طرائق واساليب دقيقة لتحقيق اىداف التنظيم 
 .توظيف المنطق العممي في تفسير الظواىر المحيطة بالتنظيم 
 
  نظرية االدارة العممية. 9
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( الذي دعا الى 1221-1211ىذه النظرية عمى تجارب وافكار رائدىا )فردريك تايمر( لمفترة ) اعتمدت     
ىذه المدرسة الكفاءة في  اعتمدتالعمل.  ألداءاستخدام الخبراء المتخصصين لوضع افضل الطرائق 

 :دئ اساسيةالتعامل مع الموارد والبحث في اساليب تعظيم االنتاجية وتنطمق من اربعة مبا
  .االسموب العممي في الوصول الى حمول لممشكالت االدارية واتخاذ القرار 
  .اختيار اآلالت والمواد والعمال بطريقة عممية 
   عند اختيار العامل المناسب يعيد اليو بأداء عمل محدد عمى ان توفر لو االدارة التعميمات                                                

 د فيما يتعمق بكيفية االداء األمثل لمعمل.واالرشا
   يجب ان يكون ىناك تعاون كامل بين االدارة والعاممين وان يعاد توزيع العمل بينيم عمى 

 اساس تولي االدارة ميام التخطيط والتنظيم والرقابة وتولي العاممين ميام التنفيذ.
االساس الختيار االساليب العممية فضال عن كونيا ويبدو واضحا دور المعرفة في المبادئ اعاله اذ تعد 
 المحدد والمنطمق الختيار العاممين ولتوزيع العمل عمييم.

 التقسيمات االدارية.3
يركز رواد ىذا االتجاه عمى ذات المبادئ العامة التي جاءت بيا االدارة العممية غير انيا ركزت 

وتعيين االعمال وتجميعيا وتجميع الوظائف ضمن  عمى خطوات بناء التنظيم المتمثمة بتحديد االىداف
 اقسام واالقسام المتشابية ضمن ادارات.

برز من رواد ىذه النظرية )ىنري فايول( الذي حدد وضائف المدير وقدم المبادئ االربعة عشر: 
مل، لية، التنسيق، القيادة، الرسمية، التخصص، وتقسيم العو ، نطاق االشراف، السمطة والمسؤ وحدة االمر

 االتصال وغيرىا.
تعكس ىذه النظرية حاجة التنظيم الى الخبرة العممية والتفكير لفيم حقيقة السموك التنظيمي، وجدير 

 بالذكر ىنا ان الخبرة والتفكير من ابعاد المعرفة.
 

 ثانيا: مدرسة العالقات االنسانية
الجيود والقدرات الذاتية والموضوعية نحو ان مدرسة العالقات االنسانية )السموكية( تركز عمى تكثيف      

موارد البشرية الموجودة او المتاحة، او تمك الموارد الفكرية والتقنية والتنظيمية التي تستطيع االدارة استثمار ال
تشكيميا كفريق عمل موجود او فريق عمل افتراضية يتم تجميعيا من داخل او خارج المنظمة بصفة وقتية 

 حل مشكالت حيوية او تنفيذ مشروعات او تخطيط تغييرات استراتيجية حاسمة.من اجل  دائميواو 
تكون من افضل العقول وأرقى الخبرات، وأن تتشكل وتعمل عمى والميم ىنا ان فرق العمل االفتراضية      

يم تستعين بتحقيق انجازات محددة ونتائج ميمة، من دون النظر الى مكان او جنس او ثقافة االفراد الذين 
 المنظمة.
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تركز مدرسة العالقات االنسانية عمى الجانب االنساني والعقمي والثقافي مع اكتساب واستثمار المعرفة      
بكل ابعادىا الشاممة وعناصرىا العميقة وذلك من اجل ايجاد ميزة استراتيجية مؤكدة لممنظمة، وىو عمل 

الحديثة لمموارد البشرية مع التركيز عمى عممية تراكم وايجاد واستخدام المعرفة بوصفيا  باإلدارةيرتبط 
 المعرفة. إلدارةالنشاط االول 

 
 ثالثا: المدارس التنظيمية الحديثة

 المعرفة والنظرية الموقفية .0
لآلخرين مما في الشك فيو ان القيادة عنصر ميم في تبني وتطبيق ادارة المعرفة. فالقائد يعتبر قدوة      

المعرفة من  إلدارةعض النظريات الخاصة بالقيادة تكون اكثر مالءمة التعمم المستمر. ولذلك فان ىناك ب
( يرى البعض انيا ال تناسب تطبيق ادارة المعرفة. (Trait Theoryنظريات اخرى. فنظرية سمات القيادة 

مالءمة بينما النظريات الظرفية متفقة اكثر ( فيي اكثر Behavioral Theoriesنظريات سموك القائد)اما 
 المعرفة. إلدارةع نمط القيادة المطموب م

عمى تفاعل الخصائص الشخصية ( Situational Theoryوتعتمد النظرية الظرفية او الموقفية )     
ير عمى ، وىي ترى ان الموقف ذاتو لو اىمية كبيرة في التأثلمقائد وسموكو، وعوامل الموقف القيادي ذاتو

نظريات ما ىو مطموب منو، ومن اىم ىذه الر عمى مدى قدرة القائد عمى انجاز عممية القيادة ألنو يؤث
أسموب  يوجد (، وىي تشير الى أنو الFiedler Contingencyوأشيرىا نظرية فيدلر: النظرية الظريفة )

 واحد في القيادة يصمح لكل زمان ومكان، كما أن ىناك صفات معينة يجب توافرىا في كل قائد. 
وبصفة عامة، فأن ادارة المعرفة تتطمب نمطا غير عادي من القيادة يتمكن من قيادة اآلخرين، لتحقيق      

