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 ستثمار المعرفةا  
 

 أ.م. د. نصير صبار لفته الجبوري
nassirsl@yahoo.com 

 
ال  يستخدم مصطلح المعرفة،  صصةةرو ةاسةع،   تةد يصةدة للةصعم م دةمةا  دار ةا   

ي تاج إلد عناء فدمه. ةهذا األمر يشةصه الكثير من الخطأ  صة يح نن نمةة ةتطةةر 
لعقل اإلنساني ةما رافقه من تقدم  ضاري  تدلنا الشةاهد ةالت ارب علد ان ازاتةه ا

قد اشر لنا مقدمات صناء تراكم معرفي يعتد صه..... إال نن غالصي، الصشةر مةازالةا غيةر 
قادرين علد ت ديد السر الذي يقف خلف كل تلك الشةاهد  علد عكس ما صةذلة  مةن 

اريخي،  ذلك السر هة المعرف، التي نشأت صخةاص  دةد الكتشاف اآلثار ةالسير الت
متطةرو ال ت تاج سةى صذل ال دةد من ا ل تنظيمدا ةتةظي دا ةصما ي علدةا ميسةرو 

ةلكي ي اط مةضةع استثمار المعرف، صشمةلي، اكصر سةيتم صيةان ةنكثر فاعلي، ةك اءو 
 ةة . ةعلةد النثةث  فقةرات كل من م دةم المعرف، ةخصائصةدا ةاسةتثمارها ضةمن

 األتي : 
 

 مفهوم المعرفة -:أولا 

 
تعد المعرف، من الظةاهر القديم،. لكن الص   في م دةمدا ةخصائصدا هة نمةر    

 ةةةدي  ظدةةةر مةةةا صةةةةدايات القةةةرن التاسةةةا عشةةةر عنةةةةدما ظدةةةرت الثةةةةرو العلميةةةة، 
  ةتعززت خثل القرن العشرين ما صداي، التطصيق ال قيقي لثكتشافات ،ةالتكنةلة ي
م ال الكيمياء ةالذرو ةاالليكترةنيات. كما ير ا م دةم مصطلح المعرف،  العلمي، في

(knowledge( إلد االصستملة يا )epistemology : ني نظري، المعرف، ةهي )
فةةرع فةةي ال لسةةة ، العامةة، يص ةةة  فةةي نصةةةل المعرفةة، ةطصيعتدةةةا ةمةةداها ةمدارسةةةدا 

ةن يؤكةدةن نن صعةم المختل ،  فةالت ريصيةن يةردةن المعرفة، إلةد ال ةةاس  ةالعقلية
المصادئ مصدرها العقل ال الت رص، ال سي،. ةعن طصيع، المعرف،  يعترف الةاقعيةةن 
نن مةضةعدا مستقل عن الذات العارف،. ةيؤكد المثةاليةن نن ذلةك المةضةةع عقلةي 

. ةيختلةةف ال ثسةة ، فةةي تةصةةي دم لمةةدى تةةدرك إال نفكةةارا   فةةي طصيعتةةه الن الةةذات ال
كد نن العقل يدرك المعرف، اليقيني،  ةمةندم مةن ي عةل المعرفة، المعرف،. فمندم من يؤ

عةرف صأنةةه كةان العلةةم ي   ةإذا ا تمالية، ةمةندم مةةن يعلةن نن المعرفةة، اليقينية، مسةةت يل،.
العلماء ةالصةا ثةن. فة ن المعرفة، نةسةا  إليهالنشاط الذي ينقاد  نةم مةع، معلةمات 

غيةةر علميةة،  ةيمكةةن  نخةةرىةةنشةةمل مةةن العلةةم  فالمعرفةة، تتضةةمن معةةارف علميةة، 
الت كيةةر التةةي تتصةةا فةةي ت صةةيل  ةنسةةاليبقةاعةةد المةةند   نسةةاسالتمييةةز صيندمةةا علةةد 
نمةا معرفة،  سةي،   نة معرفة، فلسة ي، تأملية،   نة  -دةي:ف ننةةاعالمعارف  ةالمعرف، 

  نة معرفةة، علميةة، ت ريصيةة،. إلةةد  انةةب ذلةةك ثةةار التسةةاؤل عةةن  ،معرفةة، تكنةلة يةة
 هذا ما ن اةل اإل اص، عليه في ال قرو اآلتي،:خصائص المعرف، ؟ ة
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  خصائص المعرفة -اا:نياث

 
تتكةةةن المعرفةة، مةةن الصيانةةات ةالمعلةمةةات ةاألفكةةار ةم مةةل الصنةةد الرمزيةة، التةةي   

ي ملدا اإلنسان  إذ تة ه سلةكه في م االت النشاط اإلنساني كاف، سيما ننتاج السةلا 
 الخصائص  ةالتي يمكن تلخيصدا صاالتي : ةالخدمات. ةتتميز المعرف، صالعديد من

ت نةةد  ؛ صمعنةةد متةاصةةل، الصقةةاء  ني نن المعرفةة، الالمعرفةة، غيةةر قاصلةة، للن ةةاد  -1
اكتسصدا التصقت صه  نةالمعرف،  إلد اإلنسانفمتد تةصل صالتداةل من شخص ألخر. 

