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   :تمهيد

  

ى المجاالت، وما أحدثته ثورة التكنولوجيا تات الجديدة التي شهدها العالم في شرفي ظل التغي      
درة على قم تعتمد على الدطاق، أصبحت فيه القدرة على اإلنتاج والتقنسريع وواسع ال روالمعلومات من تطو

ق يطلز، حتى أصبح يفة إلى منتج متمركار، وتحويل المعلومات إلى معرفة، ثم تحويل هذه المعتاإلبداع واالب
 .المعرفة رعلى هذا العصر عص

تلعبه المعرفة في توليد الثروة وزيادتها وتراكمها من خالل اإلسهام في تحسين  أصبحتور الذي دهذا ال  
ذ األداء، ورفع اإلنتاجية، وتخفيض كلفة اإلنتاج، أدى إلى ظهور اقتصاد جديد هو اقتصاد المعرفة، الذي أخ

  .قليديفي مواجهة االقتصاد الت عبسرعة وعلى نطاق واسع، وبدأت خصائصه تتجذر، ومبادئه تتوس يتطور

وأصبحت المعرفة في هذا االقتصاد الصاعد، المحرك األساسي للمنافسة االقتصادية والنجاح، حيث أضافت   
 - قيما هائلة للمنتجات االقتصادية من خالل زيادة اإلنتاجية، والطلب على التقنيات الجديدة واألفكار الجديدة 

 وقد واكبت -جديد على المعرفة الموجودة التي تأتي على شكل اختراعات جديدة، وأيضا من خالل طلب 
  .طاعاتقاألسواق والفي كل  التغيرات الثورية هذه المنتجات فعليا

  : و سنتعرف في هذا الفصل على
  مفاهيم أساسية حول المعرفة: المبحث األول

  اقتصاد المعرفة و عوامل االندماج فيه: المبحث الثاني 
  .فةأهم مظاهر اقتصاد المعر: المبحث الثالث
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  -مفاهيم أساسية –المعرفة : المبحث األول
مداركـه   مصـاحبة اتسـاع   ،وارتقت معه من مستوياتها البدائيـة  ،بدايتهالمعرفة اإلنسان منذ  رافقت      

غير أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرهـا علـى الحيـاة االقتصـادية     . حتى وصلت إلى ذراها الحالية ،وتعمقها
فقـد شـهد الربـع     ،التكنولوجية و وذلك بفضل الثورة العلمية ،واالجتماعية وعلى نمط حياة اإلنسان عموما

 ،هور الزراعة والصـناعة هو التحول الثالث بعد ظ ،األخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشرية
التقانة فائقة التطور في المجـاالت اإللكترونيـة والنوويـة والفيزيائيـة والبيولوجيـة       وتمثّل بثورة العلوم و

  .والفضائية

المعرفة المحرك األساسي لإلنتاجية و التنمية االقتصادية  لذا فإن فهم ديناميكية عناصر المعرفـة   أصبحتو  
  .و عالقاتها المتشابكة مع االقتصاد هي المدخل األساسي لتحديد ماهية اقتصاد المعرفة 

  المعرفة  والمعلومات  البيانات، التمييز بين–المطلب األول 

  اسات إلى انه يوجد شيء من التداخل في مفهوم كل من المعرفة و البيانات أشارت العديد من الدر      
نفس الشيء مـع أنهـا    و المعلومات حيث أن هذه المصطلحات قريبة جدا من بعضها و تستخدم أحيانا لتحديد

  1.تغطي حقائق مختلفة

  البيانات  :أوال
البيانات هي مواد و حقائق خام أولية ليست ذات قيمـة  ف. المادة الخام التي لم تترجم بعد انه علىالبيان  يعرف

   2 بشكلها األولي هذا ما لم تتحول إلى معلومات مفهومة و مفيدة
هي عبارة عن الحقائق و األفكار و المفاهيم التي تجمع و تخـزن فـي شـكل    : كما تعرف البيانات على أنها

  3.خام
مجموعة من الحقائق الموضـوعية غيـر المترابطـة عـن     : على أنها Prusakو   Davenportو يعرفها 

األحداث و بالتالي فإنها تصف جزءا ما حدث و ال تقدم أحكاما أو تفسيرات أو قواعد للعمـل و بنـاءا عليـه    
  .فإنها ال تخبر عما يجب فعله

مختلفة قد تكون  لأشكامالحظات غير مفهومة و حقائق غير مصقولة تظهر في  :أنهاعلى  wiigكما يعرفها 
   .أرقاما أو حروفا أو كلمات أو إشارات متناظرة أو صور و دون أي سياق أو تنظيم لها

المادة الخام لصناعة المعلومات، فالبيانات يتم جمعها من مصـادرها   يهالبيانات  أنمن هذه التعاريف نستنتج 
 في أي مجال من المجـاالت ثـم يـتم دراسـتها     اإلنسانكانت تخص الطبيعة أو الكائنات أو  المختلفة سواء

 .ةوتصنيفها بطرق مختلفة ومن ثم نحصل منها على المعلومات المفيد

                                                
1 , Vuibert, paris, p 11: outils et application du knowledge management de connaissances Gille balmise, gestion 
  37،  ص2008، دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان ،  إدارة المعرفةربحي مصطفى علیان ،  2
 .137، ص 1، ط2009األردن، ، عالم الكتاب الحدیث و دار جدار للكتاب العالمي، المعرفة ةإدار نعیم إبراھیم الظاھر، 3
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     المعلومات :ثانيا
  تعريف المعلومات  -1
لعمليات خاصة بذلك مثل التحليل و التركيـب مـن    إخضاعهاالمعلومة هي ناتج معالجة البيانات من خالل   

  .اجل استخالص ما تتضمنه البيانات من مؤشرات و عالقات و مقارنات و غيرها 
  1."بيان مترجم بمعنى أخر إعطاء معنى لبيان بخلق قيمة مضافة من اجل بناء معلومة" تعرف على أنهاو    

نظمة تصف موقفا معينا أو مشكلة معينة و يوضح ذلـك  المعلومات بأنها حقائق و بيانات م wiigيعرف  كما
انه من اجل أن تصبح البيانات معلومات يجب أن تقدم هذه البيانات في سياق مع وجود هـدف و مـع   :( قائال

   2).تنظيم لها يمكن تمييزه و إدراكه
  عنى خاص مجموعة من البيانات المنظمة المنسقة بطريقة توليفية مناسبة بحيث تعطي م: و هي أيضا 

  من االستفادة منها في الوصول إلى المعرفة اإلنسانو تركيبة متجانسة من األفكار و المفاهيم تمكن 
  3.و اكتشافها 

  حقائق و بيانات منظمة تشخص موقفا محددا أو ظرفا محددا : " و آخرون بأنها   Christelكما يعرفها 
  .4"لمعلومات هي نتيجة البياناتأو تشخص تهديدا ما أو فرصة محددة و تبعا لذلك فإن ا

   التابعو تعد البيانات الركيزة األساسية للمعلومات فهي المتغير المستقل و المعلومات هي المتغير     
  ما يمثل الحقائق و اآلراء  :أنهاإذ تتنوع المعلومات بتنوع البيانات و عليه يمكن تعريف المعلومات على 

  . و المعرفة المحسوسة من صورة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو حسية أو ذوقية
   خصائص المعلومات  -2

   5:يلي نوجزها فيماهناك العديد من الخصائص الهامة للمعلومات    
  التوقيت المناسب يعني أن تكون المعلومات مناسبة زمنيا الستخدامات المسـتفيدين خـالل    :التوقيت

ومن اجل الوصول إلى خاصية التوقيت المناسب للمعلومات فانـه  . معالجتها والحصول عليها دورة 
من الضروري تخفيض الوقت الالزم لدورة المعالجة و ال يتحقـق ذلـك إال باسـتخدام الحاسـوب     

 .للحصول على معلومات دقيقة و مالئمة الحتياجات المستفيدين في توقيت مناسب 

   وتعني أن تكون المعلومات في صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع والتسجيل :  الدقة 

   و معالجة البيانات أي درجة غياب األخطاء من المعلومات الناتجة و يمكن القول بان الدقة هي نسـبة
  .المعلومات الصحيحة إلى مجموع المعلومات الناتجة في خالل فترة زمنية معينة

                                                
1 Gille Balmisse, opcit, p 12 
 .54ص ،2005 ،عمان ،األهلية للنشر و التوزيع ،-مدخل نظري-إدارة المعرفة ،هيثم علي حجازي  2
 .113ص  ،2006 ،عمان ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة  ، المدخل إلى إدارة المعرفة ،العلي عبد الستار و آخرون 3
 .54ص  ،مرجع سابق  ،هيثم علي حجازي  4
 .51-48ص ص  ،مرجع سابق    ،ربحي مصطفى عليان 5
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 حية المعلومات هي الصلة الوثيقة لقياس كيفية مالءمة نظام المعلومـات الحتياجـات   صال :الصالحية
وهذه الخاصية يمكن قياسها بشمول المعلومات أو بدرجة الوضـوح التـي    .جيدةالمستفيدين بصورة 

  .يعمل بها نظام االستفسار
  لجميـع المسـتفيدين    هي قابلية تكييف المعلومات وتسهيلها لتلبيـة االحتياجـات المختلفـة   :المرونة

فالمعلومات التي يمكن استخدامها بواسطة العديد من المستفيدين في تطبيقات متعـددة تكـون أكثـر    
  .من المعلومات التي يمكن استخدامها في تطبيق واحد ةمرون

 أي أن تكون المعلومات واضحة وخالية من الغموض ومنسقة فيما بينها دون تعارض  :الوضوح 

  .أو تناقض
 هذه الخاصية تعني غياب القصد من تغيير أو تعديل ما يؤثر في المستفيدين بمعنى آخـر  : تحيزعدم ال

فان تغيير محتوى المعلومات يصبح مؤثرا على المستفيدين أو تغيير المعلومات التـي تتوافـق مـع    
  .أهداف أو رغبات المستفيدين

 ير إلى زمن استجابة النظـام  هي سهولة وسرعة الحصول على المعلومات التي تش: إمكانية الوصول
للخدمات المتاحة لالستخدام والنظام الذي يعطي استجابة متوسطة و مقدارا ضخما مـن المعلومـات   
باإلضافة إلى سهولة االستخدام يكون من الطبيعي أكثر قيمة وأعلى تكلفة من النظـام الـذي يعطـي    

  .إمكانية وصول اقل
ن يمكن اعتبارها عالقـة تناسـب بـين قيمـة وتكلفـة      كمية المعلومات ليست مقياسا مطلقا ولك إن

  .المعلومات
  هذه الخاصية تعني إمكانية القياس الكمي للمعلومـات الرسـمية الناتجـة عـن نظـام       :القياسقابلية

  .المعلومات الرسمي وتستعيد من هذه الخاصية المعلومات غير الرسمية
 ياجات المستفيدين بحيـث تكـون بصـورة    وهو الدرجة التي يغطي بها نظام المعلومات احت :الشمول

 ةكاملة دون تفصيل زائد و دون إيجاز يفقدها معناها و يتحول الشمول أيضا إلى متغيـرات اقتصـادي  
  .المعلومات الكاملة أكثر قيمة وفائدة من المعلومات غير الكاملة أنحيث 

  المعرفة/  ثالثا
نتائج معالجة البيانات إذ تصبح معرفة بعد استيعابها وفهمها  وتكرار التطبيق  : على أنهاالمعرفة تعرف  

  .  1.ؤدي إلى الخبرة التي تقود إلى الحكمةتفي الممارسات 
  في حين أن العلم يقال لإلدراك الكلي  ،أو البسيط يو المعنى اللغوي للمعرفة هو اإلدراك الجزئ

   .فقد تم تعريف المعرفة بأنها معلومات و حقائق يمتلكها الشخص في عقله عن شيء ما ككذل ،أو المركب

                                                
  87ص  ،مرجع سابق ،ريحي مصطفى عليان  1
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 تبـدأ ضـمن سلسـلة متكاملـة     األساسـية المعرفة احد العناصر  أن hendersonو  harrisويرى كل من 
 ألخيرةاالحكمة و هذه  إلىالمعلومات ثم المعرفة ثم  إلىثم  Dataالبيانات  إلىو تتدرج  Signals باإلشارات

  1.االبتكار  أساسهي 
المنتجات الفكريـة   فمجموعة المعلومات واألفكار ومختل:" أنهامن خالل ما سبق يمكن اعتبار المعرفة على 

ـ  لنماذج سواء كانت علنية ظاهرة قابلة للتداو أوعالقات  أووالذهنية التي تعبر عن حقائق  كانـت   أو دوالتقلي
ممارسات و تجـارب    أوحيث تكون نتيجة  لتفكير ذهني  األفرادسلوكات  ضمنية تظهر في شكل تصرفات و

تكنولوجيـة وتتمثـل عناصـرها فـي      أوعلمية  ألغراضتكون قابلة لالستخدام  إذ. مزيج بينهما أوميدانية 
  2".المعلومات والعلم والتقنية والهندسة و الخبرة البشرية

متميـزة فـي مضـمونها       intangibleسلعة غير منظورة : "أنهافي المجال االقتصادي تعرف المعرفة على 
منافية لقوانين السلع المنظورة فهي ال تخضع لقانون الندرة كونها تعتمد على العقـل البشـري و ال تخضـع    

  .3"لقانون تناقص الغلة بل بالعكس فهي تحقق عوائد متزايدة
   :استعمالهاو  إنتاجهاخصائص للمعرفة باعتبارها سلعة اقتصادية من حيث  ثالثبين  Arrowو قد ميز 
  بالتالي من الصعب السيطرة عليها و مراقبتها فهي قابلة للتقاسم  معلومة والمعرفة ناتجة عن 

 .ربما لم يقوموا بإنتاجها أشخاصو االستعمال من طرف 

  يكون  أنسعرها ال يمكن  أنستعمال كما المعرفة هي منتج غير قابل للمنافسة و هي ال تفنى باال
 .األخرىثابت كما في السلع 

  معارف جديدة هو نتيجة للمعارف الموجودة مسبقا  إنتاج أن أي ،تراكميةالمعرفة هي عملية 

 4.و بالتالي ال نستطيع مراقبة الزيادة السريعة النتشار المعرفة

  :هيفرضيات أساسية  ثالثيقوم على  ةن مفهوم المعرفإف   Polanyiو حسب 
ن خالل سلسلة القواعد الموضوعة ماالكتشاف الحقيقي للمعرفة ال يمكن الوصول إليه أو حتى تحديده  -1

  .أو الخوارزميات
 .ن واحدآإن المعرفة عامة وشخصية في  -2

إن المعرفة التي تحدد أو تصنف بأنها معرفة مكتوبة صريحة هي بالتأكيد ضرورية ومهمـة للغايـة    -3
 إمـا المعرفة الصـريحة تكـون    ،خرآ ىبمعن ،الضمنيةلكن جذور هذه المعرفة توجد دائما بالمعرفة 

 5. أن تنبع من المعرفة الضمنية أوضمنية 
                                                

  .55مرجع سابق، ص   ،هيثم علي حجازي 1
مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي و مساهمتها  ، تكنولوجيا المعلومات و االتصال و اقتصاد المعرفة ،عبد اهللا قلش  2

  .2007 ،جامعة الشلف، نوفمبر 28، 27 ،في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية
  .2005 ،جامعة بسكرة  ،الملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة  ، في تكييف التعليم ع اقتصاد المعرفة TICدور  ،فيصل بوطيبة و خديجة خالدي  3

4 Djeflat abdelkader , Role et place des tic dans une économie fondée sur la connaissance ; le Maghreb 
dans l’économie numérique, collection « connaissance de maghreb » , Maison neuve and larose, France , 
2007, p242.  