( أو Coordinatorنسقون )أعمى مستويات من االنتاجية في المنظمة. فالقادة لم يعد يوصفون بأنيم م
المعرفة ىو القائد  إلدارة(. ولذلك، فأن ألقائد المناسب Coaches( أو مدربون )Facilitatorsمسيمون )

 الذي يتصف بثالثة صفات أساسية ىي :
 لقدرة عمى شرح الرؤية لآلخرين. -أ 
 أن يكون قدوة ليم. -ب

وأن تكون لديو القدرة عمى ربط ىذه الرؤية في اكثر من مضمون وداخل اكثر من اطار ييم  -ج
المنظمة وتعمل المنظمة من خاللو. وىناك صفات أخرى يتعين أن يتصف بيا القائد ىي: أن يعمل 
عمى بناء رؤية مشتركة، واالتصال والتعامل الدائم مع اآلخرين في المنظمة وسماع ردود أفعاليم عن 

     رؤيتو مع تقييم ىذه الرؤية واعادة تشكيميا وتنميتيا، كمما لزم األمر. 
انعكاسات   كما يجب أن يتحقق القائد من أن المعمومات التي يصل الييا األفراد والقادة ىي         

لمحقائق والبيانات وليست استنتاجات شخصية ليس ليا أساس موضوعي والى جانب ذلك ، فانو يتعين 
 النظر الى األمور المتعمقة بالمنظمة عمى انيا عمميات مرنة ومتفاعمة وليست أمورا جامدة وثابتة.  عميو
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  المعرفة وبعض النظريات الحديثة -9

وادارة عالقات الزبون. اذ أن التوجيات المعتمدة عمى ىناك تأكيدا عمى خاصية التداخل الكبير بين المعرفة 
تكييف مبادئيم وفقا لمظروف الجديدة، والمعرفة تتداخل مع ادارة عالقات المعرفة تساعد المسوقين عمى 

 الزبائن باآلتي:
 حينما تستخدم األعمال تكنولوجيا قاعدة البيانات لغرض جمع المعمومات عن الزبائن - أ

 عندما تحدد موقع المنتجات لخدمة األجزاء المربحة.  - ب
المتكاممة أو المدمجة ومن ثم القيام بقياس جيات حينما يتم االتصال باألسواق باستخدام االستراتي -ج

النتائج وتحويل بيانات زبائن المنظمة الى مصدر لمميزة التنافسية من خالل استخدام تكنولوجيا 
 المعرفة القيمة لمزبائن المتعمقة ب:المعمومات، و بذات الوقت يمكن التنقيب في بيانات الزبائن لكشف 

   .سموكيات الشراء لمزبائن        Purchasing Behaviors  
            .اختيار العالمة التجاريةBrand Select                    
                     .الوالء لممنتوجProduct loyalty           
 
بان غرض منظمة االعمال ىو ايجاد الزبون وىذا يعني ضمنا  باألىدافواشار دركر بكتابو االدارة      

 ان وظيفتيا ستكون التسويق واالبداع.
( zاما نظم المعمومات االدارية فقد ركزت عمى دور المعمومات في صنع القرارات االدارية. ونظرية )     

والقرارات الجماعية وثقافة االفراد ( الى تنوع خبرات W.Ouchiاو االدارة اليابانية التي نادى رائدىا )
 المشاركة. 

وتكاممت المعرفة التنظيمية مع التطورات الفكرية الحديثة في االدارة وبخاصة مع انتشار ادارة الجودة      
في تطور المعرفة. كما اسيمت  واأليزوالشاممة والتي اسيمت ادواتيا ومداخميا مثل المقارنة المرجعية 

 االعمال في خمق التراكم المعرفي.عمميات اعادة ىندسة 
وتعاظم دور المعرفة مع تنامي ظاىرة العولمة واستحقاقاتيا ومع انتشار نظم االتصال الحديثة واتساع     

 شبكة المعموماتية مما سيل انتشار المعرفة وتبادليا.
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 المعرفة مدخل الى – الثاني الفصل
 :التعميمية االهداف

 -:الى الفصل ييدف     
الضمنية     المعرفة مفيوم وصوال الى عمى وفق وجيات النظر المختمفة المعرفة التعرف عمى مفيوم .1

 . والمعرفة الظاىرة
لمنظمات االعمال وبيان اىم خصائصيا وما يميزىا عن المفردات  المعرفة تشخيص نقاط اىمية .2

 . االخرى
 . ومداخميا يانظرياتالتعريف بأبرز  .3
 تمهيد 
عمى انيا احد موجودات  المعرفة من وجيات نظر مختمفة اذ وصفيا البعضجرى تناول مفيوم       

ن لمداللة عمى انيا , فييا تناوليا اخرو مريكية لمتدريب والتطويرركزت عميو الجمعية اال, وىو ما المنظمة
وليا عمى انيا قوة ذىنية من االفراد, وتنا, واخرون بوصفيا معالجة معمومات وتصورات راس مال فكري

اجتماعي عبر تفاعل اكثر  وصفيا المفتاح لحل المشاكل االعمال, فيما عرف اخرون المعرفة من منظورب
 , فيما رجح منظور اخر اعتمد مفيوم المعرفة من منظور ثنائي ضمني وظاىري.من عنصر

, وفي الدور اضافة قيمة لومن لمنظمات االعمال ليس لذاتيا وانما فيما تشكمو برز دور المعرفة       
 في التحول الى اقتصاد المعرفي.و الذي تؤدي
. وقد شرحت ر مظاىر النشاط الفكري واالنسانيلقد تميزت المعرفة بخصائص تميزىا عن سائ       

 . واالجتماعية والسموكيةالمعرفة وفقًا لعدد من النظريات ودرست وفقًا لعدد من المداخل النفسية 
عرفة مصادر عدة توزعت عمى مجموعتين رئيسيتين: مصادر خارجة وداخمية. والمعرفة عمى ويبدو ان لمم