له هةذ  المعرفة، ةكانةت م ةث  السةت ث اإلنسةانيمكن نزعدا منه. ةمدما اسةتعمل  ةال
 تن د نصدا . ف ندا ال

فدي مةرد ننساني ال يةنقص صةل ينمةة صاسةتعماله. ؛ المعرف، متنامي، صاالستعمال - 2
ةعليةةه فةةان عمليةةات نشةةر ةتةليةةد المعةةارف ال ديةةدو تةةةفر للمعرفةة، خاصةةي، االزديةةاد 

 صاالستعمال.
عةن  ؛ للمال في القانةن العراقي م دةم قةانةني يميةز األشياءالمعرف، من قصيل  - 3

يخةرج عةن  مةن القةانةن المةدني )كةل شةيء ال نةلةد( فقرو 16الشيء. فطصقا  للمادو )
ص كةةم القةةانةن يصةةح نن يكةةةن م ةةث  لل قةةةق الماليةة،(. ةتقةةرر  نةالتعامةةل صطصيعتةةه 

( من القانةن المدني صأن )المال هة كل  ق لةه قيمة، مادية، نيةا  كةان 11ة 16المةاد )
شخصيا (. نما الشةيء سةةاء نكةان ماديةا  نم غيةر مةادي هذا ال ق سةاء نكان عينيا  نم 

ال ق المالي الذي  األخيركان الشيء غير المال لكةن هذا  ف ذافدة م ل ذلك ال ق  
المعرفةة،  ننمةةن الثاصةت  نصةصحيةرد علةد الشةةيء ةالشةيء هةةة م ةل هةةذا ال ةق. كمةةا 

نن  ةاألصةل،. تكةن م ث  للمصادالت. ةتتسم هذ  المصةادالت صطةاصا المصةادالت السةلعي
 ةق مةن  إندةاءنة نقةل نة  إنشةاءتةرد نمةا علةد  صاألشةياءالتصرفات القانةني، المتعلق، 

ال قةق العيني، الةاردو علد الشيء نة  ق شخص متعلق صالشيء نة  ق ذهني علد 
الشةةيء. ةصعصةةارو نخةةرى تةةدةر فكةةرو التصةةرف القةةانةني  ةةةل فكةةرو ال ةةق صم دةمةةه 

 األشةياءمعرف، تعةد مةن القةيم  ني فةي عةرف القةانةن مةن القانةني. لذلك ف ن تصادل ال
 الداخل، في دائرو التعامل.

صمعند األثيري،  ني قدرو المعرف، علد تخطي المسافات   المعرف، قاصل، للتداةل - 4
يمكةةةن القةةةةل انةةةه صتةةةةافر ةال ةةةدةد خاصةةة، نذا كانةةةت مصةةة ةص، صةةةدالالت رقميةةة،. ة

قةد تةةافرت فيدةا عنصةر قاصليتدةا للتةداةل. عةدم القاصلية، للن ةاد فةي المعرفة،  ،صيخص
 ال  يةة  .ةاألشةةخاصفعةةدم القاصليةة، للن ةةاد يطلةةق تةةداةل المعرفةة، مةةن  يةة  الزمةةان 

من عة،  نةصقدر انتشارها ةمساهمتدا في ت قيةق غاية،  إال ، المعرف،ةنهمي ،ر قيمتقد  ٌ  
 للصشري، عمةما . فال كر صة ه عام  ياته في انتشار   ال في االستئثار صه.

إنه علد الرغم من قاصلي، المعرف، للتداةل فدي م ل لكل م اةالت االستئثار صيد    
صدا ةاالختصاص صدا اختصاصا  فرديا  من قصل مصتكرهةا نظةرا  ألهميتدةا االقتصةادي،. 

إذ يت ةدد  األمةةالمرتصة،  إلةدإذ تتمتا المعلةمات صقيم، اقتصادي،  ديرو صةأن ترفعدةا 
كةان مةن غيةر الم ظةةر  لسةق العرم ةالطلب متةد مةاسعرها صةص دا سلع، ةفقا  

قانةنا  التعامل فيدا. ةصذلك تنسب هذ  المعلةمةات صمةا ت تةيدةا مةن عناصةر للشةخص 
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ميةةزو التسةةلط ة ريةة، التصةةرف  األخيةةر  صصةةةرو تعطةةي لدةةذا ص عةةدادهاالةةذي قةةام 
معلةمةات يمنةا هةذا االسةتئثار صشةرط تمتةا هةذ  ال قانةنا  ال ننصمةا د، الكاف،  طالما 

ةهةةذا يعنةةي عةةدم قاصليةة، المعرفةة، للتةةداةل ةذلةةك صتةةةافر عناصةةر  صال مايةة، القانةنيةة،.
تتمثةل فةي  ننخار ي، عندا كشيء يست ق االسةتئثار: ةهةذ  العناصةر الخار ية، نمةا 

فةةي عناصةةر ا تكارهةةا ا تكةةارا  ةاقعيةةا    ةنمةةا للمعرفةة،عناصةةر اال تكةةار القةةانةني 
 صةاسط، السري، مثث .