  .37ص ، 2007، دار المناهج للنشر و التوزيع، عمان، المفاهيم النظم و التقنيات:إدارة المعرفة: سعد غالب ياسين 5
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ولعل اقرب وصف له عالقـة  . المخزونة في عقول األفراد والمعرفة الضمنية هي المعرفة غير المكتوبة     
  تعبيرا عن أهمية المعرفة الضمنية  1966في سنة    Polanyiبالمعرفة الضمنية هو ما قاله مرة 

 we know more than we can tell.   الكثيـر مـن المعـارف     أنفهذه العبارة تسلط الضوء على حقيقة
  .يبادر صاحب المعرفة الضمنية بكتابها وتسجيلها أن إلىوالمهارات اإلنسانية تبقى غير مسجلة 

  الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفة  :رابعا
علـى   إليهـا بينما المعلومات ينظر ، األوليةفالبيانات هي الحقائق  ،هناك فروق واضحة في هذه المفاهيم 

الفهـم   أوالمعلومات ذات الداللـة   أنهاعلى  إدراكهاالمعرفة فيتم  أما ،مجموعة منظمة من البيانات  أنها
 .الخبرة التي تكتسبها عبر الزمن أووالوعي المكتسب من خالل الدراسة والتفسير و المالحظة 

 
  الهرم العرفي   -01 رقم شكل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  -السابقة اعتمادا على بعض المراجع من إعداد الباحثة -المصدر 

 ،إن عملية تمييز المعرفة عن المعلومة يقودنا إلى التفرقة بين المشاكل االقتصادية المتعلقة بهذين المفهـومين  
و التي تعتبـر مشـكلة   ) reproduction(بالنسبة للمعرفة فالمشكلة األساسية متعلقة بعملية إنتاجها أو تقليدها 

أي مشكلة حقيقية حيث أن تكلفة إنتاجها تعد معدومـة   في حين أن عملية إعادة إنتاج المعلومة ال تطرح ،تعلم 
  1.المشكلة المتعلقة بالمعلومة تتعلق باكتشافها و حمايتها ،

                                                
1 Foray Dominique, l’économie de connaissance, casbah editions, alger, 2004, p p 9-10. 

 البیانات

 المعلومات

 المعرفة

 الخبرة 

 تمثل التراكم المعرفي

استخدام المعلومات بشكل  تعكس
 فعال

 بیانات مترابطة و مفسرة

رموز و عبارات و سیاقات غیر 
 مفسرة
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د على األفراد ضمنية و تناظريـة و يجـب   متعت ةإن ما يميز المعرفة عن المعلومات هو أن المعرفة ديناميكي
  .إعادة تكوينها و تستلهم معانيها من األفراد

) بصورة تقليديـة أو رقميـة   ( صريحة و مكتوبة  ،المعلومات فهي بصفة عامة ساكنة مستقلة عن األفرادأما 
  1.سهلة االستنساخ و العرض و ال يوجد لها معنى محدد

  الواردةمعالجة و تفسير الرسائل  ،اختيارالمعلومات هي عملية  أنالمفهومان لهما حدود مشتركة حيث  إذا
 2.معلومة مفهومة مترجمة و مستخدمة لتأدية عمل ماو المعرفة تقوم على  
 

  أهميتهاأنواع المعرفة و : المطلب الثاني 

  المعرفة  أنواع :أوال
  Nonaka & Takeuchi :3يمكن التمييز بين نوعين من المعرفة حسب نوناكا و تاكيوشي * 
والقابلة  المعبر عنها كميا، الصلبة،المرمزة النظامية  القياسية، وهي المعرفة الرسمية،: المعرفة الصريحة -1

للنقل والتعليم،وتسمى أيضا المعرفة المتسربة إلمكانية تسربها إلى خارج الشركة ونجدها في أشـكال الملكيـة   
الخ،كما نجدها مجسدة فـي  ..الفكرية المحمية قانونا كما في براءات االختراع،حقوق النشر،األسرار التجارية 

  الخ ...أدلة وإجراءات العمل،وخططها ومعايير تقييم أعمالهامنتجات الشركة وخدماتها،
  4.في المؤسسة إدارةحيث تلعب دور مراقبة و  و كبير أساسيدور المعرفة الصريحة هو دور و 
والمعبر عنها بالطرق النوعية والحدسية غير قابلـة   ة، الذاتيوهي المعرفة غير الرسمية :المعرفة الضمنية-2

المعرفة الملتصقة والتي توجد في عمل األفراد والفرق داخل الشركة، وهـذه المعرفـة    ىوتسم، للنقل والتعليم
  .هي التي تعطي خصوصية الشركة وهي األساس في قدرتها على إنشاء المعرفة

  تمثل المعرفة الضمنية مجموعة المفاهيم و الخبرات المختزنة داخل الفرد و التي ال يكن اإلفصاح عنها 
و ممارسة الفرد لعمله و ال يمكن تداولها و تناقلها بين األفـراد   أداءنتيجتها و عالمتها من خالل تظهر  إنماو 

و لهذا فهي تمثل موردا هاما للمنظمة يصعب على المنافسين تقليده إذا ما حافظت عليه و أعطتـه االهتمـام   
  5.المناسب

 ككذل ،معرفة رسمية إلىالمعرفة الضمنية هي معرفة مرتبطة بالشخص تتميز بصعوبة ترتيبها و تحويلها إن 
  .اآلخرينصعوبة مشاركتها مع 

  
  
 

                                                
   25سعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص  1

2 Djeflat abdelkader, opcit, p 242. 
  .84ص  ،مرجع سابق  ،ربحي مصطفى عليان  3

4 Robert Vazille , le guide du management des connaissances , ed AFNOR, paris, 2006, p 68 
  .مرجع سابق ،تكنولوجيا المعلومات و اقتصاد المعرفة  ،عبد اهللا قلش  5
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   في معتقداتهمو أيضا  األفرادجذرية و متأصلة في أفعال و خبرات  معرفةأيضا  المعرفة الضمنية هي
 1.و قيمهم التي يعتقدونها 

 :للمعرفة الضمنية هناك بعدان 

 البعد التقني  :األولالبعد  -

 ) . know how( يدور حول المهارات و الخبرات غير الرسمية و التي تدل على معرفة كيف ؟ 

  البعد المعرفي:الثانيالبعد  -

  .و القيم و المخططات و النماذج الفكرية المغروسة فينا بعمق األفكاريتمحور حول المعتقدات و       
البعد المعرفي للمعرفة الضمنية يدلنا على الطريقة التـي نـدرك بهـا هـذا      إخراجهاعند صعوبة   

 .المخطط

  2:انماط هي 5 إلىكما يمكن تصنيف المعرفة * 
  .وهي معرفة أي نوع من المعرفة هو المطلوب)  know what(معرفة ماذا  -1
  .المعرفةوهي كيف يحب التعامل مع )  know how( معرفة كيف  -2
  .المعرفةنوع معين من  إلىو هي معرفة لماذا هناك حاجة )  know why( معرفة لماذا  -3
  .يمكن العثور على معرفة محددة بعينها  أينوهي معرفة  ): know where(  :أينمعرفة  -4
  . معرفة معينة  إلىوهي معرفة متى تكون هناك حاجة ) :   know when(  :متىمعرفة  -5
  

  3: هي  أنواع أربعة إلىللمعرفة حيث يصنفها  أوسعتصنيفا  T.Backmanيقدم توم باكمان كما * 
معرفة جاهزة و قابلة للوصول موثقة في مصادر المعرفـة الرسـمية    :Explicitالمعرفة الصريحة  -1

  .التي عادة ما تكون جيدة التنظيم
قابلة للوصول ن خالل االستعالم و المناقشة و لكنها غير رسمية يجب :  Implicitالمعرفة الضمنية  -2

 .توضع و بعدئذ تنقل و تبلغ أن

 أسـاليب قابلة للتوصل بشكل غير مباشر فقط و يتم ذلك بصعوبة من خالل  :Tacitالمعرفة الكامنة  -3
 .االستنباط المعرفي و مالحظة السلوك

 البحث و التجريب المناقشة، النشاط،المعرفة المبتكرة من خالل  Unknownالمعرفة المجهولة  -4

  أهمية المعرفة:  ثانيا
المعرفة دورا كبيرا في حياة المنظمات في العصر الحالي الذي هو عصر المعرفة حيث تحتـل أهميـة    تؤدي

ـ ، فهي ضـروري بها بقاء واستمرار المنظمة ونموها وتوسعها و ارتباط كبيرة تصل إلى حد ضمان  ةة للمنظم
                                                

1 Nonaka Ikujiro & Noburo kanno, The concept of “Ba” Building a foundation for knowledge 
creation,California management review , vol 40 n0 3 , spring 1998, p42. 

  42ص  ،مرجع سابق   ،نعيم إبراهيم الظاهر  2
  .84ص  ،مرجع سابق  ،ربحي مصطفى عليان 3
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بدءا من قرار اإلنشاء إلى تحديد االستراتيجيات واألهداف وتنفيذ السياسات وتحديدها وتنفيـذ جميـع أعمـال    
  1:فيما يلي ةويمكن تحديد أهمية المعرفة في المنظم.وأنشطة المنظمة

وتحديد استراتيجياتها، حيث إن القرار هو نتـاج التفاعـل بـين     ةالمعرفة أساس اتخاذ قرار إنشاء المنظم-1
فهو ينتج من خالل تجميع المعارف والمعلومات حـول الظـواهر ليـتم     المعرفة وبين الرؤية الذاتية للمدير،

  .   معالجتها وصياغتها وكلما كانت المعرفة مناسبة وكافية كلما زادت فعالية القرار 
لمنظمة على فهم متغيرات وعناصر البيئة المحيطة بها وتفسير العالقات بينها ومن تساعد المعرفة الفرد وا-2

  .ثم القدرة على التنبؤ وتوقع التغيرات والتطورات المستقبلية
للمعرفة دور كبير في تنمية وتطوير المنتجات وأساليب اإلنتاج حيث تعـد المعرفـة أسـاس اإلبـداعات     -3

  اإلنتاج في عملية  ةتطوير وتنمية المنتجات والتكنولوجيات المستعملواالختراعات التي هي بدورها مصدر 
تعد المعرفة والمعلومات المتوفرة للمؤسسة عن العمالء واألسواق الحالية والمرتفعة دعامة أساسية التخاذ -4

  .القرارات التسويقية
  .وتنميتهاتساهم المعرفة في اكتشاف حاجات ورغبات المستهلكين واالرتقاء بها -5
   .تعتبر المعرفة والمعلومات المتعلقة بالمنافسين أساس التنافس والبقاء-6
مصدر قوة واستمرارية المنظمـة  ) ةالضمني(تعد مجموع المحفظة المعرفية للمنظمة والتي بحوزة األفراد -7

  .وتدعيم أنشطتها االبتكارية ومصدر التحديد والتطوير  

  : مجتمع المعرفة : المطلب الثالث 
  أن المعرفة تبقى هي القوة الدافعة  إذمجتمع المعرفة  إلىهناك تحول جوهري من مجتمع صناعي     

و المسيطرة في المجتمع الذي تستخدم فيه المعلومات بكثافة في مختلف أوجه الحيـاة أي انـه يقـوم علـى     
لة المعلوماتية التي تقـوم  التكنولوجيا الفكرية التي تضم سلعا و خدمات جديدة مع التزايد المستمر للقوى العام

 .بإنتاج و تجهيز و معالجة و نشر و توزيع و تسويق هذه السلع و الخدمات

  تعريف مجتمع المعرفة  :أوال

  ظهور مجتمع المعرفة  -1
  2 :البشرييعد مجتمع المعرفة مرحلة جديدة من مراحل تطور المجتمع 

تشكلت القاعدة الفكرية التكنولوجية من حصيلة التجربة " مرحلة المجتمع الزراعي" مراحل التطور  أولىففي 
  .و الخطأ و من المهارات الحرفية المكتسبة

تأسست القاعدة التكنولوجية علـى العلـم بفروعـه    " مرحلة المجتمع الصناعي " و في ثاني مراحل التطور 
  المختلفة 

                                                
  .مرجع سابق ،عبد اهللا قلش  1
 324ص  ،مرجع سابق  ،ربحي مصطفى عليان  2
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تقوم على نظرة للعلم بصفة خاصـة  فإن قاعدتها الفكرية " حلة مجتمع ما بعد الصناعة مر" المرحلة الثالثة  أما
  .و للمعرفة اإلنسانية بصفة عامة

و كان من نتيجة المرحلة الثالثة ظهور مجتمع المعرفة نتيجة لوالدة تكامل ثورة المعلومات المركبة إذ أصبح 
لوجية أمرا أكثر سهولة بزمن اقل و بمردودية أعلى من جهـة  االنتقال من المعرفة العلمية إلى تطبيقاتها التكنو

و بين ثورة االتصاالت الرقميـة  " الكمبيوتر و تطبيقاته" فضال عن االندماج بين تكنولوجيا معالجة المعلومات 
  .من جهة ثانية" الشبكات و االنترنت" و تطبيقاتها 

  .مقارنة بالمجتمع الصناعيلمجتمع المعرفة  األساسيةو الجدول التالي يوضح الخصائص 
  مقارنة بين خصائص مجتمع الصناعة و مجتمع المعرفة : 01جدول رقم 

  مجتمع المعرفة  مجتمع الصناعة
  المساواة  -  الهرمية  -
  الفردية واالبتكار  -  التماثل  -
  التنوع  -  القياسية  -
  الالمركزية -  المركزية  -
  الفاعلية  -  الكفاءة  -
  االقتصاد بالموارد و التكامل مع الطبيعة  -  استنفاذ الموارد الطبيعية و التلوث  -
  تقييم التكنولوجيا  -  االستهالك و القوة المنتجة المادية  -
  الشمولية  ،متعددة المجاالت  ،العمومية  -  التخصص  -
  )synergy(التداؤب  -  الفردية  -
  جودة الحياة و المحافظة على الموارد  -  تعظيم الثروة المادية  -
  التأكيد على المحتوى النوعي  -  التأكيد على المحتوى الكمي  -
  .عبير الذاتي و تحقيق الذاتتال -  األمان و الضمان  -

  .325ص  ،مرجع سابق  ،ربحي مصطفى عليان : المصدر 
و الـذي يعتمـد   أهم التغييرات الواسعة و العميقة التي جاء بها اقتصاد و مجتمع المعرفة يوضح هذا الجدول 

  .على العقل البشري أساسا
  مفهوم مجتمع المعرفة  -2

ذلك المجتمع الذي يحسن استعمال المعرفة في تسيير أموره و اتخاذ القرارات السـليمة   " :هومجتمع المعرفة 
  و الذي ينتج و يستهلك و يوظف المعلومة لمعرفة خلفيات و خفايا و أبعاد األمور بمختلف جوانبها 

  ها االجتماعيةو هو اليوم أساس التنمية البشرية إذ وفر اشتراطات ثورة المعلوماتية بكل أبعاد أنواعها،و 
  1"و السياسية و الثقافية و االقتصادية 

                                                
 .30ص  ،مرجع سابق  ، ،نعيم ابراهيم الظاهر  1
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علـى نشـر    أساساالذي يقوم  عذلك المجتم:" مجتمع المعرفة بأنه  2003و يعرف تقرير التنمية البشرية لعام 
  االقتصاد و المجتمع المدني : و توظيفها بكفاءة في جميع مجاالت نشاطات المجتمع  إنتاجهاالمعرفة و 

  1"اإلنسانيةالتنمية  إقامةبإطراد أي  اإلنسانيةلحياة الخاصة وصوال لالرتقاء بالحالة و السياسة و ا
ـ . في المجتمع المعرفي يكون كل أفراد المجتمع ذو قدر من المعرفة و حصـرا علـى ذوي   ة وليست المعرف

  .االختصاص ونخب المجتمع

مدى االهتمام بالبحث  مجتمع المعرفة مثلوثمة مؤشرات عدة يمكن االعتماد عليها في تحديد ووصف          
في مجال إنتاج ونشر المعرفة علـى مسـتوى    والتنمية واالعتماد على الكمبيوتر واإلنترنت والقدرة التنافسية

األساسي المميز لهذا المجتمع هو إنتاج المعرفة واعتباره إحـدى   ومع أهمية هذه العناصر فإن العنصر. العالم
 أي أن ،يقوم عليها االقتصاد الجديد الذي تحل فيه المعرفة محل العمـل ورأس المـال   يالركائز األساسية الت

الرئيسي في اقتصاديات  تكنولوجيا المعلومات واالتصال وغيرها من أساليب ونظم التقنية المتقدمة تلعب الدور
تحل محل التنظـيم   خصائصه ومقوماته كما أنها فهي التي تساعد على قيام مجتمع المعرفة وتعطيه ،المعرفة

بحيث يمكن تقويم السلعة ليس فقط حسب ما يدخل فـي تكوينهـا    واإلنتاج الصناعيين كمصدر أساسي لإلنتاج
إنتاجها من مجهود أو ما انفق عليها من رأس المال وإنما حسب المعرفـة التـي    من مواد خام أو ما بذل في

الناحية فإنها تفـوق   ومن هذه ،هنا أهم عامل في اإلنتاجفالمعرفة تعتبر . ابتكار تلك السلعة وإنتاجها أدت إلى
  .رأس المال والجهد المبذول في العمل

  : المعرفة  عو من اهم العوامل المساعدة على قيام مجتم
  منفتحدعم منظومة اكتساب المعرفة و التأسيس لنموذج معرفي متطور و. 

 ستخدامتوثيق الخبرات و حفظها في قاعدة بيانات تجعلها متاحة لال. 

  االقتصاديةالتحول نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية االجتماعية و. 

 بناء قدرة ذاتية على البحث و التطوير التكنولوجي في جميع النشاطات المجتمعية. 