 عدة انواع وان رجحت كفة التقسيم ال نوعين ضمني وظاىري. 
جرى تناول الموضوعات اعاله ضمن مبحثين انصرف االول لمفيوم المعرفة واىميتيا وخصائصيا  

 درىا وانواعيا.ونظرياتيا ومداخميا. فيما تناول الثاني مصا
      

 المبحث االول: مفاهيم اساسية للمعرفة 
  تيا وخصائصيا وعمى النحو االتي:اىميو مفيوم المعرفة  يتم في ىذا المبحث تناول     
  : مفهوم المعرفةاوالا 

 احـد البـاحثين وضـيح ىـذا المفيـوم ننطمـق مـن تأكيـديكتسب تحديـد مفيـوم المعرفـة اىميـة خاصـة ولت 
 :عمى ان مفيوم المعرفة في العموم االجتماعية يشتمل عمى أحد المدخمين الرئيسين أو كالىما
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يشـير إلـى التجـارب النظاميـة واختبـار الفرضـيات التـي تشـير إلـى نمـاذج موضـوعية  :األولالمـدخل  -1
ميـل وتفسيرية لفيـم المحـيط ، وكانـت اكثـر االتجاىـات شـيوعًا فـي العمـوم االجتماعيـة واالقتصـادية ت
 إلى التجربة والبرىان، لتطوير العالقة السببية بين المتغيرات والفصل بينيا لتحديد استقالليتيا.

فيو مدخل االنثروبولوجي والتاريخ الذي ابرز التداخل بين القوى االجتماعية جميعيا  :المدخل الثاني    -2
ىــذا المؤلــف  وســيتناولوالــذي يفضــل الوحــدة عمــى الفصــل، ويركــز عمــم اإلدارة عمــى المــدخل األول، 

قرنـت المعرفـة فـي المغـة  اذمفيوم المعرفة من خاللو بعد ان نعطي مفيـوم المعرفـة لغـة واصـطالحًا. 
)مما عرفوا من الحـق( أي عممـوا  تعالىربية بالعمم، فتطمق كممة معرفة ويراد بيا العمم فمثاًل قولو الع
 . 

))الــذين آتينــاىم الكتــاب يعرفونــو كمــا يعرفــون ابنــاءىم وان فريقــًا  تعــالىقولــو كمقــام المعرفــة  العمــم يقــومو 
 تنــاولجــرى مقــام العمــم. و قامــت قــام العمــم مقــام المعرفــة والمعرفــة ىنــا ،  مــنيم ليكتمــون الحــق وىــم يعممــون(

 :مفيوم المعرفة وفقًا لثالثة أسس
 .(Know Toعمى اساس المصطمح فيي مشتقة من الفعل ) -1
 .ما عمى اســـاس الطريقة ومعناىا ماىي معرفة الفرد، أي معرفة الشخص كيف يؤدي شيئاً  -2

 Knowledge of)مسـتويين فـرعيين األول معرفـة االشـياء )عمى اسـاس المستوى: وىو يقسم إلى  -3

Things( وىي المعرفة المكتسبة، والثاني معرفة الحقائقKnowledge of Facts وورد تعريفيـا فـي .)
 ولمحقائق ولمسموك.  لؤلشياءالقاموس عمى انيا ادراك واضح واكيد 

البـاحثون مفيـوم  تنـاولاخل متعـددة وبعد مراجعـة ألدبيـات الموضـوع يظيـر ان ىنـاك اتجاىـات ومـد     
 المعرفة وفقيا وعمى النحو اآلتي:

 
وصــفت كتابــات االتجــاه األول المعرفــة بأنيــا احــد موجــودات المنظمــة، فقــد تنأولــت الجمعيــة االمريكيــة  -1

-Know)لمــاذا  –( ومعرفــةKnow-Howكيــف ) –لمتــدريب والتطــوير مفيــوم المعرفــة بصــيغة معرفــة 

Why) عمــى أنيــا  ت، وعــدتيا احــدى موجــودات المنظمــة االكثــر اىميــة مــن الموجــودات الماديــة. وعــد
ســـمع  إلنتـــاجالموجـــودات التـــي ليـــا القـــدرة عمـــى تحويـــل التقنيـــة مـــن مرحمـــة البحـــث إلـــى مرحمـــة التطبيـــق 

 وخدمات. 
قيمــة مضــافة، ركــزت كتابــات االتجــاه الثــاني عمــى مفيــوم المعرفــة لمداللــة عمــى انيــا رأس مــال فكــري و  -2

والتعـــد كـــذلك إال اذا اكتشـــفت واســـتثمرت مـــن المنظمـــة وتـــم تحويميـــا إلـــى قيمـــة لخمـــق الثـــروة مـــن خـــالل 
 .( Davenport & Prusak,1998التطبيق ومن رواد ىذا االتجاه )

      كتابــــات االتجـــــاه الثالــــث مفيـــــوم المعرفــــة بوصــــفيا معالجـــــة معمومــــات وتصـــــورات ذىنيــــة مـــــن  تناولــــت -3
العالقــة المتبادلــة بــين  نعــمــن التنويــو  والبــد. (Northeraft & Neal,1990)  مــن روادهو األفــراد 
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المعمومــات والمعرفــة والفعــل، فالمعرفــة ىــي معمومــات مفيومــة قــادرة عمــى دعــم الفعــل فيمــا يكــون الفعــل 
 والعمل تطبيقًا ليا. 

 (Francis Bacon)الفيمسوف الفرنسـينظر االتجاه الرابع إلى المعرفة عمى انيا قوة ، منطمقًا من رؤيا  -4
 (Knowledge is power)( فـي ىـذا االتجـاه إلـى ان المعرفـة ىـي القـوة Clark,1996:35. وأشار )

 في منظمات االعمال اليوم وىي المفتاح لحل مشاكل االعمال الغامضة.
ن عنصـر فقـد كتابات االتجاه الخامس مفيوم المعرفة من منظور اجتماعي عبر تفاعـل اكثـر مـ تناولت  -5

بأنيا عبارة عن موجودات غير منظورة لممنظمـة مثـل ت ة باألسس االجتماعية لمدولة وعرفالمعرف تشّبي
ــــة المتراكمــــة  ــــة لمدولــــة وانيــــا تشــــمل الخبــــرة الواســــعة واســــموب اإلدارة المتميــــز والثقاف االســــس االجتماعي

 لممنظمة.

آخــرون مفيــوم المعرفــة مــن منظــور ثنــائي، وىــو األرجــح مــن وجيــة نظرنــا عمــى المفيــوم الشــامل  تنــاول  -6
لييـا مـن منظـور شـامل فقـد لممعرفة، الن عمميات المعرفة واستراتيجياتيا ومـداخميا ومصـادرىا لـم تنظـر إ

( Tacit Knowledgeالتفاعـــل بـــين نـــوعين ىمـــا المعرفـــة الضـــمنية ) زاويـــةتوليـــد المعرفـــة مـــن  تنـــاول
 :وأعطى لكل منيما مفيومًا مختمفاً (. وميز بينيما Explicit Knowledgeوالمعرفة الظاىرة )

المعرفة الرسـمية والمنظمـة والتـي يمكـن ترميزىـا وكتابتيـا ونقميـا إلـى اآلخـرين  ىي :المعرفة الظاىرة - أ
بواســـــطة الوثـــــائق واالرشـــــادات العامـــــة، وتشـــــير إلـــــى مالـــــو صـــــمة بالمعرفـــــة حـــــول موضـــــوع معـــــين 

(Knowing about  ،). ونجدىا بصيغة مواصفات منتوج  وبراءات اختراع ومخططات 
المعرفــة التـي تعتمـد عمـى الخبــرة الشخصـية والقواعـد االسـتداللية والحــدس  : ىـيالمعرفـة الضـمنية   - ب

 -وتشـير إلـى مالـو صـمة بمعرفـــة يصعب وضعيـا في رموز أو كممات، والحكم الشخصي وعادًة ما
فيـــي غيـــر مرمــزة وصـــعبة االنتشـــار ويصــعب لفظيـــا ألن التعبيـــر عنيـــا  ،( Know-Howكيــف )

 يكون عبر ميارات معتمدة عمى العمل ويتم تعمميا خاللو.
والمعرفـة التنظيميـة ىــي المتاحـة لصـّناع القــرارات التنظيميـة والمالئمـة لمنشــاطات التنظيميـة لتـوافر عــدة      

المعرفـة التنظيميـة تتميـز امام االستنساخ السـيل والمفـاج . و  أنيا فقط الموجودات المنيعةعمى  .سمات فييا
مكانيات األفراد( في حين ان  عن لمعرفة التنظيميـة ىـي االمعرفة الفردية التي ىي )الميارات ومعرفة كيف وا 

والكراســات  توالبرامجيــاالمعمومــات القيمــة التــي توجــد فــي المنظمــة فــي شــكل قواعــد بيانــات وممفــات الزبــون 
 ل التنظيمية. واليياك

اعاله يمكن أن نعطي مفيومًا لممعرفة عمى انيا كل شيء ضمني أو ظاىري يستحضره  ريفاتومن التع
 أو التخاذ قرارات صائبة . بإتقاناعماليم  ألداءاألفراد 
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 اا : أهمية المعرفةنيثا
 أوالا تبرز أىمية المعرفـة لمنظمـات األعمـال لـيس بالمعرفـة ذاتيـا وانمـا بمـا تشـكمو مـن إضـافة قّيمـة ليـا  

وبالـــدور الـــذي تؤديـــو فـــي تحـــول المنظمـــة إلـــى االقتصـــاد الجديـــد المعتمـــد عمـــى المعرفـــة والـــذي بـــات يعـــرف 
المـــال الفكـــري والـــذي يـــتم التأكيـــد مـــن خاللـــو عمـــى رأس  (Knowledge Economy)باقتصـــاد المعرفـــة 

 ، ويمكن أن نحدد أىمية المعرفة بالنقاط اآلتية :ثانياا والتنافس من خالل القدرات البشرية 
أســيمت المعرفــة فــي مرونــة المنظمــات مــن خــالل دفعيــا العتمــاد أشــكال لمتنســيق والتصــاميم واليياكــل  - 1

 أكثر مرونة .
أتاحـــت المعرفـــة المجـــال لممنظمـــة لمتركيـــز عمـــى األقســـام التـــي تبـــدع أكثـــر وتحفيـــز االبـــداع واالبتكـــار  - 2

 المتواصل ألفرادىا وجماعاتيا.
أســـيمت المعرفـــة فـــي تحـــول المنظمـــات إلـــى مجتمعـــات معرفيـــة تحـــدث التغييـــر الجـــذري فـــي المنظمـــة  - 3

 التعقيد المتزايد فييا . لتتكيف مع التغيير المتسارع في بيئة األعمال ولتواجو
اســتخداميا  يمكــن لممنظمــات أن تســتفيد مــن المعرفــة ذاتيــا كســمعة نيائيــة عبــر بيعيــا والمتــاجرة بيــا أو - 4

 لتعديل منتج معين أو إليجاد منتجات جديدة.
 ترشد المعرفة اإلدارية مديري المنظمات إلى كيفية إدارة منظماتيم. - 5
 .والميزة التنافسية  تعد المعرفة البشرية المصدر األساسي لمقيمة - 6
 

 اا : خصائص المعرفةثالث
خمس خصائص بفالمعرفة انسانية وتمتاز  ،لممعرفة خصائص وسمات تميزىا عن النشاطات األخرى 

 عن سائر مظاىر النشاط الفكري واالنساني ىي :
وتنافســية فـي المحظــة الراىنــة لكـن ليســت بالضــرورة تبقـى كــذلك فــي التراكميـة : فالمعرفــة تظـل صــحيحة  -1

ـــدة إلـــى  ـــة الجدي ـــرة ولكـــن بصـــيغة إضـــافة المعرف ـــة متغي ـــة قادمـــة وىـــذا يعنـــي أن المعرف مرحم
 المعرفة القديمة.