  خصائص مجتمع المعرفة: ثانيا
 :من أهم خصائص مجتمع المعرفة 

    التكنولوجيا السائدة هي التكنولوجيا األحدث و األحسن آداءا و األرخص سعرا و األصغر حجما 

 .و األخف وزنا و األكثر تعقيدا من سابقتها

 و المعلومات الالزمة إلنتاجها أكثر كثافة و تتطلـب ارتفاعـا متزايـدا     هذا المجتمع إن المعرفة في
 قنيين للقدرات البشرية من علماء و مطورين و ت

                                                
 4،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا،عدد  ، اندماج اقتصاديات البلدان العربية في اقتصاد المعرفة المقومات و العوائق ،خليفي عيسى  ،كمال منصوري  1
 .52ص  ،2006 ،
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   أصبح التنافس من خصائص هذا المجتمع و لكن في مجالي الوقت و العمل في الزمن الحقيقي و فـي
 .التي تعمل بال توقف لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء العالم تكل مواقع العمل و الخدما

 عة االلكترونيـة  فالجام ،تغير طبيعة و خصائص الوظيفة و العمل عما كانت عليه في عصر الصناعة
 و العيادة االلكترونية و التجارة االلكترونية و العمل في المنزل غيرت المفهوم التقليدي للعمل 

 1.و الوظيفة

  استخدام المعرفة كمورد اقتصادي من خالل استغاللها و االنتفاع بها خاصة بتواجد اتجاه متزايد نحو
 .للدولة استخدام المعرفة للعمل على تحسين االقتصاد الكلي

 االستخدام المتناهي للمعرفة بين الجمهور الذي يستخدم المعرفة لممارسة حقوقه و مسؤولياته. 

 2.إنشاء نظم المعرفة التي توسع من إتاحة التعليم و الثقافة لكافة أفراد المجتمع 

  3: البعد االقتصادي و التكنولوجي لمجتمع المعرفة :ثالثا
المعلومات في مجتمع المعرفة هي السلعة أو الخدمة الرئيسـية و المصـدر   تعتبر : البعد االقتصادي -1

أي أن المجتمع الذي ينتج المعلومة و يستعملها في مختلف أوجـه الحيـاة    ،األساسي للقيمة المضافة
  .االقتصادية هو المجتمع الذي يستطيع أن ينافس و يفرض نفسه في هذا العصر

عرفة يعي انتشار و سيادة تكنولوجيات المعلومات و تطبيقـه فـي   إذ أن مجتمع الم: البعد التكنولوجي -2
 مختلف مجاالت الحياة و هذا يعني ضرورة االهتمام بالوسائط اإلعالمية و المعلوماتية و تكييفها 

تـوفير البنيـة    ،ا يعني البعد التكنولوجي للثورة المعلوماتمك. و تطويعها حسب ظروف كل مجتمع
 .تناول الجميعمتكنولوجيا االتصاالت و جعلها في الالزمة من وسائل اتصال 

 
  
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                
  .31سابق، ص  عنعیم إبراھیم الظاھر، إدارة المعرفة، مرج  1
اقتصاد المعرفة " مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي الخامس  ، اتجاهات تطور المعرفة في الدول العربية ،محمد نايف محمود  ،سعد محمود الكواز  2

 .األردن ،2005افريل  27/28" و التنمية االقتصادية
  31ص  ،مرجع سابق ،  ادارة المعرفة ،نعيم إبراهيم الظاهر  3
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  -مفاهيم أساسية –اقتصاد المعرفة : المبحث الثاني 
يتجه العالم نحو اقتصاد المعرفة الذي تزداد فيه نسبة القيمة المضافة المعرفية بشـكل كبيـر، والـذي          

أصبحت فيه السلع المعرفية أو سلع المعلومات من السلع الهامة جداً، و في هذا المبحث سنحاول تحديد مفهوم 
  .االندماج فيه لالقتصاد المعرفة و أهم عوام

  ية اقتصاد المعرفةماه: األولالمطلب 

نتناول في هذا المطلب أهم التعريفات المقدمة القتصاد المعرفة  و الفروقات بينه و بين كل من االقتصـاد      
  .و خصائصه كذلك سنتعرف على أهم مميزاته ،االقتصاد المبني على المعرفة و االقتصاد التقليدي ،الرقمي 

  تعريف اقتصاد المعرفة:  أوال
فـي طبيعـة المحـيط     اإلستراتيجيةاالقتصاد المعرفي هو إحداث مجموعة من التغييرات  أنيرى البعض   

االقتصادي و تنظيمه ليصبح أكثر استجابة و انسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  .وعالمية المعرفة والتنمية المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي 

المتضمن المعرفة الصريحة التي تشـتمل  ( نعرف اقتصاد المعرفة في سياق المفهوم الواسع للمعرفة  أنيمكن 
والمعرفة الضمنية التـي يمثلهـا األفـراد بخبـراتهم      ،على قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها

  ل عمليات و خدمات المعرفة االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خال"  :بأنه) وعالقاتهم وتفاعالتهم السياقية 
فـي القطاعـات المختلفـة    ) التطبيق و االستخدام للمعرفة بأشـكالها   ،التعلم ، مالتقاس،و التحسيس  اإلنشاء( 

  . 1"باالعتماد على األصول البشرية والالملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدة
وهو فرع جديد . ات بعد العصر الصناعي الذي ينتج عن تقدم المعلوم دذلك االقتصا: " كما يمكن تعريفه بأنه

  من فروع العلوم االقتصادية يقوم على فهم جديد لدور المعرفة  وراس المال  البشري في تطوير االقتصاد
  .و تقدم المجتمع  

أما االقتصاد المبني على المعرفـة   ،الذي تحقق فيه المعرفة الجزء األعظم من القيمة المضافة  دوهو االقتصا
  ، 2قتصاد الذي تلعب فيه المعرفة دورا في خلق الثروةفهو اال

اقتصاد المعرفة بأنه دراسة وفهم عملية تراكم المعرفة و حوافز األفراد )   M.Parken( كما يعرف باركين 
   3.تعلم المعرفة والحصول على ما يعرفه اآلخرون،الكتشاف 

  

                                                
  .187ص 2008، الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن، الطبعة الثانية،- المفاهيم واالستراتيجيات –إدارة المعرفة ،نجم عبود نجم  1
  .278ص  ،مرجع سابق  ،ربحي مصطفى عليان  2
  186ص  ،مرجع سابق  ،نجم عبود نجم  3
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تخصص فرعي من االقتصاد يهتم أساسا بالمعرفة من جهـة و مـن   «بأنه   Dominique Forayكما يعرفه 
جهة أخرى يعتبر ظاهرة اقتصادية حديثة تتميز بتغير سير االقتصاديات من حيث النمو و تنظـيم النشـاطات   

  1. »االقتصادية 
  ة نمط اقتصادي متطور قائم على االستخدام واسع النطاق للمعلوماتي: كما يعرف اقتصاد المعرفة على انه

و شبكات االنترنت في مختلف أوجه النشاط االقتصادي و خاصة في التجارة االلكترونية مرتكزا بقوة علـى  
  2.التكنولوجيالمعرفة و اإلبداع و التطور 

عرفـة و إنتـاج   ميـز بتبـادل ال  ماقتصاد جديد يظهـر يت : على أنه  Zackladو Grundsteinأيضا عرفه 
  3.مال معرفيرأس  إلىفي هذا االقتصاد رأس المال تحول تدريجا . هو اقتصاد الالماديات ،المعارف

إذا فاقتصاد المعرفة أو االقتصاد الجديد هو المرحلة االقتصادية الجديدة و التي ظهرت في القـرن الماضـي    
  محل رأس المال المعلومات و المعرفة حلت  ،التكنولوجيات : في هذا االقتصاد الذي هو أكثر عالمية 

  .و الطاقة باعتبارها عوامل رئيسية في اإلنتاج و خلق الثروة
واضحة لها من اجل التحول نحو  إستراتيجيةو طور البنك الدولي اإلطار التالي لمساعدة البلدان في وضع    

  :المعرفة  داقتصا
 ةلمعرفـة الموجـود  إقامة نظام اقتصادي ومؤسساتي يوفر السبل المحفزة من اجل كفاءة اسـتخدام ا  -1

بالعمل الحر و يقصد به دور الحكومات في توفير اإلطار االقتصادي و الحـوافز   اوالجيدة وازدهاره
األداء  إلـى لمجتمع األعمال و غيرها من الشروط التي تعمل على رفع اقتصاد المعرفـة باإلضـافة   

  . الفعلي لالقتصاد
 أنخلق واستخدام و التشارك في المعرفة بشكل جيد حيث توافر السكان المتعلمين والمهرة من اجل  -2      

  .التعليم و التدريب المستمر و المعتمد على التكنولوجيا من أهم خصائص بيئة اقتصاد المعرفة
توافر بنية تحتية ديناميكية للمعلومات لتسهيل االتصال الفعال ومعالجة المعلومات و يقصد بها البنيـة   -3     

  . أي حد هي متقدمة و منتشرة و متاحة إلىاالتصاالت و تكنولوجيا المعلومات و األساسية في مجال 
 نتوافر منظومة ابتكار تتمتع بكفاءة عالية وذلك للشركات ومراكز البحوث والجامعات والمستشـاري  -4     

والمنظمات األخرى من اجل الدخول إلى المخزون العالمي المتنامي للمعرفة واسـتيعاب هـذه االبتكـارات    
  .وتكييفها مع الحاجات المحلية وخلق تكنولوجيا جديدة

االقتصاد المعرفي يهتم بما يلي إن :  
 سيا في عمليـة القدرة على إنتاج المعرفة وعلى استخدامها قد أصبحت عامال رئي إن: إنتاج المعرفة -1

ابتكـار   المعرفة على إنتاجعملية  تشتملو  التنمية، كما أصحبت حاسمة األهمية لتحقيق ميزة تنافسية
                                                

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التنمية البشرية و فرص  ،و التحديات االندماج في اقتصاد المعرفة الفرص ،بوطيبة فيصل ،بوطالب قويدر 1
 .2004مارس  10-09  ،جامعة ورقلة،االندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية

  .مرجع سابق  ،عبد اهللا قلش  2
3 Manuel Zacklad , Michel Grundstein , Management des connaissances: modèles d`entreprise et 
applications, Hermès sciences publications, Paris, 2001, p 15. 
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يتطلب اقتصاد المعرفة تعزيز فعالية المقـدرة علـى    و. واكتساب ونشر واستعمال وتخزين المعرفة
و اسـتيعابها   التكنولوجيـا لنقل  ؤةالكف اإلدارةإنتاج المعرفة بما يضمن قيام نسق لالبتكار يقوم على 

و تنشيط إنتاجها المؤدي إلى توليد تكنولوجيات جديدة بما يحقق غايات الكفاءة اإلنتاجيـة  المجتمعي ، 
  .و التنمية الشاملة 

  و تعد المؤشرات المتعلقة باألبحاث و التنمية، و براءات االختراع، و المنشورات العلمية، و اإلنفاق عليها 
و إعداد العاملين في إنتاج المعرفة و العاملين في البحث و التطوير على قدر كبير من األهمية بالنسبة ألهـم  

   .نجاحهتعد الركيزة المهمة في تطوره و  ألنهاعنصر في اقتصاد المعرفة 
التربية والتدريب واالستشارات والمؤتمرات والمطبوعات والكتابة والبحث والتطـوير   إن: صناعة المعرفة -2

R&D هي أمثلة عن األنشطة التي تركز عليها الصناعات المعرفية.  
حيث أن العامل األولي للنمو االقتصادي هو ابتكار واكتساب ونشر المعرفة الحالية وإنتاج ونشـر المعـارف   

مـن  % 34 إن: "الحائز على جائزة نوبل في قوله Robert Solowليه االقتصادي الجديدة وهذا ما يؤكد ع
من النمو االقتصادي هـو نـاتج عـن    % 16أن  إلىإضافة . عزى إلى نمو معارف جديدةالنمو االقتصادي ي

من النمـو االقتصـادي متعلـق    % 50 فإنعليه  اوبناء. االستثمار في رأس المال اإلنساني من خالل التعليم
   1."بالمعرفة

  اقتصاد المعرفة و االقتصاد الرقمي : ثانيا
  و الرقمنة هي مرحلة الحقة بعد المعرفة  ،إن الرقمنة هي نتاج المعرفة العلمية الرياضية و الفيزيائية  
  .إذ يجب أن نعرف ثم نتحول إلى نظام رقمي 

ألنهما يقومان على المعلومات و المعرفة إال أن اقتصاد المعرفة مفهوم أوسع كال المفهومين في الجوهر واحد 
و اشمل و اعم من االقتصاد الرقمي حيث يمكن اعتبار االقتصاد الرقمي هـو التطبيـق العملـي لالقتصـاد     
المعرفي على أجهزة الحاسوب و شبكات االتصاالت عن طريق تحويل معارف و معلومات ذلـك االقتصـاد   

   2.بالت رقمية له أي أن االقتصاد الرقمي هو تكنولوجيا االقتصاد المعرفيإلى مقا

  : اقتصاد المعرفة و االقتصاد المبني على المعرفة : ثالثا
  :واقتصاد المعرفة 3يمكن أن نفرق بين المفهومين ، االقتصاد المبني على المعرفة

ذلك المنهج الذي يستخلص من إدراك مكانة المعرفة وتقانتها والعمل على :  فاالقتصاد المبني على المعرفة-
اإلنتاجية المختلفة، إي انه يعتمد على تطبيق أساليب االقتصاد المعرفـي وقواعـده فـي     تطبيقها في األنشطة

ـ     مختلف األنشطة اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية في مجتمع يمكن إن اتي نطلـق عليـه المجتمـع المعلوم
Information Society .  

                                                
  .2004 ، األردن،"إدارة المعرفة في العالم العربي" ،بحث مقَدم للمؤتمر العلمي الرابع ،متطلبات التحول نحو االقتصاد المعرفي ،محمد خضري 1
 .281سابق، ص ، مرجع إدارة المعرفةنعيم إبراهيم الظاهر،  2

  .L'OCDEالتسمية المقترحة من طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  3
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، وهـذا دور قـديم ظلـت    في خلق الثـروة  ادوراالقتصاد المبنى على المعرفة الذي تلعب فيه المعرفة «و
المعرفة تلعبه في االقتصاد لكن الجديد هو حجم المساحة التي تحتلها المعرفة فـي هـذا االقتصـاد حيـث     

  .1»أصبحت أكبر وأكثر عمقاً مما كانت عليه من قبل
هو ذلك الفرع من علم االقتصاد الذي يهتم بعوامل  تحقيق الرفاهية  «أما التعريف المقدم القتصاد المعرفة    

العامة من خالل مساهمته في إعداد  دراسة نظم تصميم وإنتاج المعرفـة ثـم تطبيـق اإلجـراءات الـالزم      
  . 2»لتطويرها وتحديثها

علـى   يبدأ من مدخل عملية إنتاج وصناعة المعرفة ويستمر نحو التطوير المرتكز فاالقتصاد المعرفيإذن    
  .البحث العلمي منطوياً تحت أهداف إستراتيجية يسعى لتحقيقها من اجل تنمية شاملة ومستدامة

 ذلـك  الشيء، نفس يمثالن المعرفة واقتصاد الجديد االقتصاد مفهوم أن فوراي.د االقتصاديين منهم بعض ويرى
  .الجديد االقتصاد مظاهر ضمن المعرفة اقتصادحجم  كبر و لتزامنهما

  : أبرز الفروقات بين االقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة:  رابعا 
األساسـي   جإن اقتصاد المعرفة ما هو إال نظام اقتصادي يمثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر اإلنتا  

  : وان اقتصاد المعرفة يختلف عن االقتصاد التقليدي بما يليوالقوة الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة 
تتميز األسواق في االقتصاد التقليدي باالستقرار في ظل منافسة تتحكم فيها غالبـا البيروقراطيـة    -1

بينما يتسم اقتصاد المعرفة بوجود أسواق ديناميكية تعمل في ظروف تنافسية فـي نطـاق شـبكة    
 .دولية ذات إمكانيات عالية 

ينظر إلى العصر الحالي على انه عصر ما بعد عصر الصناعة و قد ساهمت االتصـاالت فـي    -2
تغيير النظرة لعوامل اإلنتاج الرئيسية في الصناعة و أصبحت المعرفة و االبتكار وسيلة لتنظـيم  

ن ثم أصبحت األساليب مإنتاج مرن بديال لرأس المال و العمل الذي يعتمد على اإلنتاج الكثيف و 
 .قمية عوضا عن الميكنة هي المحرك التقني األساسي للصناعةالر

يهدف االقتصاد التقليدي إلى التوظيف الكامل للقوى العاملة دون تحديـد مهـارات مميـزة ألداء     -3
العمل بينما يهدف االقتصاد المبني على المعرفة إلى وضع قيمة حقيقية لألجور و التوسـع فـي   

    3.ات العالية التي تتفاعل مع التعليم و التدريب المستمراستخدام القوى العاملة ذات المهار
يمكن تقاسم المعلومـات   في االقتصاد المعرفي نهإال ابخالف معظم المصادر التي تنضب باالستخدام  -4