 التنظيم : المعرفة المتولدة ُترتب بطريقة تتيح لممستفيد الوصول إلييا وانتقاء الجزء المقصود منيا. -2
حــث عــن األســباب : التســبيب والتعميــل ييــدفان إلــى إشــباع رغبــة االنســان إلــى البحــث والتعميــل لكــل الب -3

لى معرفة أسباب الظواىر ألن ذلك يمكننا من أن نتحكم فييا عمى نحو أفضل.  شيء وا 
الشـمولية واليقــين : شــمولية المعرفــة ال تســري عمــى الظــواىر التـي تبحثيــا فحســب بــل عمــى العقــول التــي  -4

تتمقاىــا فالحقيقــة تفــرض نفســيا عمــى الجميــع بمجــرد ظيورىــا وىــي قابمــة ألن تنقــل إلــى كــل 
الناس ، واليقينية ال تعني ان المعرفة ثابتة بل تعني االعتماد عمى أدلة مقنعة ودامغة لكنيا 

 ال تعني إنيا تعمو عن التغيير.
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 الدقة والتجريد : الدقة تعني التعبير عن الحقائق رياضيًا. -5
حيث ان المعرفة  (Standardized Intangibility)ن ما يميز المعرفة ىو )الالممموسية القياسية( ا

كمنتــوج غيــر مممــوس ماديــًا بدرجــة كافيــة يحــد مــن المتــاجرة بيــا كســمعة ولكنيــا قياســية بدرجــة كافيــة لمســماح 
ياســـية ىــي محـــور اىتمـــام بالتنــافس بيـــا لــذا يـــتم المتـــاجرة بيــا عمـــى نطــاق واســـع ، وان ىـــذه الالممموســية الق

 المنظمات المعتمدة عمى المعرفة.
 ست مزايا أو خصائص لممعرفة ىي : وعموما ىناك

 المعرفة ىي فعل انساني. -1
 المعرفة تنتج عن التفكير. -2
 المعرفة تتولد في المحظة الراىنة. -3
 المعرفة تنتمي إلى الجماعات. -4
 .وليا الجماعات بطرق مختمفةاالمعرفة تتد -5
 المعرفة تتولد تراكميًا في حدود القديم. -6
 

 اا: نظريات المعرفةرابع
درســت المعرفــة وفــق نظريــات مختمفــة تبعــًا الخــتالف حقوليــا العمميــة ووجيــات نظــر البــاحثين فــي   

مجاليــا، وأحــدثت التطــورات الســابقة فــي نظريــة المعرفــة نقمــة نوعيــو ومراجعــات ودراســات بصــدد العالقــة بــين 
تأكيــد عمــى ان بعــض النظريــات والمــداخل مــع ال وســتتناولالفكــر والعمــل وبــين التفكيــر الفــردي والجمــاعي، 

مبنية عمى االستنباط من  ألنيانظرية المعرفة في منظمات األعمال ىي نظرية مادية محضة وليست غيبية 
 المحسوسات والمعمومات، وقد كان لممعرفة نظريات ومداخل عدة.

 :القرن التاسع عشر نظريتان ىما في ظيرت 
التـــي تفتـــرض ان العقـــل البشـــري مقســـم إلـــى ممكـــات مثـــل ممكـــة التفكيـــر والوجـــدان  :نظريـــة الممكـــات -1

 .يقوم بو العقل واالرادة والتي تبرز ما
يكـون عقمـو صـفحة  وتعـالىالتي افترضت ان االنسان عندما يخمقـو اهلل سـبحانو  :النظرية الترابطية  -2

 بيضاء تسجل فييا الخبرات عن طريق الحواس. 
 

 :ل نفسية واجتماعية وسموكية ضمن نظريات نشير إلييا من باب التنويو فقط، وىيودرست من مداخ     
 .(Heider,1946نظرية االتساق المعرفي ضمن نظرية التوازن لـ) -1
 .(Osgood-Tannetaum,1955نظريات التطابق المعرفي لـ)  -2

 .(Ableison &-Resenbery,1958)نظرية المنطق النفسي لـ  -3

 (.Festinger,1957نظرية التنافر لـ)  -4
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ـــم المعرفـــة نظريـــة  -5 ــــ) تعم ـــو المعرفـــة Ausubelل ـــالمعنى الـــذي تتفاعـــل بموجب ـــتعمم ب ـــى ال ( تعتمـــد عم
الجديــدة مــع المختزنــة فــي الــذاكرة تفــاعاًل ديناميكيــًا يجعــل مــن البنــاء المعرفــي يتشــكل بصــورة جديــدة 

 لخمق بعض الحمول لممشاكل تدفع بالمتعمم لزيادة معرفتو.