  . والمعرفة وباإلمكان أن تنمو عند االستعمال فهو اقتصاد الوفرة 

                                                
، 2005جامعة بسكرة،  كلية العلوم االقتصادية، ،ملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفةال ، نحو توظيف إنساني لمنتوج المعرفةموسى رحماني، .د 1

  .6.ص
 .نفس المرجع السابق 2
ص  ،2004 ،17العدد  ،المجلة االقتصادية السعودية ،الدول العربية حالة للدراسة –اقتصاد المعرفة من منظور رياضي  ،إسماعيلعلي نورالدين  3

42.  
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على عكس االقتصاد التقليدي فقد تالشت أهمية الموقع الجغرافي في اقتصاد المعرفـة، فباسـتخدام    -5
التكنولوجيا المناسبة والوسائل المناسبة يمكن إنشاء األسواق االفتراضية والمنظمات االفتراضية التي 

  . توفر السرعة في اإلنجاز على مدار الساعة وفي أي مكان في العالم
وهكذا فإن المعرفـة  .  (Context)وقيمة المنتجات أو الخدمات تعتمد بشدة على السياق التسعير  إن -6

  .ذاتها لها قيمة مغايرة بالنسبة إلى أناس مختلفين في أوقات مختلفة
عندما تكون المعرفة ضمن إطار أنظمة أو عمليات فإنها تمتلك قيمة جوهرية أعلى من المعرفة غير  -7

  . الناسالمنظمة التي تكون في رؤوس 
وهـذه الخـواص   . إن رأس المال البشري هو أهم مكونات القيمة في المنظمات المبنية على المعرفة -8

خواص االقتصاد المادي تستدعي أفكار جديدة ومداخل جديدة مـن قبـل    اللمعرفة والتي تغاير تمام
اجـل القيـام    ومن. وعمال المعرفة على حد سواء نصناع السياسات ومن قبل كبار المدراء التنفيذيي

بذلك فإن األمر يستدعي وجود قيادة كفؤة وخوض المجازفة في مواجهة االتجاهات السائدة البطيئـة  
  . النمو وضد ممارسات المؤسسات القائمة

تنضـب مـن    أنوألن الموارد يمكن . يتصف اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه ندرة -9
داد المعرفة بالتعلم والممارسة واالستخدام وكذلك فإنهـا تنتشـر   جراء االستخدام واالستهالك بينما تز

  . بالمشاركة 
من الصعوبة تطبيق القوانين والقيود والضرائب على أساس قومي بحت في اقتصاد المعرفة على  -10

عكس االقتصاد التقليدي، حيث أن المعرفة متاحة للجميع في جميع أنحاء العالم وأنها أصبحت تشكل 
 األساسي وبالتالي فإن هذا يعني هيمنة االقتصاد العالمي على االقتصاد القومي  عنصر اإلنتاج

 . أو الوطني

  ةخصائص ومميزات اقتصاد المعرف:  خامسا
  :مميزاته-1

  :في االقتصاد ولهذا فهو يمتاز بما يلي  ةإن اقتصاد المعرفة ضد القواليب الجامدة وضد النماذج النمطي     
  .قدرة فائقة على التطويع والتكيف مع المتغيرات والمستجداتيتمتع بمرونة و  -
يملك القدرة الفائقة على التجديد والتطوير والتواصل الكامل مع غيره من االقتصاديات التي أصبحت تتوق  - 

  .االندماج فيه إلى
  .معرفية يملك اقتصاد المعرفة القدرة على االبتكار و إيجاد و توليد منتجات فكرية معرفية وغير  -
  .مجاالت خلق القيمة المضافة في اقتصاد المعرفة متعددة ومتنوعة ومتجددة -
  ولذلك ال توجد فواصل زمنية  ،اقتصاد المعرفة بل هو اقتصاد مفتوح  إلىال توجد حواجز للدخول  -
  .عقبات مكانية أمام من يرغب في التعامل معه وفيه أو
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   1.وبالخيال وبالوعي اإلدراكي بأهمية االختراع والمبادرة  ارتباطه بالذكاء وبالقدرة االبتكارية -
  :خصائص اقتصاد المعرفة -2

المعرفة هي أحدث عوامل اإلنتاج واألكثر أهمية بين عوامل اإلنتاج التقليدية األخرى وهي العمـال والمـواد   
من رأس المال المـادي   األولية ورأس المال وهذا ما يؤكد أن رأس المال الفكري أو المعرفي هو أكثر أهمية

عمال المعرفة هم الرأسماليون الجدد الذين يملكون أغنى واثمن عوامـل الثـروة وعلـى رأي المفكـر     "وان 
في القرن الماضي كانت مساهمة اإلدارة تتمثل في زيـادة إنتاجيـة    أنه (P. E. Drucker) االقتصادي دراكر

  . العامل اليدوي ، لكن األكثر أهمية زيادة إنتاجية العمل المعرفي
  2:الخصائص األساسية التالية القتصاد المعرفة R.Grantو قد أورد 

بقة حيث كانت األرض فـي  العامل الرئيسي في اإلنتاج هو المعرفة خالف ما كان عليه في الفترات السا -1
  .االقتصاد الزراعي وراس المال في االقتصاد الصناعي 

هيمنة الخدمات على السـلع ومـن حيـث    =المخرجات (انه يركز على الالملموسات بدال من الملموسات  -2
المدخالت فان األصول الرئيسية هي الالملموسات كاألفكار والعالمات التجارية بـدال مـن األرض واآلالت   

..(.  
حيث أن التشبيك البيني وسع إمكانية التشارك ليس ضمن الشركة بل وأيضا بـين الشـركات   : انه شبكي – 3

  .وكان من نتائج ذلك تدهور دور التنظيمات الرسمية و هياكلها الهرمية
  .حيث أن رقمنة المعلومات له تأثير كبير على سعة نقل وخزن ومعالجة المعلومات: انه رقمي  -4
  .فمع الرقمنة و شبكة االنترنت كان العمل االفتراضي حقيقة واقعة: فتراضيانه ا -5
حيث تضاءلت قيود الزمـان  ،استخدام االنترنت أدى إلى ثورة في كل األعمال تقريبا: التكنولوجيا الجديدة -6

  .والمكان
المنتجـات   ظهور أسواق جديدة وهي األسواق االلكترونية و التي تمتاز بسرعة تدفق المعلومـات عـن   -7

 . وخاصة األسعار

باإلضافة إلى ما سبق القتصاد المعرفة بعض من الخصائص األخرى حيث  يتسم اقتصـاد المعرفـة بأنـه     
فعلى عكس اغلب الموارد التي تنضب من جـراء االسـتهالك تـزداد     ،قتصاد وفرة أكثر منه اقتصاد ندرةا

  .اركة المعرفة في الواقع بالممارسة واالستخدام وتنتشر بالمش
و هذا ما نجـده   ،و التكوين و الرسكلة و االستشارةظهور وظائف لم تكن باألهمية بمكان مثل التعليم  -

  .خاصة في المجاالت كثيفة المعرفة
 3.طغيان الخدمات على الصناعات و انجذاب قوة العمل إليها -

                                                
  .385ربحي مصطفى علیان ، مرجع سابق، ص  1
 .193-192ص ص  نجم عبود نجم، مرجع سابق، 2
مداخلة ضمن المؤتمر الثاني للجودة الشاملة في ظل اقتصاد  ،دراسة الحالة الجزائرية –أثار إدارة المعرفة على البنوك التجارية  ،عبد اللطيف بلغرسة 3

 .27/4/2006-26 ،األردن ة الخاصة،جامعة العلوم التطبيقي ،المعرفة و تكنولوجيا المعلومات
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  المعرفة  إدارة :الثانيالمطلب 
هذا الموضـوع   فقد درج الفالسفة على الكتابة في. في الوقت نفسهتعتبر إدارة المعرفة قديمة و جديدة       

م 1980في عـام  المعرفة كانت هناك بوادر مهدت لها  حيث انه  إدارةقبل ظهور مصطلح . منذ آالف السنين
إلـى  ) Edward Freignebaum(أشار أدوارد فراينبـوم   ،وفي المؤتمر األمريكي األول للذكاء االصطناعي

ومنذ ذلك الوقت ولد حقل معرفي جديد أطلق عليـه  " Knowledge is Powerالمعرفة قوة "عبارته الشهيرة 
ومع والدته استحدثت سيرة وظيفية جديـدة هـي مهنـدس    " Knowledge Engineeringهندسة المعرفة "

 . المعرفة

إدارة "صـر المعلومـات وهـو    نتيجة إلدراك أهمية المعرفة في ع ،م ظهر حقل جديد آخر1997في عام  و
  .“Knowledge Managementالمعرفة 

وليونارد ) Nonaka & Takeuchi,1995(األكثـر شهرة في المجال من قبل نوناكا وتاكيوشي  انالكتاب أكد
الميزة الوحيدة المساندة للمؤسسة تأتي مما تعرفـه إجمـاالً   على أن ) Leonard-Barton,1995(بارتون  –

  .وكم هي جاهزة الكتساب واستخدام المعرفة الجديدة ،تعرفه بفاعليةوكيف تستخدم ما 

    المعرفة إدارةمفهوم   :أوال
التقنيـات  "يقصد بإدارة المعرفـة  و. 1المعرفة تعني هيكلة المعلومة من اجل بناء المعارف المنظمية إدارة إن

حيث ينظـر   ،المعرفة ضمن مؤسسة ماالمستخدمة لجمع وإدارة ونشر واستثمار  واألدوات والموارد البشرية
مسـتندات   أنها إدارة ما يمتلكه األفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط ما هو موثق في إليها على

ــن إدارة ا  ــدف م ــة، واله ــرا المؤسس ــاذ الق ــة اتخ ــرتبط بعملي ــة ي ــاتر لمعرف ــي المؤسس  . "ف

اعد المنظمات على توليد والحصول على المعرفة، العمليات التي تس وبتعريف آخر فإدارة المعرفة عبارة عن
 استخدامها، ونشرها، وتحويل المعلومات الهامة والخبرات التي تمتلكها المنظمـة والتـي   اختيارها، تنظيمها،

  .والتخطيط اإلستراتيجي تعتبر ضرورية لألنشطة اإلدارية المختلفة كاتخاذ القرارات، حل المشكالت، التعلم،
  2).أولوياتنا ( المعرفة هي أعطاء األولوية للمعرفة في أهدافنا  رةاإد Robert vazille:و كما يؤكد  

  لماذا نعطيها األولوية ؟
 هكذا ينخفض القلق و تتحرر الطاقة الداخليـة  .مبدعمبتكر و  سريع، محدد،ألننا لما نعرف كل شيء يصبح 

  .األفرادالكامنة في 
  ؟ لماذا في أهدافنا

  .أكبرو  أوسعأصبح  اآلنبكل بساطة الن زمن الموسوعات تراجع و الن مجال المعارف 
  
  

                                                
1 Michel ferrary& yvon pesqueux, Management de la connaissance, ed Economica, paris, 2006, p41 
2 Robert Vazille , opcit, p 13  
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  أهمية إدارة المعرفة : ثانيا
  1:تأتى أهمية إدارة المعرفة من دورها فيما يلي

تبسيط العمليات وخفض التكاليف عن طريق التخلص من اإلجراءات المطولة أو غير الضرورية، كمـا    -ا
  .خدمات العمالء، عن طريق تخفيض الزمن المستغرق في تقديم الخدمات المطلوبةتعمل على تحسين 

طريق تسويق المنتجات والخدمات بفاعلية أكثر، بتطبيـق المعرفـة المتاحـة     نزيادة العائد المادي، ع  -ب
 .واستخدامها في التحسين المستمر، وابتكار منتجات وخدمات جديدة

فإدارة المعرفة أداة لتحفيـز المنظمـات   .تشجيع مبدأ تدفق األفكار بحريةتبنى فكرة اإلبداع عن طريق    -ج
معرفة جيدة والكشف المسبق عن العالقات غير  قعلى تشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية، لخل

 .المعروفة والفجوات في توقعاتهم

 .تحقيق أهدافها اتجاهتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في   -د

 .درة المنظمة لالحتفاظ باألداء المنظم المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينهتعزيز ق  -هـ

 .تطويرها والمشاركة فيها وتطبيقها وتقييمها تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منها و -و

سـبة  خالل جعل الوصول إلى المعرفة المتولدة عنها بالن نأداة الستثمار رأس المال الفكري للمنظمة، م  -ز
 .لألشخاص اآلخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة

 .تحفيز المنظمات على تجديد ذاتها ومواجهة التغييرات البيئية غير المستقرة  -ح

مساهمتها في تمكين هذه المنظمات  رإتاحة الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات، عب  -ط
 .متمثلة في طرح سلع وخدمات جديدةمن تبنى المزيد من اإلبداعات ال

دعم الجهود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة، بتـوفير إطـار عمـل لتعزيـز       -ى
 .المعرفة التنظيمية

  المعرفة  إدارةعمليات  : ثالثا
  :فيحسب التعريفات المقدمة إلدارة المعرفة يمكننا حصر عمليات إدارة المعرفة 

من المصادر األكثـر أهميـة لتحقيـق     اتعتبر القدرة على توليد المعرفة  و استخدامه:  المعرفةتوليد  -1
 .الميزة التنافسية المستدامة للمنظمة 

المنظمـة ال   أنإلى أن األفراد فقط هم الذين يولدون المعرفـة أي   Takeuchiو  NONAKAو يشير 
تدعم و تحفز نشاطات توليد المعرفة التي يقوم  أنتستطيع توليد المعرفة بدون األفراد و لذلك يجب عليها 

و عليه فان عملية توليد المعرفة المنظمية يجـب أن يـتم   . بها األفراد بل عليها توفير البيئة المناسبة لهم 

                                                
المدينة  الندوة الدولية لمدن المعرفة، ،متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية دراسة حالة مدينة القاهرةسمير محمد عبد الوهاب،  1

 .هـ1426المنورة، 
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دها على يد األفراد و بلورتها على مستوى الجماعة من فهمها على أنها عملية توسيع المعرفة التي تم تولي
  1.مجتمع الممارسة أوخالل الحوار و المحادثة و التشارك في الخبرة 

 
  :  2طرق لتوليد المعرفة أربعةبين    Nonaka& kannoكما ميز

  لتوليد المعرفة األربعةالطرق  :02شكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Source : Nonaka Ikujiro & Noburo kanno, opcit , p43 

  المشاركةsocialization :  أي تحويل المعرفة من ضمنية إلى ضمنية و التي تعني تقاسم المعرفـة
 .األفرادالضمنية بين 

  االخرجةExternalization :تطلب التعبير عـن  و ت،صريحة  إلىتحويل المعرفة من ضمنية  أي
 .المعرفة الضمنية وترجمتها إلى أشكال مفهومة يمكن فهمها من قبل اآلخرين

  التجميعCombination: عملية نشر و تقاسـم   أي صريحة، إلىتحويل المعرفة من صريحة  أي
 .و تنظيم للمعرفة الصريحة

  األدخلةInternalization:  و هذا يتطلب من الفرد  ،ضمنية  إلىاي تحويل المعرفة من صريحة
 .الخاصة به ضمن المعرفة المنظميةتحديد المعرفة 

 إذاو انه . ما لم تقم المنظمة بتوزيع المعرفة بشكل كفؤ فلن تولد عائدا مقابل التكلفة :  توزيع المعرفة -2
كان من السهل توزيع المعرفة الواضحة من خالل استخدام األدوات االلكترونية فانه ما زال يتطلع إلى 

الدراة  األكبري توزيع  المعرفة الضمنية الموجودة في عقول العاملين و خبراتهم و هو ما يشكل التحد
 3.المعرفة

                                                
 82هيثم علي حجازي، مرجع سابق، ص  1

2 Nonaka Ikujiro & Noburo kanno, opcit , ppp 43-44-45 
 198ربحي مصطفى علیان ، مرجع سابق ، ص  3
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المعرفة تكون مفيدة فقط عندما يتم توفيرها بحرية و يساعد  أنو  ،نشر المعرفة و توزيعها يخلدها  إن
  .االكسترانتو  االنترانتالمنظمة في ذلك شبكات االنترنت و 

 أهمية من المعرفة نفسها و لن تقود عمليات اإلبداع و التخزين  أكثرو هو   :المعرفةتطبيق  -3

التنظيمي مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعـال للمعرفـة و خاصـة فـي      األداءتحسين  إلىو التوزيع 
الزبـائن لـذلك    تو الخدمات لمقابلة حاجـا  تفي تحقيق الجودة العالية للمنتجا اإلستراتيجيةالعمليات 

  1.طبقت اإذفالمعرفة قوة 

إن المعرفة تأتي من العمل وكيفية تعليمها لآلخرين حيث تتطلب المعرفة التعلم والشرح والتعلم يـأتي  
 .عن طريق التجريب والتطبيق مما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها

   عوامل االندماج في اقتصاد المعرفة: الثالث المطلب 
  : و أهم هذه العوامل  ،هناك عدة عوامل تدعم عملية االندماج في اقتصاد المعرفة 

  :البحث والتطوير واالبتكار/أوال
بـالغ   و قطاع الخدماتتنتشر في اقتصاديات المعرفة مخابر البحث والتطوير وتولي لها الحكومات والخواص 

تطـوير خاصـة فـي    الالتكنولوجي وبصورة تدريجية أصبح البحث و مباعتبارها القلب النابض للتقد ماالهتما
البلدان الصناعية يشكل أهم جوانب التطور التكنولوجي فيها ذلـك ألنـه يمثـل وسـيلة لتوسـيع المعـارف       
 التكنولوجية التي تعتمد عليها عملية اإلبداع واالبتكار كما يؤدي إلى زيادة عائد االستثمارات المادية والبشرية   

   البحث -1
تعمـق فـي   "،فالبحث هـو بيوتكنولوجييقصد به متابعة لنقلة تكنولوجية رئيسية في ميدان حديث مثل  البحث

  2"المعرفة
كمدخالت ، وتكون مخرجاتها معرفة جديدة  التي تعتمد المعارف والخبرات و هو يمثل مجموعة من األنشطة

  .سبيل زيادة المعرفة، أو توسيع لمعرفة قائمة ، ويعد استقصاءا منهجيا في 
هو عبارة عن األنشطة الهادفة إلى زيادة ذخيرة المعرفة العلمية وتطبيقاتها على الواقع العملي :والبحث العلمي

وهو الجهود المبذولة بهدف الحصول على المعرفة العلميـة المحـددة    البحث األساسي:وهو ينقسم إلى قسمين
  وغير الموجهة بالضرورة إلى هدف محدد أو تطبيقات محددة وال يكون القصد منها الربح التجاري 

فيكون الغرض منه زيادة المعرفة لغرض إشباع حاجات ملموسة عن طريق إيجاد حلـول   البحث التطبيقيأما 
  ء كان استنباط طرق إنتاج جديدة أو ابتكار سلع وخدمات جديدة لمسائل محددة سوا

أي نشاط منهجي يعتمد على المعارف العلمية الموجودة والتي يتم التوصـل إليهـا عـن     وهو  التطوير -2
  طريق البحث أو الخبرة العلمية والذي يكون الهدف منه هو إنتاج مواد جديدة أو منتجات وآالت تستعمل في 

  
                                                

 199ربحي مصطفى علیان ، مرجع سابق ، ص  1
  257ة فيصل ،مرجع سابق   صبوطالب قويدر وبوطيب 2
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   1.جديدة أو إدخال التحسينات المطلوبة على المنتجات واآلالت واألنظمة المستعملةعمليات 
هو الهدف األخير لنظام البحـث والتطـوير حيـث يـتم تـدفق      :"على انه Freemanيعرفه و   اإلبداع -3

بالجرد لإلبداعات األساسية التي تتحقق وإما بقيـاس الفوائـد أو األربـاح أو بقيـاس      ااإلبداعات وقياسها، إم
  2.والفعالية التي يحققها اإلبداعالمهارة، الكفاءة 

  :و التطوير، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي و هناك العديد من المجاالت التي تستهدفها أنشطة البحث
  .و المفاهيم الجديدة اكتشاف و تعزيز المعرفة،  و توليد األفكار -
 .إبداع منتجات جديدة، و تحسين المنتجات الحالية ،تطوير -

 .إيجاد استخدامات جديدة للمنتجات الحالية -

  3.تحسين و تطوير عمليات اإلنتاج -
إن الدخول في اقتصاد المعرفة يقتضي توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي و رفع نسبة اإلنفاق على مشـاريع  

  .إذ تعتبر هذه النسبة كمؤشر ضمن مجموعة مؤشرات اقتصاد المعرفةالبحث و التطوير 

   االتصالتكنولوجيا المعلومات و  :ثانيا
إن تطوير تكنولوجيا المعلومات و االتصال عامل مهم في ظهور االقتصاد المعرفـي حيـث تعتبـر             

المعلومات و االتصاالت لبلد ما العامل األهم في تحديد قدرته على االنتقـال إلـى    تالبنية التحتية لتكنولوجيا
و انتشـار   -الثابتة و المنقولـة  –االقتصادي العالمي المبني على المعرفة حيث تشكل كثافة الخطوط الهاتفية 

  . الحواسيب الشخصية و مدى استخدام االنترنت المؤشرات األساسية لهذه البنية التحتية 
أو  جمجموع المعارف و الخبرات و المهارات الالزمة لتصميم و لتصنيع منت": يمثل التكنولوجيـا إن مصطلح 

  4."عدة منتجات و إنشاء مشروع لهذا الغرض
البيانات التي تم إعدادها لتصبح في شكل أكثر نفعا للفرد المستقبل لها و التـي لهـا   " فهي تالمعلوماما أ

 ".قيمة مدركة في االستخدام الحالي أو المتوقع في القرارات التي يتم اتخاذها

  تتطلب المرسل  آخر،هو عملية تتضمن نقل أفكار أو وجهة نظر أو معلومات من طرف  :االتصالو 
عملية مستمرة تتضمن قيام احـد األطـراف   :" و الرسالة من خالل وسائل االتصال أو هوو المرسل إليه 

بتحويل أفكار و معلومات معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة تنقل من خالل وسيلة اتصال إلـى الطـرف   
 5".اآلخر

                                                
  56ص ،،المقومات والعوائق ،مرجع سابق المعرفةاندماج اقتصاديات البلدان العربية في اقتصاديات خليفي عيسى ، كمال منصوري ، 1
جامعة  ،الملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة  ، تسيير الموارد التكنولوجية و تطوير اإلبداع التكنولوجي في المؤسسة ،هبال عبد المالك  ،قرين علي  2

  .82ص  ،2005 ،بسكرة
دماج في ـة وفرص اإلنـول التنمية البشريـتقى الدولي حـالمل ،البلدان المغاربية واقع و آفاق أنشطة البحث و التطوير في بعض ،قويدري محمد 3

  .164ص , جامعة ورقلة , 2004مارس  10- 09, فاءات البشرية  ـعرفة والكــالم اقتصاد
 69ص , مرجع سابق , اقتصاد المعرفة , جمال داود سليمان  4
  11ص , مرجع سابق, عبد اهللا قلش  5
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المسـاعدة  هي إال مجموعة من التقنيات و الوسـائل   المعلومات و االتصال ما اتكنولوجيفإن وبذلك  -
  .الحوسبة  اعلى نقل و انتشار المعلومات بشكل فعال و ذلك باالستفادة من تكنولوجي

  مجموعة من األفراد و البيانات و اإلجراءات و المكونات المادية ": و يقصد بتكنولوجيا المعلومات 
  1."و البرمجيات التي تعمل سوية من اجل الوصول إلى أهداف المنظمة

نولوجية و تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت أقامت صرح االقتصاد الجديد الذي يعتمد على إن التغيرات التك
التنافس المستند إلى أساس التقدم العلمي و التكنولوجي ، و يحتاج إلى تغيرات جذرية و هيكليـة فـي البنيـة    

ـ  في إطار اقتصاد المعرفة يكون أساسا  ةإن تشييد بنى تحتية تكنولوجي. االقتصادية  اباالستثمار فـي تكنولوجي
  .المعلومات و االتصال كصناعة البرمجيات و صناعة معدات اإلعالم اآللي

بتكارية تقوم على إعداد و رسم و تصميم و تنفيذ إ إبداعيةصناعة : ً و تعرف صناعة البرمجيات على أنها  
ت للحاسب ليقـوم بمجموعـة   و اختيار برنامج تشغيل للحاسب اآللي و الذي يتضمن مجموعة أوامر و تعليما

  :و تتميز هذه الصناعة بكونها ملة بهدف الوصول إلى نتيجة معينةأعمال متكا
  تعتمد على العقل البشري باألساس  -
 .إنتاجها ال يحده زمان أو مكان -

 .خضوعها لمنظومة تسويقية متكاملة  -

 2.ارتفاع عائداتها بشكل سريع و منافستها لألسواق الخارجية  -

 التعليم  :ثالثا

إن أهمية التعليم لم تعد اليوم محل جدل في أي منطقة في العالم فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت أن بدايـة  
بل إن الدول المتقدمـة   ،و إن كل الدول التي تقدمت من بوابة التعليم. التقدم الحقيقية بل و الوحيدة هي التعليم

ي هو سباق فـي تطـوير   مأن جوهر الصراع العال كماو . اساتهانفسها تضع التعليم في أولوية برامجها و سي
  .و أن حقيقة التنافس الذي يجري في العالم هو تنافس تعليمي مالتعلي

تـوفر   أنالتعليم هو من االحتياجات األساسية لإلنتاجية و التنافسية االقتصادية حيث يتعين على الحكومات  إن
  اليد العاملة الماهرة و اإلبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل 

فـي المنـاهج    اإلبداعيـة دمج تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت فضال عن المهارات  إلىو تنامي الحاجة 
  .التعليمية و برامج التعلم مدى الحياة

يتحـول   أنعلى االستفادة من اقتصاد المعرفة على مدى السرعة التي يمكن من خاللهـا   و تعتمد قدرة بلد ما
  الثروة بحسب قدرتهم على التعلم إنتاجو الشركات قادرين على  األفرادحيث يكون ،اقتصاد تعليمي  إلى
  

                                                
, جامعة بسكرة , الملتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة ,  دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في عمليات إدارة المعرفة ,يم الخناقسناء عبد الكر 1

2005. 
  .256ص , مرجع سابق, بوطيبة فيصل, بوطالب قويدر  2
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   1.اإلبداعو المشاركة في  
يب كما يتطلب نوعا جديدا مـن التعلـيم و   و يتطلب اقتصاد المعرفة جهودا اكبر في مجاالت التعليم و التدر

التدريب فعدد العاملين في مجال المعلومات يزداد و هذا يتطلب تكوين العلميين و العاملين في هذا المجـال و  
و فـي ظـل   2.فاألمية التكنولوجية أصبحت من الظواهر المعيقة للتقـدم  ،في مجاالت تكنولوجيا المعلومات 

اقتصاد المعرفة أين يتجه االهتمام صوب النشاط كثيف المعرفة يخص جانب التعليم بدوره الجوهري باعتباره 
  ،النطاق الذي تبنى فيه الطاقات البشرية التي تحتاجها صناعات اقتصاد المعرفة 

الـدول إعـداد عمـال     و في الواقع هناك عالقة بين التعليم و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال حيث إن مهمة 
من جهتها تقوم هذه األخيرة بتيسير ظروف التعلم و جعله  ،تالمعرفة الذين يعهد إليهم تطوير هذه التكنولوجيا

و غير النظامي بما تنتجه صناعة تكنولوجيا المعلومات و  يأكثر فعالية من خالل تزويد قطاعي التعليم النظام
  .االتصال مثل االنترنت و غيرها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .15/04/2010بتاريخ  www.balagh.com  : على الموقع  اقتصاد المعرفة اين نحن منه؟, محمد دياب  1
 .268ص , مرجع سابق , نعيم ابراهيم الظاهر  2
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  أهم مظاهر اقتصاد المعرفة : المبحث الثالث 
و في هذا المبحث سـنتطرق   ،رافق ظهور اقتصاد المعرفة تحوالت عديدة نجمت عنه أو أدت لظهوره      

  .لبعض المظاهر العامة القتصاد المعرفة و بعض المظاهر األخرى و التي ترتبط بالخدمات البنكية
  العامة القتصاد المعرفةالمظاهر : المطلب األول 

تتعدد بتعدد مجاالت االقتصاد و لكننـا  نجم عن تطور اقتصاد المعرفة ظهور العديد من المفاهيم المختلفة      
في هذا البحث اقتصرنا على التجارة االلكترونية و الحكومة االلكترونية باعتبارهما مرتبطان بشكل أو بـآخر  

  .بالخدمات البنكية االلكترونية

  التجارة االلكترونية: أوال
  تاريخية لمحة -1

حيث تمت عمليـات التحويـل النقـدي     1970ظهر أول تطبيق لمفهوم التجارة االلكترونية في بداية عام     
  .بطريقة الكترونية من منظمة ألخرى Electronic Funds Transfers.EFTلألموال 

لكن هذه الطريقة كانت محصورة ضمن المؤسسات والشركات المالية الكبيرة إلى أن توسع هـذا المفهـوم    و
والذي امتـد مـن     .Electronic Data Inter-change.EDIليشمل عمليات نقل وإرسال الوثائق الكترونيا 

تخدمي النظام بالشـركات  وزاد عدد مس،معالجة المعامالت الجارية المالية إلى معالجة معامالت جارية أخرى 
الصناعية وشركات الخدمات باإلضافة إلى المؤسسات المالية و التطور السـريع فـي الشـبكات الحاسـوبية     
وبرمجيات التجارة االلكترونية بدأت تظهر التطبيقات األخرى للتجارة االلكترونية مثل التطور في نظام حجز 

قـع  اأصبحت معظم الشركات الكبيرة والمتوسـطة لهـا مو   1995و منذ عام  . نالسفر والسوق الماليي رتذاك
امتدت التجـارة االلكترونيـة مـن     1999ففي عام  .االلكترونيةو ظهرت تطبيقات جديدة للتجارة  ةالكتروني

 2001وفـي عـام    B2Bلتشمل منظمات األعمال لمنظمات األعمـال   C2 B للمستهلكينمنظمات األعمال 
  . B2Eامتدت لتشمل المنظمات لموظفيها 

  تعريف التجارة االلكترونية -2
إن التجارة االلكترونية هي الشكل األول لالستخدامات التجارية لالنترنت بعـد تحولـه مـن االسـتخدام         

  .إلغراض عسكرية و أكاديمية إلى االستخدام التجاري في منتصف التسعينات
يدل مصطلح التجارة االلكترونية عامة على جميع أشكال التعامالت ذات الصلة بالنشـاطات التجاريـة التـي    

األصـوات    ،تجمع األفراد والمنظمات معتمدة على المعالجة و النقل االلكتروني للمحيطات خاصة النصوص 
معلومات التجارية فـي المؤسسـات    الصور ويدل كذلك على اآلثار التي يمكن أن يحدثها التبادل االلكتروني لل

   والمفاوضات التجارية والعقود،واإلجراءات التي تسهل وتحيط بالنشاطات التجارية كتسيير المنظمات 
 OCEDتعريـف (التسويات فيما يخص التسديدات والجبايـة كأمثلـة بسـيطة    ،األطر القانونية والتنظيمات 

  1).بتصرف 
                                                

  40ص ,  2008, الجزائر , 2ط, الجامعية  تديوان المطبوعا,  التجارة االلكترونية, بختي إبراهيم  1
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  :نية منهاو هناك عدة تعريفات للتجارة االلكترو
التجارة االلكترونية تشمل جميع المبادالت االلكترونية ذات العالقة بالنشاطات التجارية فهي تعني تلـك   -1ت

  1. بين المؤسسات والمستهلكين توالمبادال ،العالقات بين المؤسسات واإلدارات ،العالقات بين المؤسسات
لخـدمات الكترونيـة وإتمـام صـفقات األعمـال      عملية البيع والشراء للسلع وا :أنهاتعرف على  كما -2ت

   2.المحسوبة باستخدام االنترنت والشيكات والتكنولوجيا الرقمية األخرى
  و هناك عدة تعريفات أخرى للتجارة االلكترونية حيث يمكن أن تعرف من وجهات نظر مختلفة-3ت

 أو الخدمات  تالمنتجاالتجارة االلكترونية هي المقدرة على تسليم : من وجهة نظر االتصاالت )1

حتـى عبـر    أوأو المعلومات أو إتمام عملية الدفع عبر الشبكات مثل شبكة االنترنت و شبكة الويب 
  .الهاتف الخلوي

بيئة تمكن وتسـهل عمليـة البيـع والشـراء      إالالتجارة االلكترونية ما هي  :من المنظور المباشـر  )2
الممكن أن تكون ملموسة مثل الكتب واألقـراص  فالمنتجات من االنترنت، للمنتجات و الخدمات عبر 

كتاب  أوالمدمجة و غيرها ومن الممكن أن تكون غير ملموسة أو خدمات مثل شراء معلومات معينة 
  .معينةيمكن الحصول على خدمة استثمارات أو أخبار  أوالكتروني 

تتضمن التجارة االلكترونية الكثير من الوسـائل المسـتخدمة مثـل البيانـات      :من المنظور الهيكلي )3
  3.طريقة االتصال باالنترنت و غيرها ،صفحات االنترنت ،النصوص

تعرف التجارة االلكترونية بأنها أداة من اجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين : من ناحية الخدمات )4
  4.ن كفاءتها والعمل على تسريع إيصال الخدمةوالمديرين في خفض كلفة الخدمة والرفع م