( التي ترى ان CAS Theory()Complex Adaptive Systemsلتكيف المعقدة )نظرية نظم ا -6
التكيــف فرديــًا وجماعيــًا وباســتمرار مــع الظــروف المتغيــرة، وتفتــرض  وتحــاولالمنظمــات تــنظم ذاتيــا 

لتوليـد المعرفـة  دائميـوانيا تقوم بتعديل معرفتيا بما يؤدي إلى التغيير في السموك ومن ثم ىي نظـم 
 عمى ان تصبح إبداعية. التي تساعدىا

كيفيـة تكـوين نظريـة ىـذه الوفسـرت (  Nonaka & Takeuchi,1995:59)المعرفـة  توليدنظرية   -7
المعرفــة مــن خــالل التفاعــل الحركــي بــين نــوعين مــن المعرفــة  الضــمني والظــاىري، وأشــار إلــى ان 

 :المعرفة الضمنية  تشمل العناصر المعرفية والتقنية

  -العناصر المعرفية تتضمن النماذج العقمية مثل:   
 ( المخططاتSchemata . ) 
 ( النماذجParadigms. ) 
 ( التوقعاتPerspectives. ) 
 ( المعتقداتBelifs. ) 
 ( وجيات النظرView Points.) 

  -اما العناصر التقنية فتشمل :
  معرفة– ( كيفKnow-How. ) 
 ( الِحَرفCrafts. ) 
 ( المياراتSkills . ) 

ويـــتم اكتســـاب المعرفـــة الضـــمنية وتبادليـــا وفـــق مـــدخل )شـــخص إلـــى شـــخص( ب ليـــات الحـــوار وتبـــادل  
 .القصص

ـــة الظــاىرة فــيمكن اكتســابيا واكتشــافيا مــن الوثــائق والتــي تشــمل معرفــة  – Know)مــاذا  –امــا المعرفـ

What)  حـــول –ومعرفـــة(Know-About)( ب ليـــات ويمكـــن تبادليـــا وفـــق مـــدخل )الوثـــائق إلـــى االشـــخاص
 التنقيب عن المعرفة في المطبوعات والمكتبة االلكترونية.

( والتـي تعـود جـذورىا إلـى Blackler,1993( والتـي أشـار الييـا )Activity Theoryنظريـة النشـاط ) -8
عمم النفس الروسي وىي تميل إلى تجنب االنقسام بين التفكير والعمـل وبـين األفـراد والمجتمـع، واىتمـت 

باكتشــــاف العالقــــة بــــين الفعــــل المــــادي والعقــــل واكتشــــاف الــــروابط بــــين الفكــــر والســــموك، ىــــذه النظريــــة 
وافترضت ان جذور كل التقمبات والصراع في انظمة النشاط لممعرفة يمكن إيجادىا في الصـراعات بـين 
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( التــي ستكتســبيا Exchange value( التــي تمتمكيــا، وقيمــة التبــادل )use valueقيمــة االســتعمال )
 .الموازنة بينيما وكيفية
واستنفاد أصحاب المدخل االقتصادي من التطورات الحديثة التي جــرت عمـى نظريـة المعرفـة مـن   

خالل دراسة العالقة بين المعرفة والنجاح االقتصادي، وكيف ان المعرفة المتخصصة أصبحت ضـرورة 
 ممحة لنجاح األعمال .

 

 ساا: مداخل المعرفةخام
 وىي: مختمفة درست المعرفة من مداخل

 -والذي  شخصت بموجبو ثالثة مكونات معرفية ىي: :المدخل النفسي المعرفي لتكوين االستراتيجية -1
 . اإلدراك 
 . التعمم 
 .التفكير 

 ىو أىم من فمسفة الطبيعة اال وىو عقل االنسان.  ووفق المدخل الفمسفي والذي ركز عمى دراسة ما     
  -لمدخل االجتماعي لشمولو عمى جممة خصائص تؤىمو لذلك ىي :ضمن دراسات ا :المدخل المعرفي -2

التغييــر فــي مســتوى التكــوين المعرفــي زيــادة أو نقصــان ســيؤدي إلــى تغييــر مســتوى الــوعي واســتيعاب ان ■  
 حركة التيديدات في بيئة المنظمة.

عمــى أثــر العمميــات يركـز عمــى العقــل ومحدداتــو النفسـية لمســموك االنســاني فــي المنظمــة ، ويمقـي الضــوء   ■
 العقمية في تفسير خصائص البيئة.

 . ويؤكد قوة استعداداتو المعرفية نظرتو لمفرد انو معالج معمومات وييتم بوعيو  ■
اجابة عن تساؤالت ترتبط بماىية األمور التي ينبغي أن تدركيا إدارة المنظمة وتتعمميا وتفكـر بيـا   ييي  ■

 وتحمميا لمحكم عمييا.
بـــأدوات تفســـير العمميـــات المعرفيـــة عنـــد المـــديرين مثـــل االدراك ، التفكيـــر ، التحميـــل واالســـتدالل يزودنـــا   ■

 والتمثيل المعرفي.
 ييتم بدراسة الخرائط العقمية المعرفية السببية ، كونيا تشكل أساس الحكم والقرارات.  ■

 يناقش ضمنًا أثر عمميات المعرفة في صياغة سموك الفرد والمنظمة.■  
يــدعو إلــى االىتمــام بــذاكرة المنظمــة قريبــة ومتوســطة وبعيــدة األمــد لضــمان ســرعة االســتجابة لممنبيــات ■  

 المتماثمة.
 يولي اىتمامًا بتشخيص وتمثيل ومعالجة المشكالت والتحديات التي تواجو وجود المنظمة وتيددىا. ■  
 

 للمعرفة صار وانواعالمبحث الثاني: م
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  : مصادر المعرفة اوالا 
ذلك المصدر الذي يحوي أو يجمع المعرفـة ، وأكـد ان الـذكاء والـتعمم والخبـرة تحـدد  ىومصدر المعرفة      

إلـــى أىـــم  اإلشـــارةحـــدود المعرفـــة لؤلفـــراد . وقـــديمًا أشـــار أرســـطو إلـــى الحـــس كمصـــدر لممعرفـــة . والبـــد مـــن 
 مصادر المعرفة والتي تقسم إلى مصدرين رئيسين :

وىي تمك المصادر التي تظير في بيئة المنظمة المحيطـة والتـي تتوقـف عمـى  المصادر الخارجية : -1
نوع العالقة مع المنظمات األخرى الرائدة في الميدان أو االنتساب إلى التجمعات التي تسـيل عمييـا 

 :عممية استنساخ المعرفة ومن أمثمة ىذه المصادر
 .المكتبات - أ

 .واإلنترانيتواالنترنيت   - ب

 .القطاع الذي تعمل فيو المنظمة والمنافسون ليا والموردون والزبائن  - ت

 .الجامعات ومراكز البحث العممي  - ث

 براءات االختراع الخارجية.  - ج

وتعــــد البيئــــة المصــــدر الخــــارجي لممعمومــــات والمعرفــــة حيــــث يعمــــل األفــــراد عمــــى مختمــــف مســــتوياتيم      
)الســمعية ، البصــرية ، الممــس ، الــذوق ، الشــم( عمــى التنظيميــة ومــن خــالل أحــد أو كــل المــدركات الحســية 

اكتســاب البيانــات والحــوادث مــن البيئــة ومــن خــالل قــدراتيم االدراكيــة والفيميــة مثــل )التأمــل والفيــم والتســبيب 
والحكم( يستطيعون معالجة ىذه البيانات وتحويميا إلى معمومات ومـن خـالل الخبـرة والـذكاء والتفكيـر والـتعمم 

راد تفسير ىذه المعمومات ووضعيا في معنى لتتحـول إلـى معرفـة ، واالخـتالف فـي مسـتوى ىـذه يستطيع األف
 المعرفة يتوقف عمى االختالف في الوسائل والمدركات المذكورة آنفًا.

كل منظمة لتوقع التيديدات المحتممة أو الفرص المتاحة لتكون فاعمة أكثر ، لذا ينبغي أن تكون تعمل      
 المعمومات والمعرفة من البيئة. قادرة عمى أسر

وتقـــوم بعـــض المنظمـــات باعتمـــاد نظـــم رصـــد معقـــدة إذا يراقـــب قســـم المعمومـــات أو المعرفـــة فييـــا       
أحـــدث التطـــورات التكنولوجيـــة المقدمـــة فـــي المـــؤتمرات العمميـــة والمجـــالت واألســـرار التجاريـــة ، وبعـــض 

 التجسس الصناعي أو الوسطاء. المنظمات تقوم باستئجار مخبرين أو مخابرات السوق أو
تتمثـــل المصـــادر الداخميــــة بخبـــرات أفـــراد المنظمــــة المتراكمـــة حـــول مختمــــف  المصاااادر الداخميااااة : -2

المواضــــــيع وقــــــدرتيا عمــــــى االســــــتفادة مــــــن تعمــــــم األفــــــراد والجماعــــــات والمنظمــــــة ككــــــل وعممياتيــــــا 
 والتكنولوجيات المعتمدة ، ومن األمثمة عمى المصادر الداخمية :

 .راتيجيةاالست - أ
 .والمؤتمرات الداخمية  - ب

 .المكتبات االلكترونية   - ت



16 
 

 .التعمم الصفي  - ث

 .الحوار   - ج

 .العمميات الداخمية   - ح

 .األفراد عبر الذكاء والعقل والخبرة والميارة أو من خالل التعمم بالعمل أو البحوث - خ

 براءات االختراع الداخمية.  - د
ىنــا إلــى ان االدراك المتزايــد لممعرفــة مــرتبط بالتقــدم فــي تقنيــة المعمومــات الســيما  اإلشــارةلكــن البــد مــن      

 االنترنيت لكن البعض يؤكد ان المعرفة ال تكمن في تجميع المعمومات .
ىنـــا إلـــى ان تكامـــل مكونـــات األعمـــال الرئيســـة )االســـتراتيجية ، األفـــراد ، العمميـــة ،  اإلشـــارةوال بـــد مـــن      

يـة المعمومـات الرئيسـة )األنظمـة ، االسـتخدامات ، البيانـات( يـتم مـن خـالل الخـرائط المعرفيـة التقنية( مع تقن
 والتي تشكل مصدرًا ميمًا القتناص المعرفة الظاىرة ومؤشرًا لمسك المعرفة الضمنية.

العمــل المعرفــي بنشــاط صــناع المعرفــة الــذين يشــغمون مراكــز متقدمــة فــي قســم العمميــات ، وتعــد  يــرتبط     
المعرفة المتولدة أثناء عمميات األعمال أحد مصادر المعرفة الداخمية الميمة مـن خـالل تفاعميـا مـع المعرفـة 

 المحفوظة بأذىان الناس.

 اا : أنواع المعرفةيثان
يحــدد المصــدر نــوع المعرفــة وتختمــف أنواعيــا تبعــًا الخــتالف مصــادرىا وآليــة المشــاركة فييــا وتبادليــا 

 :كاالتي وأىدافيا ، فضاًل عن اختالف وجيات نظر الباحثين الذين درسوىاوالغاية من تطبيقيا 
 ثالثة أنواع مميزة من المعرفة ىي :الى االبستمولوجيا  وفق صنفت -1

 معرفة األشياء والموضوعات. -أ
 معرفة كيفية اداء األشياء. -ب
 معرفة العبارات والمسممات. -ت