المكان المناسب لعناصر المجتمع لالستفادة مـن   االلكترونية ةوفرت التجار :المجتمعمن وجهة نظر  )5
  .فرص التعلم واالحتكاك والتعاون مع العالم اآلخر وعدم التقوقع في النطاق المحلي

أن توفر و توسع قاعدة األعمال عبـر   االلكترونيةاستطاعت التجارة  :من وجهة نظر إدارة األعمال )6
 5.للشريك ياالنترنت وتوفير المعلومات لتطوير األعمال دون الحاجة للوجود الفيزيائ

 
 
 
 
  
  

                                                
  39مرجع سابق، ص ، بختي إبراهيم 1
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  فوائد التجارة االلكترونية -3
  : 1للتجارة االلكترونية فوائد عديدة منها 

بالطريقـة   إجرائهـا إن إجراء األعمال التجارية عبر االنترنت يتم بتكلفة اقل بكثير مـن  : قلأتكلفة  )1
الزبـون والشـركة المصـنعة     بينالتقليدية حيث أن هناك عملية إزالة للوسطاء والشركات التجارية 

  .للمنتجات
طلب استثمار محالت تعتبر التجارة االلكترونية اقتصادية عكس التجارة التقليدية فهي ال تت :اقتصادية  )2

خدمة مميـزة   أواستثمارات في البنية التحتية وكل ما هو مطلوب هو فكرة معينة ومنتج أو  أو تامين
 .وموقع ذو تصميم جذاب للبدء بالعمل التجاري 

التجارة االلكترونية تزيد من العائدات المالية للشركات ألنها تـوفر الوقـت والتكلفـة     :اكبر تعائدا )3
رة الحركات والعمليات اليومية والتي تحتاج إلى موظفين أكثر وإدارة وكل هذه تتم فـي  والجهد في إدا

 .عبر االنترنت يالتجارة االلكترونية بشكل تلقائ

التجارة حسنت كثيرا في خدمة الزبون والمعتمدة على وسائل عديـدة تتمثـل   : خدمة أفضل للزبون  )4
 .بالموقع والبريد االلكتروني وغيرها

إن التجارة االلكترونية تسهل على كل من الزبون والبـائع عمليـة   : ق ومقارنة األسعارسرعة التسو  )5
أو الخدمات ذوي الجودة العاليـة   تالبحث عن المنتجات ومقارنة األسعار والبحث عن أفضل المنتجا

نافسـة البـائعين   مبعكس التجارة التقليدية والتي تحتاج إلى عملية شاقة في البحث فـي األسـواق و  
 .رهاوغي

العمل الجماعي وابسط مثـال علـى ذلـك هـو      تنشيط االلكترونيةسهلت التجارة : العمل الجماعي  )6
مشاركة البيانات عبر االنترنت أو البريد االلكتروني والذي سهل في وضع حلول لتبادل المعلومـات  

 .واتخاذ القرارات بشكل فعال

  :والمراقبة والتحكمالمالءمة و تحسين الضبط  مشاركة المعلومات و) 7    
ت عملية التعليم فـي  تعمل األسواق االلكترونية على مبدأ البيانات والمعلومات بين مختلف األطراف وسهل    

هي أكثر مالءمة للزبون والبائع على حد سواء حيث يستطيع الزبون أن يقوم بعملية الشـراء  و. الوقت المحدد
وأيضا يستطيع الزبون أو البائع تحسين عمليـة الـتحكم   . اليومساعة في  24ي وقت على مدار أو البيع في أ

بقراراته المالية عبر االنترنت بشكل سهل حيث يستطيع الزبون الحصول على الكثير مـن الخـدمات مثـل    
  .الخدمات المصرفية من خالل االنترنت 

  
  
  

                                                
 ) بتصرف( 40- 39ص ص  ،مرجع سابق   ،خضر مصباح الطيطي 1
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  االلكترونية  ةحوافز تبنى التجار -4
ولكن الصعب هو عملية النجاح التي تشجع الكثيـر مـن المؤسسـات    تبني التجارة االلكترونية أمر سهل  إن

  1.رونية في تسيير أعمالها التجاريةواألفراد على تبني واستخدام التجارة االلكت
حيث أدت الثورة الرقمية إلى إمكانية اتصال كل أجهزة االتصاالت مع بعضها مما : التوافق الرقمي  )1

والحركات المختلفة والتي تتطلبها األعمال التجارية وبمختلف الوسائل أدى إلى تسهيل إتمام العمليات 
  .والتقنيات

  Anytime  - anywhere – anyone: أي وقت و أي مكان و أي شخص  )2
فـي أي  .السـنة يوم في  365أيام في األسبوع و  7ساعة في اليوم و  24حيث أنها متوفرة في أي وقت 

  .مكان في العالم و أي شخص تريد
فقد ظهرت شركات جديدة تسمى الشركات الرقمية تعتمد على الكمبيـوتر  : ير داخل المؤسساتالتغي )3

لذا يجب على الشـركات أن تواكـب التقـدم     ،والتقنيات الحديثة في كل عملياتها اإلدارية والتجارية
  .أن تواكب التقدم العلمي عالعلمي والطرق الجديدة و إال أصبحت متخلفة ال تستطي

حيث أدت التجارة االلكترونية إلى تقليـل التكلفـة   : بيرة لتقليل التكلفة وهامش الربح الضغوطات الك )4
  .بشكل كبير مما أدى إلى إرضاء مختلف األطراف

الزبائن في هذا العصر يطلبون منتجـات   أنحيث :زيادة الطلب على المنتجات التفصيلية والخدمات  )5
المنتجـات   ملكترونية عملية التفضيل وتصـمي بمواصفات معينة وحسب الطلب وقد سهلت التجارة اال

  .والخدمات حسب طلب الزبون
ازداد الضغط على الشركات كثيرا في هذا العصر وخاصة : زيادة الضغط على الزبائن و المزودين  )6

عمليات البيع والشراء عبر االنترنت لما لها من فوائد كبيـرة فـي تخفـيض     إلجراءمن المزودين 
  .لعملياتالتكلفة وسرعة انجاز ا

  :معوقات ومحددات التجارة االلكترونية-5
  :من المعوقات التي تحد من نجاح التجارة االلكترونية وتؤدي إلى فشلها ما يلي 

  :معوقات قانونية  -  أ
و وجود القوانين واللوائح المنظمة للتجارة في الدولة وعـدم مالءمتهـا لممارسـة التجـارة     اعدم مرونة    

   .2القوانين يرتبط أساسا بإرادة الدولة في عزمها لتبني حلول التجارة االلكترونيةااللكترونية فتعديل 
  
  
  

                                                
  .38 37ص ص ، بقمرجع سا ،خضر مصباح الطيطي 1
 .57التجارة االلكترونية، مرجع سابق، ص  بختي إبراهيم، 2
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  :  معوقات تقنية  - ب
  .ما زالت المواصفات المعيارية لمفهوم الجودة والسرية و الموثوقية غير محددة بصورة واضحة -
  .شبكات االتصاالت مازالت غير كفؤة خاصة في مجاالت شبكات الهواتف المحمولة  -
  .رمجيات ما زالت في مراحل التطويراألدوات لتطوير الب -
ما زالت هناك صعوبات في برمجيات التجارة االلكترونية وتكاملها مع شبكة االنترنت حيث توجد حاجة  -

مستمرة لتطوير مقدمي خدمات االنترنت باإلضافة لتطوير شبكات الحاسوب مما يؤدي أحيانـا لزيـادة   
  .التكلفة 

  .1شبكة االنترنت في بعض الدول ما زال مكلف وغير كفؤ االشتراك في  -  

  2:فيوتتمثل : معوقات اقتصادية  -  ت
  .عدم اكتمال المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدى المؤسسة  -   
  .نقص خبرة المؤسسة في اإللمام بشروط ومتطلبات التسويق الخارجي و المنافسة الخارجية -   
  .تكلفة منتجات المؤسسة عن غيرها عارتفا -   
  .عدم مطابقة جودة منتجاتها للمواصفات العالمية  -   
  .عدم وجود خطة في المؤسسة ترسم طريقها في مجاالت اإلنتاج و التسويق الخارجي -   
د عند تخلفها عن مسايرة التطور التقني السـائ  ةعدم استيعاب مدى التأخر الذي يمكن أن يلحق بالمؤسس -   

  .في التجارة
  .عدم مراعاة متطلبات األمان للعمليات التجارية للمؤسسة عبر االنترنت -   
  عدم التنبه للمشاكل الخارجية التي ال تعود للمؤسسة و يمكن أن تصادفها في مجال التجارة االلكترونيـة   -   
و تـدخل   ،أوقـات األزمـات  متفق عليه خاصة فـي  مخالفة البضاعة للمواصفات ورفع األسعار عن ال :مثل

  .و استغالل الطرف الخارجي لثغرات في االتفاق أو تهربه من بعض التزاماته  ،وسطاء غير أمناء

  : معوقات ثقافية  - ث
التسوق االلكتروني غير منغرس في عادات المجتمع فالمسـتهلك مـن طبعـه     أواالستهالك االفتراضي     

ضف إلـى ذلـك    ،التسوق يعد بمثابة نزهة له إلىخروجه يرغب في معاينة البضائع و الخدمات عن قرب و
فثقافة االستهالك عن بعد لم تنضج  ،عدم االستالم الكلي  أوتخوفهم من استالم منتجات غير مطابقة لطلباتهم 

  . لدى المستهلك قي مجتمعنا
  
  

                                                
 .39ص ، مرجع سابق ،سناء جودت خلف محمد نور صالح الجداية، 1
 .58-57ص ص  ،مرجع سابق بختي ابراهيم، 2
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  :تصنيفات التجارة االلكترونية -6
  :أهمهاهناك عدة أنواع أو تصنيفات للتجارة االلكترونية من 

  Business to Business     B2Bشركة إلى شركة   -  أ
  تجارية في هذا النوع من التجارة االلكترونية يكون كل المشاركين في التجارة هم من نوع شركات    
  1.االلكترونيةمن حجم التجارة %  85من  أكثرمؤسسات خاصة و يمثل هذا النوع من التجارة االلكترونية  أو

تقدم مـن   أنوتعد العمليات التجارية التي تتم بين نشاطين تجاريين هي المجال الذي يمكن للتجارة االلكترونية 
مكننة عمليـة الشـراء وفـي     التوريد و إجراءاتوذلك عن طريق توحيد  ،خالل مزايا كبيرة بشكل واضح 

  2.مات المساندة للعملية التجاريةخدلل واألفضلالتقديم المميز 
  .Business to consumer    B2C :مستهلك إلىشركة   - ب
 واألفـراد  -البائعين –الشركات  أوهي عمليات لبيع وشراء المنتجات والخدمات التي تتم بين المنظمات      

  3.وبيعها للكتب أمازون الذين يمثلون المشترين ومثالها متاجر التجزئة االلكترونية وشركة
السـلع   أنـواع على االنترنت لتقديم كل  MALLSوقد توسع هذا الشكل كثيرا فتوفرت المراكز التجارية    

بطرق  أو منقدا عند التسلي أوويتم الدفع بطرق مختلفة منها بطاقات االئتمان والشيكات االلكترونية ،والخدمات 
  .أخرى
       C2B Businessconsumer toشركة  إلىمستهلك   - ت

الحصـول علـى    أوعبر االنترنت ببيع السلع  لألفرادالتجارة االلكترونية التي تسمح  أنواعهي نوع من     
استخدام هذه المنظمات لتبحث  أووالمنظمات بصورة مباشرة  األعمالالخدمات التي يحتاجونها من مؤسسات 

  4.لهم عن موارد لطلباتهم
   C2C : consumer to consumer مستهلك إلىمن مستهلك   - ث

في هذا النوع من التجارة يتم بيع المنتجات من فرد أو مستهلك إلى فرد آخـر أو مسـتهلك آخـر بصـورة     
         فمثال يقوم الفرد بوضع إعالنات في موقعه على االنترنت مـن اجـل بيـع األغـراض الشخصـية     .مباشرة

  .الخبرات أو
   to Employees B2E .Bالموظفين –العاملين  إلىمن شركة   -  ج
استخدام التجارة االلكترونية لتحسين عملياتها وتقـديم التسـهيالت    إلىفي هذا الصنف تسعى المنظمات      

 أيضاوعليه تكون المنظمات هي البائع والعاملون هم المشترون ويسمى هذا النوع . للعاملين فيها و تحفيزهم 
  Intrabusiness .5باألعمال الداخلية 

                                                
  .44ص  ،مرجع سابق ،التجارة االلكترونية و األعمال االلكترونية ،خضر مصباح الطيطي  1
  .20ص  ،مرجع سابق   ،اإلدارة االلكترونية،عادل حرحوش الفرجي و آخرون  2
 .20ص  ،نفس المرجع السابق 3
  27ص  ،مرجع سابق  ، تجارة الكترونية  ،سناء جودت خلف  ،محمد نور صالح الجداية  4
  21ص  ،مرجع سابق  ،اإلدارة االلكترونية،عادل حرحوش المفرجي و آخرون  5
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  )التجارة النقالة( Mobile commerce:عبر الهاتف المحمولالتجارة -د
بواسطة األجهزة الالسلكية مثل الهاتف المحمول حيـث   يمكن تنفيذ أنشطة و تطبيقات التجارة االلكترونية     

  1.يمكن للمستخدم إجراء عملياته البنكية عبر هذا الجهاز
   B2Gوالحكومة  –الشركات  –التجارة بين المشروعات  -ه

ينال هذا النوع من التجارة تركيزا واهتماما متزايدا من قبل مختلف الحكومات حيث يحرص الكثير منها      
وذلـك بازديـاد االعتمـاد علـى     . على إجراء و تطوير وتحديث في أداء دوائر األعمال المختلفة التابعة لها

و تقدمها دوائر قطاعات األعمـال فـي   أ افي الحصول على السلع والخدمات التي تنتجه ةالوسائل االلكتروني
  2.االلكترونيةإطار ما يعرف بالحكومة 

  : G2Cالتجارة بين الحكومة والمستهلكين  -و
تلبية بعـض   أووالبيانات  تيتم تقديم خدمات للجماهير بتكلفة قليلة سواء من حيث الحصول على المعلوما    

  .المطالب كخدمات المطارات واستخراج رخص السيارات وغيرها

  الحكومة االلكترونية  :ثانيا

  الحكومة االلكترونية  تعريف -1
ـ   ةإن التطور في تكنولوجيات المعلومات و االتصال و التجارة االلكترونية أدى إلى ظهور ما يسمى بالحكوم

  3.ليس فقط مجموع المؤسسات المكلفة بذلكيقصد به تدبير الشؤون العامة و ةمصطلح الحكومو. االلكترونية 
ال يوجد تعريف جامع لمصطلح الحكومة االلكترونية نظرا لألبعاد التقنية و اإلدارية و التجارية و االجتماعية 

  . االلكترونية ةالتي تؤثر عليها الحكوم
 ةشطة الحكومية إلى شكل الكتروني يمكن من تقديم الخدماألنهي أتمتة وتحويل العمليات و: " بأنها فقد عرفت

غيرهـا  ل الحديثة كاإلنترنت والهواتف وللمواطن و قطاع األعمال عن بعد باستخدام وسائل و شبكات االتصا
  4".مما يكفل فعالية الخدمة و سرعة آدائها

  بين القطاع الخاص بينها وات الدولة بعضها ببعض أو أتمتة التعامل لتنظيم العالقة بين مؤسس"  :هي و
بين المواطنين محققة بذلك انخفاضا كبيرا فـي أوقـات إنجـاز    أو بينها و الرسمية،غير الهيئات الرسمية و و

  5.االلكترونيةإلى المواطنين باستخدام الوسائل  تالمعامالت و تكلفتها في تسليم مبسط للخدما
 إلرسـال دام االنترنـت و الشـبكة العالميـة العريضـة     استخ: " بأنها  2002المتحدة عام  األممكما عرفتها 

  ".معلومات و خدمات الحكومة للمواطنين

                                                
 .28ص  ،مرجع سابق  ، تجارة الكترونية ،سناء جودت خلف ،الجداية محمد نور صالح  1
 . 44ص  ،2008 ،القاهرة  ،2ط  ،العربية للتنمية اإلدارية  ةالمنظم تمنشورا ، التجارة االلكترونية و العولمة ،السيد احمد عبد الخالق  2
 64ص ،2008،اإلسكندرية ،الدار الجامعية  ، امن الحكومة االلكترونية ،خالد ممدوح ابراهيم  3
  .34ص ،2008 ،الرياض ،مكتبة الملك فهد الوطنية  ، الخدمات االلكترونية في االجهزة الحكومية ،نورة بنت ناصر الهزاني  4
  .22ص ،مرجع سابق  ، االدارة االلكترونية ،عادل حرحوش المفرجي 5
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اسـتخدام تكنولوجيـا   " :بأنها  2003عام  OCDEو عرفتها منظمة التعاون و التنمية في المجال االقتصادي 
ـ طة بتغييرات على مسـتوى التنظـيم و  العامة المرتب اإلداراتالمعلومات و االتصال في  ارات الجديـدة  المه