 
 أنواع ىي : خمسةإلى  ت حسب اليدفصّنف  -2
 وتعبر عن المعرفة حول الحقائق التي يمكن ترميزىا. (Know - What)ماذا  -معرفة  - أ
 وىي المعرفة حول المبادئ والقوانين. (Know - Why)لماذا  -معرفة  - ب
 وىي الميارات والقابمية لتنفيذ ميمة معينة بنجاح. (Know - How)كيف  -معرفة  - ت
مـاذا أو مـن يعـرف كيفيـة أداء  -مات حول من يعـرف وىي المعمو  (Know - Who)من  -معرفة  - ث

 ماذا.
 لماذا. -االبداع المحرك ذاتيًا أو رعاية األفراد  - ج

 إلى أربعة أنواع ىي : ت حسب صنفياصنفو  -3
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وىـي المعرفــة التـي ُأفـرزت بشـكل عمنـي مـن قبـل البشــر  (Codified Knowledge)المعرفـة المرمـزة  -أ
 .والتداولوان طريقة جعميا عمنية تتم عبر التدوين وىي قابمة لمنقل 

وىــي المعرفــة المقبولــة بوصــفيا قياســية بــدون جعميــا  (Common Knowledge)المعرفــة العامــة  -ب
عمنية رسميًا ، وغالبًا ما تكون عمى شكل روتينيـات أو ممارسـات ويمكـن تعمميـا مـن خـالل العمـل عبـر 

 سياقات خاصة.
وىــي المعرفــة حــول القضــايا البينشخصــية والقضــايا  (Social Knowledge)المعرفــة االجتماعيــة  -ت

 من يساعد في القضايا الثقافية وبأدوار مختمفة. الثقافية وتتضمن معرفة
وىي الخبرات والخمفية العممية والميارة التي تراكمت  (Embodied Knowledge)المعرفة المجسدة  -ث  

 لدى الشخص خالل حياتو وليذا فيي ترتبط بالشخص نفسُو.
 وصنفيا أغمب الباحثين وفقًا لممدخل الثنائي إلى :  -4
: ىــي المعرفــة التــي تعتمــد عمــى الخبــرة الشخصــية والقواعــد  (Tacit Knowledge)معرفــة ضــمنية  -1

 االستداللية والحدس والحكم الشخصي.
وىي المعرفة الرسمية والمنظمة التي يمكن ترميزىـا وكتابتيـا  (Explicit Knowledge)معرفة ظاىرة  -2

 ونقميا إلى اآلخرين.
 

 والمعمومات والمعرفةاا : العالقة بين البيانات لثاث
أكــد البــاحثون فــي حقــل المعرفــة عمــى ضــرورة فيــم العالقــة بــين )البيانــات والمعمومــات والمعرفــة( تمــك 

ان الكثيــــر مــن المشــاكل حــول  يشــار ىنــا .العالقــة التــي تحــدد كيــف تؤخــذ المعرفــة مــن مصــادرىا الحقيقيــة
ف بـين المعمومـات والمعرفـة وانتقـد االفتـراض القائـل المعرفة يمكن تفادييا اذا ما فيمنا نقاط التشابو واالخـتال

العالقـة بـين العقــل البشــري  تسـاويوان العالقـة بـين الحاســــوب والمعمومـات  المعرفـة، تسـاويبأن المعمومـات 
 والمعرفة.

أن اىــم اخــتالف و ان المعرفــة ليســت بيانــات أو معمومـات عمــى الــرغم مــن ارتباطيـا بيمـــا. يمكـن ادراك 
فكــرة موحــدة، وىــي ان البيانــات مــاىي إال  فــيو دور االنســان فــي بنــــاء المعرفــة. وانطمــق البــاحثون بينيمــا ىــ

رمـوز أو كممـات أو حقــائق بسـيطة متفرقــة لـم يجـر تفســيرىا وىـي بحــد ذاتيـا وبصـورتيا البســيطة تكـون قميمــة 
مـة يمكـن اإلفـادة الفائدة، وان المعمومات ىي مجموعة من البيانات ذات معنى جمعت مع بعـض لتصـبح مي

منيا، وان المعرفة ماىي اال تجميع لممعمومات ذات المعنى ووضعيا في نص لموصول إلى فيـم يمكننـا مـن 
االستنتاج، وبنظرتيم ىذه يكون اغمب الباحثون قد عّدوا البيانات المكتسبة من البيئة ىي مصدر المعمومات 

 رتيب اليرمي لممعرفة. ( يبين الت1-2والتي ىي بدورىا مصدر المعرفة والشكل )
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 Compassion      الحكمـة                                     

                                                      WISDOM   
 Choice  الذكــاء                                          

       INTELLI GENCE 

      Predictability                   المعرفـة    
      KNOWLEDGE   
      Patterns                   المعمومات   

      INFORMATION                             
      Unfiltered بيانات خام     
      DATA            

Learning / Experience 
 الترتيب اليرمي لممعرفة( 1-1الشكل )

  Source: (Tuomi,1999:106) 

 
وضعت في معنـى ما يتضح من الشكل ان البيانات عندما توضع في نص تتشكل المعمومات التي اذا      

لشرحيا وتفسيرىا تصبح معرفة، عندىا تكـون الحقـائق فـي ذىـن الفـرد، ولكـن عنـدما يبـدأ االنسـان بمعالجتيـا 
اف المســتقبل، باســتخدام عقمــو لممفاضــمة بــين البــدائل واالختيــار يصــبح ســموكو ذكيــًا، بأســاليب التنبــؤ الستشــر 

 كان ىذا السموك متالزمًا مع القيم يصبح ىذا السموك مستندًا إلى الحكمة. ومتى ما
إلــى حــد اآلن عمــى الــرغم مــن ان بعــض البــاحثين اختمفــت  اىــذه النظــرة  ظــل ســائد وفــق ترتيــب المعرفــة    
 ميز المعرفة عن غيرىا بشرط القبول االجتماعيعندما  مرؤاى