  1".للموظفين
العامة المرتبطـة بتغييـرات    اإلداراتاستعمال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في " :أنهاكما تعرف على 

  2.للموظفينعلى مستوى التنظيم و المهارات الجديدة 
واسـتعالماتهم  هي البيئة التي تتحقق فيهـا خـدمات المـواطن    :" أيضا تعرف الحكومة االلكترونية على أنها

وتتحقق فيها األنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام 
   3".شبكات المعلومات واالتصال عن بعد 

ء االنتقال من العمل اإلداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت فـي البنـا  :" كما تعرف بأنها 
التنظيمي واستخدام التقنية الحديثة بأشكالها المختلفة ومنها شبكات الحاسب اآللي لربط الوحدات التنظيمية مـع  
بعضها في المنظمة والجهاز المركزي مع فروعه لتسهيل الحصـول علـى البيانـات والمعلومـات التخـاذ      

للمستفيدين بكفـاءة وفعاليـة    تالخدما القرارات المناسبة داخل و خارج هذه األجهزة وإنجاز أعمالها و تقديم
  .4"وبأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن 

  : بالنسبة لالتحاد األوربي فإن أداء الحكومة االلكترونية يعتمد أساسا على معيارين
روح المبادرة و القدرة على التعامل مع عمليـة رقميـة مـن     ،درجة تطور الخدمة: نوعية العرض )1

  .البداية إلى النهاية
طول عقود المصادقة يعتبر  ،االنترنتعدم توفر عروض المبادلة عبر  ،االستجابةزمن  :السريعالرد  )2

 5.العامةأيضا من العوائق التي تحول دون جودة الخدمة 

وصـون   توالذي يشـمل أمـن المعلومـات و أمـن الشـبكا      TICفي استعمال  واألمنيعتبر تعزيز الثقة و
لتنميـة مجتمـع    ةمشروعات الحكومة االلكتروني إلنشاءا مسبقا الخصوصية والسرية وحماية المستخدم شرط

  . TICبين مستخدمي  ةالمعلومات لبناء الثق
   6 :كما تقوم فكرة الحكومة على ركائز أربعة

تجميع كافة األنشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضـع واحـد هـو موقـع      )1
نشاطه أشبه مـا يكـون بفكـرة مجمعـات الـدوائر       الحكومة الرسمي على شبكة االنترنت في

  .الحكومية

                                                
  .64ص  ،مرجع سابق ،الحكومة االلكترونيةامن  ،خالد ممدوح إبراهيم 1
2 Le projet du e-gouvernement, Republique de Djibouti, www.presidence.dj 
 .31ص  ،2009،عمان  ،مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع  ، مدخل الى التجارة االلكترونية،زياد عبد الكريم القاضي  ،محمد خليل أبو زلطة 3
 .254ص  ،5العدد  ،مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،االلكترونية في الكويتمشروع الحكومة  ،فاطمة الدويسان و آخرون 4
5 fr.wikipedia.org/wiki/e.gouvernement. 
 .30ص  ،مرجع سابق ،زياد عبد الكريم القاضي  ،محمد خليل أبو زلطة  6 
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يوم في السنة مع  365أيام في األسبوع  7ساعة في اليوم  24تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور  )2
  .القدرة على تامين االحتياجات االستعالمية والخدمية للمواطن 

الحكومة ذاتها ولكل منها علـى   تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق واألداء واإلنجاز بين دوائر )3
  .حدى

تحقيق وفرة في اإلنفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد أفضل من األنشـطة الحكوميـة    )4
  .ذات المحتوى التجاري

  : أهدافهاو مزايا تطبيق الحكومة االلكترونية  -2
  : مزايا تطبيقها  -  أ

كمـا قـد    قتصادية االمشكالت التساهم في حل أن تكون أداة بناء اقتصاد قوي إن الحكومة االلكترونية يجب 
هـي  و قـل، أو وسيلة تفاعل بأداء أعلى و تكلفة  قوي،بناء مجتمع  تساعد علىة اجتماعية متكون وسيلة خد

  .أيضا وسيلة أداء الجتياز كل مظاهر التأخير و البطء في الجهاز الحكومي
   :االلكترونيةمة و فيما يلي بعض مزايا الحكو

 وجود درجة عالية من التفاعل بين الموظف الحكومي و طالب الخدمة من خالل شبكة االنترنت  .1

 .أو غيرها من وسائل االتصال التقنية دون أن يتطلب ذلك اتصاال مباشرا بينهما

في توقيت واحد لعدد من طالبي الخدمة مـا يحقـق   ت جودة عالية و بالتكلفة نفسها وتقديم خدمات ذا .2
 .المعاملةالمساواة في 

سهولة وصول طالب الخدمة من خالل شبكات االنترنت من أي مكان و في أي وقت بخالف الوسائل  .3
 .األخرى كالهاتف و غيرها التي تتطلب وجود مقدم الخدمة

 .جيدة لذوي االحتياجات الخاصة بشكل مباشر تإسهامها في تقديم خدما .4

االتصاالت لدى أفراد المجتمع من خـالل التعامـل   مستوى الوعي بتقنية المعلومات وتعمل على رفع  .5
 .مع هذه التقنية

انخفاض عدد األوراق التي يتم استخدامها في إجراء و تنفيذ المعامالت نتيجة االعتماد على الوثيقـة   .6
و هي بذلك تتميز بسرعة اإلجراءات و قلـة عـدد    ةبين طالب الخدمة و الحكومااللكترونية المتاحة 

  1.المستندات 

 .جهزة الحكومية و زيادة الشفافيةتبسيط اإلجراءات المطلوبة و التنسيق بين األ .7

 .من األجهزة الحكومية تتقليل الوقت الذي يستهلكه المواطن للحصول على المعلوما .8

 .لجذب االستثمار األجنبي المباشر تثمارتحسين مناخ األعمال و االس .9

 2.و تدعيم اإلجراءات المضادة للفساد ةزيادة الشفافية الحكومي .10

                                                
 .45ص  ،مرجع سابق  ،نورة بنت ناصر الهزاني  1
 .25ص ، 2008 ،االسكندرية  ،دار الفكر الجامعي  ، لكترونية بين الواقع و الطموحالحكومة اال ،عبد الفتاح بيومي حجازي  2
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ساعة يوميا على مدار العام  24طوال  ةتمكن العمالء من التسوق و التعرف على الخدمات الحكومي .11
 .فال مجال لألجازات و العطل

ل على التوريدات الالزمة بأنسـب  مختلفة للحصومن االتصال بالمواقع ال ةتمكن المؤسسات الحكومي .12
 1.أفضل العروضو
 
  : الحكومة االلكترونية  أهداف   - ب

الكفـاءة  تقديم الخدمات بالشكل واألسـلوب المناسـبين وبالسـرعة و    :الخدمات أداءتحسين مستوى  -1
  .المطلوبة مع تطوير أفضل الطرق لمشاركتهم في العملية التنفيذية

 فـإن بيئة الكترونية  إليجادتكلفة عالية  إلىكان إنشاء البنية التحتية يحتاج  إنحتى و: خفض التكاليف  -2
جهـد الجمهـور الطـالبين    وفرة كثيرة تتمثل في توفير وقت والعائد من االستثمار سرعان ما يحقق 

 .للخدمة

بسرعة  تكنولوجيا المعلومات و االتصال كفيلة بتوفر المعلومة أنحيث : اإلداريةالتقليل من التعقيدات  -3
 2.فائقة و سهولة و اختصار انجاز المعامالت في ظرف زمني قصير

تحويل الطريقة التقليدية لعمل الحكومات و توفير حصول المواطنين على خدمات المرافق و الموارد  -4
 .أفضلالحكومية بشكل 

في زيادة قدرة الحكومة علـى تـوفير    تصاالتاالالهائلة لتكنولوجيا المعلومات و اإلمكاناتاستخدام  -5
 .المعلومات و الخدمات بسهولة و يسر

 .الحكومية و قوة النظام القانوني األجهزةو فاعلية  إنتاجيةزيادة  -6

  معوقات تطبيق الحكومة االلكترونية    -  ج
معظم الدول تواجه بعـض   أن إالااللكترونية  ةعلى الرغم من وجود العديد ن المزايا لتطبيق برنامج الحكوم

  : التحديات و المعوقات منها 
و الفجوة الرقمية هـي ذلـك الخـط     .الناميةالرقمي خاصة بالنسبة للدول  مالفجوة الرقمية أو االنقسا -

الفاصل بين هؤالء القادرين على الدخول على االنترنت و الخدمات المرتبطـة بهـا و هـؤالء غيـر     
  3.قادرينال

 .التكلفة مع نقص الموارد المالية رتفاعا -

 .غياب التشريعات المناسبة -

 .ادالحواسيب اآللية بين األفر نتشارامحدودية  -
 

                                                
 .254ص  ،سابق  مرجع ،فاطمة الدويسان و آخرون 1
 .30،31خالد ممدوح إبراھیم ، امن الحكومة االلكترونیة، مرجع سابق، ص ص  2
 . 27ص  ،مرجع سابق ، التجارة االلكترونية إلىمدخل  ،زياد هبد البكري القاضي ،محمد خليل أبو زلطة 3
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 1.القرار تخاذاباالنفراد ص الموظفين على التشبث بالسلطة وحر -

 .التدني في مستوى التدريب  -

 .المعلومات أمانعدم ضمان سرية و احتمالية االختراق و -

 2.التغير السريع في تقنية المعلوماتصعوبة مواكبة  -

  الحكومة االلكترونية  تصنيفات -د
   :علىتتوزع خدمات الحكومة االلكترونية 

 : Government to Citizen (G2C)مواطنين  إلىحكومة  -1

يعني اتصال بين الحكومة و المواطن لتقـديم   ،من حكومة لمواطن األفراد،هذا الشكل للتعامل االلكتروني مع 
و تشمل كل التعامالت بين الحكومة و مواطنيها و التـي   3.خدمة عن طريق تكنولوجيا المعلومات  أومعلومة 
مواطنين من التفاعـل مـع   الشبكات الالسلكية حيث تمكن ال أوتحدث الكترونيا عبر شبكة االنترنت  أنيمكن 

كما تعتبـر التطبيقـات ضـمن هـذا      .مكانتقدمها الحكومة من بيوتهم و من كل المعلومات التي الخدمات و
 أكثـر المشكالت التي يواجهونهـا بشـكل    إلىالنظر مشاكل المواطنين و احتياجاتهم و الصنف وسيلة لتعقب

  .فعالية
 :Government to Business (G2C)مؤسسات  إلىحكومة  -2

المعامالت و التداخالت مع الشركات التجارية حيث تسمى هـذه   أتمتةتقوم المؤسسات الحكومية بالعمل على 
عـن   األعمالتساهم الخدمات ضمن هذا الصنف في تقليل العبء على و ،مؤسسات تجارية  إلىالفئة حكومة 

 أنيمكن للحكومـة   إذطريق تبني العمليات التي تقلل بشكل كبير من جع البيانات الفائضة و غير الضرورية 
تستطيع المؤسسات الـرد  ريق نشرها عبر صفحات اإلنترنت  والمنظمات عن ط إلىو تقدمها  تصدر قراراتها

   4.من خالل الشبكة أيضاعليها 
المعـامالت   إجـراء كن مـن  مهـذا للـت  ع على شبكة االنترنت ومواق إنشاءعلى المؤسسات  أنمن هذا نجد 

 .الكترونيا

  : Government to Government (G2G)حكومة  إلىحكومة  -3
ـ جهزة الدولة أي اتصال بين موظف ولكتروني داخل أهو شكل التعامل اإل بـين دائـرة    أو ةدائرته الحكومي

  .خدمة عن طريق تكنولوجيا المعلومات أوعلومة ملتقديم  أوأخرى حكومية للحصول على معلومة و ةحكومي
ـ النشاطات االلكترونية التجارية وحكومة من كل  إلىتتكون فئة حكومة و بـين كافـة المؤسسـات     تمالتي ت

   5.بين المؤسسات كافةهذه المؤسسات و أقسامالتي تتضمن التعامالت داخل كل الحكومية و
                                                

 47نورة بنت ناصر الھزاني، مرجع سابق، ص  1
 47سابق، صالمرجع ال 2
 .69خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص  3
 25ص  ،سابق .مرجع  ،عادل حرحوش المفرجي 4
 .151ص  ،مرجع سابق  ،خضر مصباح الطيطي 5



 مدخل إلى اقتصاد المعرفة --  --------------------- ----------- ----- ------- : الفصل األول
 

 
38 

  
  Government to Employees (G2G)موظفين  إلىحكومة  -4
بعيدة وكبيرة من الموظفين و الذين يعملون بمواقع جغرافية متنوعة  أعداداالمؤسسات الحكومية تضم  إن      

الفعالية بتقديم مختلف الخـدمات  البعض لذا فإن من مصلحة المؤسسات الحكومية المختلفة زيادة عن بعضها 
العديد من االتصاالت الفعالة  إجراءالمعلومات لطريقة الكترونية حيث يتم استخدام تطبيقات خاصة من اجل و

  1.مع الموظفين

  مظاهر مرتبطة بالخدمات البنكية: المطلب الثاني 
  :ظهرت عدة مفاهيم جديدة طورت من العمل المصرفي منها أيضا

  االبتكار المصرفي :أوال
المصرفية في الوقت  األعمالفي مجال التطورات الحديثة التي تشهدها  أساسيةتعد ظاهرة االبتكار قوة دافعة 

انه من المتوقع في المستقبل استمرار االبتكار كقوة رئيسية في هذا المجـال نظـرا للتطـورات     الراهن كما
 التكنولوجية المتالحقة

  تعريفه -1
توظيف و استخدام مبكر لفكرة ما بواسطة بنـك و تجسـيدها   "االبتكار بمعناه الواسع على انه إلىيمكن النظر 

االبتكـارات تشـمل    أنترى  أخرىهناك وجهة نظر و ،" في شكل خدمة تتميز عن بقية الخدمات المصرفية
وتشـمل وجهـة    ،استثنائية فريدة و أو مألوفةغير تزود عمالء البنك بخبرة جديدة و المنتجات المصرفية التي

الزمـان  عمـالء فـي الوقـت و   التي تجعل تلك المنتجات في متناول ال األدواتو األساليبالنظر هذه النظم و
  ي هؤالء العمالءالمناسبين وبسعر يرض

هـذين  ، جديـدة  أسـاليب ابتكار والثاني  ،جديدةهو ابتكار منتجات  األولعملية االبتكار شكلين  تأخذهذا وقد 
  لبعضهما البعض  النمكم نالشكلين قد يكونا

   2."مصلحةنتائج ذات فائدة و إلىالوصول و الجديد إنتاجالقدرة على " بأنهاالبتكار  SHANNON’Sعرف  وقد
  3تطبيقات عملية في البنوك إلىالجديدة  ألفكارانه ترجمة أ إلىيشير االبتكار المصرفي في مفهومه و

  المصرفية التي تشجع االبتكار اإلدارةوفق نمط  خراآليتحقق التفوق االبتكاري لمصرف ما دون قد 
  .تتجنبه أو 
  : البنك الداعمة لالبتكار إدارةخصائص  أهممن و

  قدراتهاتتمتع بثقة في  -
  تستطيع تحمل المخاطرة -

                                                
  .151ص ،نفس المرجع السابق  1
 241ص  ،2007 ،عمان  ،مؤسسة الوراق للنشر  ،دار التواصل العربي للنشر دمشق  ، عولمة جودة الخدمة المصرفية رعد حسن الصرن، 2
 187ص  ،2007 ،اإلسكندرية  ،دار الفكر الجامعي  ، البنوك في بيئة العولمة و االنترنت إدارة طارق طه، 3
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  ترغب في اقتناص الفرصة السوقية المتاحة للبنك -
  العاملين بالبنك األفراديمكنها السيطرة بقوة على  -
  .قادرة على تحمل النتائج الغير متوقعة -

  :يلي المصرفية التي ال تشجع عملية االبتكار تتصف بما اإلدارةو على العكس فان 
  تخشى التغيير -
  التأكدال تستطيع العمل في ظروف عدم  -
  للقيام باالبتكارات اآلخرينتفضل االنتظار  -
  1.قدرات مرؤوسيها أوال تثق تماما بقدراتها  -

  عناصر االبتكار المصرفي أهم  -2
  :مد عليها االبتكار في المصارف هيالعناصر التي يعت أهم

 هو التصرفات التي تصدر عن موظفي المصرف  كافة و القادرة على   :السلوك االبتكاري المصرفي
 أنـواع  إلى راألفكاالجديدة و المفيدة في مجال الخدمات المصرفية حيث يتم ترجمة هذه  األفكار إنتاج

  .يفهمها الزبائن و يتعاملون بها أنجديدة من هذه الخدمات يمكن  أشكالو نماذج و 
 الجديـدة للخـدمات    راألفكـا  إلنتاجالمتوفرة  تاياإلمكانالطاقات و أي:  االبتكارية المصرفية القدرة

المصرفية و هي مجموعة من المواهب و القدرات التي تمكن موظفي المصرف من وضع مجموعات 
 .صالت و الصداقات مع زبائن المصرفمجموعة من العالقات و ال إقامةجديدة من الخدمات و 

بتكارية المصرفية مجموعة معقدة مـن القـدرات    القدرة اإل أن أولهما أساسيانو يرتبط بهذه جانبان   
وهـي ال تميـل    اآلثـار و  األبعادمجموعة واحدة ذات بعد محدد و لكنها متعددة  أوفهي ليست طاقة 

القدرة االبتكارية المصرفية تتطلب التعامل مع الجديد والعالقـات   أنثانيهما و .بسهولة للقياس الشامل
غير المترابطة والمتداخلة بشـكل   األفكار أوالخدمات و األشياءالقدرة على ربط  المفاهيمالغربية بين 

  واضح
  إليجادطريقة جماعية تشجع التفكير الجماعي " :)الذهبيالعصف (في المصارف اإلبداعيالتفكير  

 األفكارالمصرفي تشجيع عملية توليد  اإلبداعيللتفكير  األساسيالهدف  أنو هذا يعني " األفكارو خلق 
  .المصرفية

مـن طريقـة    أكثـر يولد  أنيمكن  إذ.المصرفيةو تظهر فائدة هذا النوع من التفكير في حل المشكالت 
للنظر في هذه المشكالت و مناولتها و دراستها بشكل جيد و يعد هذا النوع من التفكير بمثابة الخطـوة  

قدرة هائلة على التعامـل مـع المشـكالت     ذو ألنهفي برامج العولمة جودة الخدمة المصرفية  األولى
  .المالية العالمية األسواقسهل و بسيط في  بأسلوب
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المميـزات للخدمـة   تبديل في الخصـائص و  أوعملية تغيير  إجراءابتكار الخدمة المصرفية قد يكون بمثابة و

عمليـة تغييـر فـي     إجراءالجديدة تتناول  األساليبفان ابتكار  أخرىية من ناحو .المصرفية المقدمة للسوق
ر علـى المسـتوى   االبتكـا  أنكمـا   ،خدمات فريدة في السوق إنتاج إطاراستخدامات المدخالت في طبيعة و

 األسـاليب االبتكـار فـي   و ،في مجال الخـدمات المصـرفية   راالبتكافانه يهتم بكل من  ،االستراتيجي للبنك
  .تكامليةالثالث ذات عالقات  اإلستراتيجيةهذه المستويات التنظيمي، و اإلدارياالبتكار و
  :خطوات العملية االبتكارية  -3 

  : تنطوي العملية االبتكارية بالبنوك على ثالثة خطوات رئيسية هي 
المصـرفية الجديـدة    رباألفكاتتمثل هذه الخطوة في صياغة المفاهيم المرتبطة  : الصياغة المفاهيمية -1

خـدمات   إلـى تعريف الفكرة المتولـدة لتحويلهـا   قات عملية أي تحديد وتطبي إلىالمطلوب تحويلها 
  .مصرفية مستحدثة في السوق

 األسـاليب هي الخطوة التالية التي تعقـب صـياغة الفكـرة و تتضـمن تغييـر      : االبتكار التشغيلي  -2
  .خدماتتقديم مخرجات البنك من ال أو إلنتاجالمستخدمة 

للعملية االبتكارية بالبنوك وتشير لعمليـة التغييـر الفعلـي     األخيرةتمثل الخطوة  : اإلنتاجياالبتكار  -3
 .العمالء إلىلخدمات البنك المقدمة 

يشبع االحتياجات التي من منتج مبتكر  إلىيطلق على الوقت الذي ينقضي بين تحويل الفكرة الجديدة و
و يعني ذلك انه كلما زادت تلك الفتـرة تزايـد    ،االبتكارية بالقصور االبتكارياجلها تم القيام بالعملية 

  1.قصور العملية االبتكارية

  .حديثة إداريةظهور مفاهيم :  ثانيا  
مصرفية حديثة ساعدت على تجسيد معـالم   إداريةتبعا للتطورات الحاصلة في جميع المجاالت ظهرت مفاهيم 

  :اقتصاد المعرفة في القطاع البنكي و نذكر منها 

  البنك التعلمي  -1
فـي  يسـمح نظامـه بالمشـاركة     أنالمصرفية عدم انعزال البنك على نفسه بل يجـب   األعمالتتطلب بيئة 

  .الحديثةالتغييرات التي تحدث في تلك البيئة و استيعاب التقنيات 
أن يتصف النظام المصرفي بالمرونة الكافية للتعامل مع مستحدثات البيئة بدال مـن االكتفـاء بـدور     ينبغيو

  .المتلقي للمتغيرات
يعد مدخل المنظمة المتعلمة أو التعلمية احد المداخل الحديثة التي برزت في اآلونة األخيرة و التـي يمكنهـا   

  .التعامل مع مستجدات عصر المعرفة 
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على كـل   لإلطالعالمنظمة التي يتيح نظامها للعاملين بها الفرصة : " قد عرف البعض المنظمة التعلمية بأنها 
 األفكـار ما يدور حولهم من متغيرات و التفكير البناء و تعلم الجديد و حل المشاكل بأسلوب فعـال و توليـد   

  . 1"الجديدة و المبتكرة
  المنظمة التي تسمح لكل فرد فيها بالمشاركة " :بأنهالمتعلمة المنظمة ا) Peter Senge )1990كما عرف 

التغيير  ألحداثيجربوا ما لديهم من قدرات  أنو البحث عن حلولها و مناقشة مشاكلها والتدخل في تشخيص و
    2"م وخبراتهم من اجل تحقيق أهدافهمالتحسين لتنمية مهاراتهم و معارفهو

تبادل المعلومات بين العاملين  و تروج أعضائهاهي المنظمة التي تعلم و تشجع التعلم بين "  :بأنهاكما تعرف 
الجديـدة   األفكـار مرنة للغاية حيث يبحث العاملون عـن  عمل  أجواءمعرفة و  أكثرمن ثم تخلق قوة عمل و

   3."ليتكيفوا معها و ليتبادلونها من خالل رؤية مشتركة
  : و وفقا لما تقدم يمكن تعريف البنك التعلمي على النحو التالي 

الفرصة لهم للمشاركة في تحديـد المشـاكل    إتاحةالبنك التعلمي هو الذي يتبنى توفير المعلومات للعاملين و "
  4"بغرض التحسين المستمر في قدرات البنك األداءالتي تعترض 

  :مجاالت هي التعلمي على تطوير ستة  البنكيعتمد مدخل و
 .القيادة  -

 .االستراتيجيات التشاركية -

 .التنظيمي القائم على فرق العمل الوظيفيةالهيكل  -

 .الثقافة القوية للبنك القادرة على التكيف مع متغيرات البيئة المحيطة به -

 .الموظفين المفوضين في اتخاذ القرارات -

 .البنكالمعلومات المفتوحة لكافة المستويات التنظيمية داخل  -
 

 هندسة النشاط المصرفي إعادة -2

  Short Davenport & الكتاب مثل أعمالهندسة العمليات حديثا و هذا يظهر في  إعادةبدأ مفهوم 
  .1993عام   Hammer & champyو  ، 1991عام   Harrington و ،1990عام 

التكلفـة    ،التفكير األساسي و التصميم الجذري للعمليات لتحسينها بحيث تضمن السرعة  إعادة إلىحيث تشير 
المفهـوم   إنتـاج على العمليات بحيث تبدأ من مرحلة كما تركز  ، رالمرونة و االبتكا،تقليل الوقت  ،الخدمات 

الهندسة العمليات الفرصة لتقليل عـدد النشـاطات التـي يـتم      إعادةالمنتج اذ تعطي  مراحل تصميم آخر إلى
  5. االحتياج لها في انجاز العمليات مع مساعدة نظام تكنولوجي متطور

                                                
 .139ص  ،نفس المرجع السابق  1
 .113ص  ،2005 ،اإلسكندرية  ،المكتب الجامعي الحديث  ، إدارة المعرفة و تطوير المنظمات ،عامر الكبيسي 2
 .114ص  ،نفس المرجع السابق  3
 .139ص  ،مرجع سابق  ،طارق طه  4
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تصـميم   إعـادة هندسة العمليات تتضـمن   إعادةفان   Hammer & champyطبقا للتصور الذي قدمه و 
و الجـودة و نمـط العمليـات     األداءتحسين غير عادي في  إحداثالمنظمة من جديد بغرض  أنشطةجميع 

  1. التشغيلية
تصميم جذري لعمليات المنظمة لتحقيق تحسين غير عادي فـي الجـودة و    إعادة: بأنها  آخرونعرفها  كما

  .األداءالسرعة و 
 تتعـدد  فبينمـا  المضـمون  دون الصياغة في تختلف أنها يتضح الهندرة لمفهوم السابقة التعاريف خالل ومن

 :هي رئيسية عناصر أربعة حول المضمون يتمحور الصياغات

 القيام يجب الذي ما البداية في الهندسة إعادة عملية تحدد بحيث الصفر، من الهندسة إعادة تبدأ حيث :أساسي 1-

 أو مفـاهيم  على تعتمد ال حتى يكون أن ينبغي ما على وتركز كائن هو ما تتجاهل بحيث به، القيام كيفية ثم به،

 .راسخة قواعد

 ظاهريـة  تجمـيالت  أو سـطحية  تغيرات وليس العمل ألساليب الجذور من يكون التغير أن يعني :جذري 2-

 ألداء ومستحدثة جديدة أساليب وابتكار السابقة واإلجراءات الهياكل جميع عن التخلي هي وإنما .القائم للوضع

 العمـل  أسـاليب  تطوير أو وتعديل تحسين مجرد وليس واالبتكار التجديد :تعني فهي المفهوم هذا ومن العمل

 .القائمة

 فـي  جذرية كلية هائلة تغييرات تحقيق إلى تهدف بل الشكلية بالتحسينات ترتبط ال الهندسة إعادة :جوهري 3-

 .المبتكر بالجديد القديمة واستبدال األداء ومستويات األساليب

 على عادة العمل فريق يركز حيث. اإلداريين المسؤولين أمام صعوبة المفاهيم أكثر تمثل العملية :العمليات 4-

  واحدا تستوعب التي األنشطة من مجموعة تعني فالعملية  .العمليات من بدال التنظيمية الهياكل و الوظائف
 العمل تقسيم أي المهام على التركيز فكرة سيطرت  وقد للمستفيدين، قيمة ذي منتج لتقديم المدخالت من أكثر أو

 الجديـد  التحـول  أصبح ولكن  -السابقة عام مائتي خالل العمل بيئة على -لالختصاصيين وإسنادها مهام إلى

  2.المستقبل في االهتمام محور هو العمليات على التركيز في المتمثل
الحديث الـذي   اإلداريهي ذلك المدخل : " كما يلي  ةيالمصرف األنشطةهندسة  إعادةبالتالي يمكن تعريف و

مصحوبا بتغيير جذري  أعماله أنشطةتصميم و بناء جميع  إعادةالقائمة بالبنك و  األوضاعينطوي على هدم 
   3" و القيم السائدة في البنك بهدف تحقيق طفرات انجازية كبيرةفي المفاهيم 

  خل البنك الواحد استخدام الحواسيب االلكترونية الشخصية لدعم شبكة المعامالت المصرفية دا أدىقد و
 إعـادة ضـرورة   إلـى المال و المتعاملين  أسواقبقية المؤسسات المالية و وفروعه و بين البنوك جميعها و

  .هندسة العمليات المصرفية المباشرة و في شبابيك الخدمة و كذلك في المكاتب الخلفية
                                                

 .141ص  ،مرجع سابق  طارق طه، 1
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يعد مفهوم إعادة هندسة نظم العمل المصرفية من المفاهيم المصرفية الحديثة التي جاءت لتتعامل مع و     
  .البنوكالعمليات واألنشطة المختلفة داخل 

إلى ضرورة إعادة التصميم للعمليات المصرفية التي تؤدى  العملياتويشير مفهوم إعادة هندسة       
كل وطريقة أداء العمليات المصرفية، وهو ما ينعكس في النهاية ومساراتها وذلك بغرض تحسين وتطوير ش

  .على شكل وطريقة تقديم الخدمة للعميل وتكلفة أدائها
وليات المرتبطة ؤالمصرفية ضرورة إحداث تغيير في المس العملياتيتضمن تطبيق مفهوم إعادة هندسة  و   

إجراء تغيير في األدوات واألساليب  بأداء العمليات المصرفية المختلفة داخل البنك وكذلك ضرورة
  .المستخدمة في إجراء تلك العمليات

أن معظم حاالت الفشل التي عرفتها البنوك عند تطبيقها لمفهوم إعادة هندسة نظم  إلىوهنا يجب اإلشارة   
  .العمل عادة ما كانت ترجع إلى عدم اإللمام الكافي بذلك المفهوم أو بكيفية تطبيقه

ال يهتم بشكل اإلدارات أو األقسام داخل البنك ولكن يتركز على األنشطة  العملياتهندسة  إن مفهوم إعادة  
ذاتها التي يؤديها العاملون داخل تلك اإلدارات أو األقسام، فتطبيق ذلك المفهوم ال يعنى إعادة هندسة إدارة 

نى إعادة هندسة نظام العمل الذي االئتمان داخل البنك أو إعادة هندسة إدارة االستثمار داخل البنك ، ولكن يع
  1.يتم داخل إدارة االئتمان أو إعادة هندسة نظام العمل الذي يتم داخل إدارة االستثمار

  

                                                
     http://amwalalghad.comااللكتروني جريدة أموال الغد على الموقع ‘  إعادة هندسة نظم العمل المصرفية هشام طلعت، 1

 20/10/2011: بتاريخ  اطلع عليه
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  . تكنولوجيا المعلومات أجيالتطور التطبيقات المصرفية حسب : 02جدول رقم  
  

  المصرفيةالتطبيقات   تشغيل البيانات أساليب  التحديث في تكنولوجيا المعلومات
ســرعة مناولــة الشــبكات  -  التشغيل المتوازي للشبكات  في الستينات األولالجيل 

 المحاسبة  ةأوتوماتيكي

  .و دقة المحاسبات
الجيــل الثــاني فــي الســبعينات 

  الثمانينات و
 ياألوتوماتيكالتحويل  آالت -  التشغيل الفوري

 .لألموال

 كروت االئتمان الدائنة  -

 .المدينةو

 .التليفونيةالصيرفة  -

  .السحب الفوري للنقدية -
  الجيل الثالث في التسعينات 

  اآلنحتى و
  
  
  
  

    

تخصيص كمبيوتر خـادم   -
 .للعمالء

تسهيل التعامل مع البنـك   -
 عن طريق االنترنت

تخصيص مواقـع للبنـوك    -
  .على االنترنت

ــات   - ــي العملي ــاون ف التع
 .الحسابية

 .نظام معلومات المتعاملين -

العمليات المصـرفية مـن    -
 .المنزل 

المصرفية مركزية العمليات  -
 .الخلفية

ــافظ اال إدارة - ــمح تثمار س
 .فوريا

   تقليص دور السماسرة -
  

  اإلسـكندرية  ،الـدار الجامعيـة   ،ونية المتكاملة في مجتمع المعرفةااللكتر األعمالالتجارة و  ،آخرونفريد النجار و :المصدر
  .253ص  ،2006
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  خالصة الفصل

للنمو  ين اقتصاد المعرفة في األساس يقصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسإما تقدم فبناء على       
ات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيات المعلومات واالتصـال واسـتخدام االبتكـار    يواقتصاد. ياالقتصاد
  .ة والرقمن

قل، وحيث يكون النمـو مـدفوعا   وعلى العكس من االقتصاد المبني على اإلنتاج، حيث تلعب المعرفة دورا أ
بعوامل اإلنتاج التقليدية، فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشـري، هـي   

ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنيـة   حيث أكثر األصول قيمة في االقتصاد الجديد، المبني على المعرفة
ثل في الغالب في الصـناعات ذات التكنولوجيـا المتوسـطة والرفيعـة، مثـل      على المعرفة أو تمكينها، وتتم

  :يتطلب هذاو .وخدمات األعمالالمصرفية والخدمات المالية 

 .توافر مجتمع معرفي قادر على استيعاب التطورات الجديدة المصاحبة له  -

 .االلكترونيةحكومة الكترونية ذات بنية تكنولوجية متطورة تسمح بكل التعامالت  -

 .و إعادة هندسة النظم الموجودة حاليا  تشجيع االبتكارات المصرفية -

  

 

 