دم يث ظ علد هذ  الخصائص نندا تعطي للمعرفة، نهمية، مضةاف، تزيةد مةن مما تق 
ثقلدا المن عةي ةت عةل نمكانية، ال صةةل عليدةا ةاسةتخدامدا ةانتشةارها اكصةر مةن نية، 
سلع، نخرى خاص، نذا ما تةفرت هناك الرغص، فةي اسةتثمارها سةةاء مةن األفةراد نة 

ان م دةةم اسةتثمار المعرفة،  كمةا المؤسسات نة الدةل،  ةهذا ما دعانا إلد م اةل، صية
 في ال قرو اآلتي، :

 
  استثمار المعرفة -اا:لثاث

 
ف التقرير العرصي للتنمي، الصشري، لسن، )     ذاك م تما المعرف، صأنةه )( 3002عر 

الم تما الذي  يقةم نساسةا  علةد نشةر المعرفة، ةإنتا دةا ةتةظي دةا صك ةاءو فةي  ميةا 
د ةالم تمةةا المةةدني ةالسياسةةي، ةال يةةاو الخاصةة، م ةةاالت نشةةاط الم تمةةا: االقتصةةا
 .اطراد ني إقام، التنمي، الصشري،(ةصةال  صاالرتقاء صال ال، اإلنساني، ص

 
ةلما كان العالم يشدد ازديادا  مضطردا  لدةر المعرف، في إنتةاج السةلا ةالخةدمات   

ا ن ةةاا المؤسسةةات ةالشةةركات يعتمةةد كثيةةرا  علةةد فعاليتدةةا فةةي  مةةأن ةت ركدا.فةة
المعرف، ةاستعمالدا لرفا اإلنتا ي، ةتةليد سلا ةخدمات  ديدو. ةهناك ننةةاع عديةدو 
مةةن شةةصكات المعرفةة، مثةةل شةةصكات ال امعةةات ةشةةصكات مراكةةز الص ةةة  ةشةةةصكات 
مؤسسات المعلةمةات كالمكتصةات ةدةر النشةر ةمراكةز التةثيةق ةشةصكات الصةناعات 

تثمار المعرفةة، صاإلضةةاف، إلةةد المختل ةة، ةغيةةر ذلةةك مةةن الشةةصكات  ةالتةةي  تعنةةد صاسةة
لمعرفةة، مةةن خةةثل الصةةرف علةةد التعلةةيم ل ،تةليةةدها طصعةةا . ةيةةزداد اسةةتثمار الدةلةة

ةالتدريب ةالتطةير في القطاعين العام ةالخاص. ةمن هنا كانت عملية، انتقةال نتةاج 
  ضارو ما إلد  ضارو نخرى يعصر عنه صاستثمار للمعرف،.

ر فةةي المةةادو األةلةةد مةةن قةةانةن االسةةتثمار ةعةةرف المشةةرع العراقةةي االسةةتثما    
مشةرةع  نةنشةاط  نيتةظيةف المةال فةي ) -انةه:علةد  3001لسةن،  62العراقي رقم 

 (.المشرةع، علد الصلد اقتصادي يعةد صالمن ع،
تةظيةف  صأنةهصالمعند الذي نت د  عنه هنا  عليه يمكن تعريف استثمار المعرف،    

  عليةةه فةةأن عناصةةر اسةةتثمار علةةد المسةةتثمرتةةدر دخةةث  ننصطريقةة، يتةقةةا  المعرفةة،
 المعرف، هما المعرف، ةالمال)إذ الصد من ماٍل لتةظيف المعرف،(.

 االسةةتثمار انتقةال المعرفة، مةةن شةركاتةمةن اصةرز األمثلةة، السةتثمار المعرفةة، :     
ةالك ةاءو فةي  اإلنتا ي،الم لي، مما يؤدي إلد ت سين  االستثمار إلد شركات األ نصي

الم ليةة،  ةي ةةد  نشةةر المعرفةة، هةةذا عنةةدما تعةةزز الشةةركات الم ليةة، مةةن الشةةركات 
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صصسةةاط، مةةن خةةثل نسةةل التكنةلة يةةا التةةي تسةةتخدمدا شةةركات االسةةتثمار  إنتا يتدةةا
المعرفة، عنةدما ت صةر  نشراأل نصي التي تعمل معدا في السةق الم لي  كذلك ي د  

الشةركات الم لية،  األ نصية،ت ال ادو في السةق الم لي، التي تشكلدا الشركا المنافس،
ك ةةاءو فةةي اسةةتخدام مةاردهةةا  ةإال تةا ةةه خطةةر الخةةرةج مةةن  نكثةةرعلةةد نن تكةةةن 

الم ليةن الذين تلقةا تدريصا  عمالشار المعرف، عندما ينتقل الالسةق  صاإلضاف، إلد انت
للعمةةل فةةي شةةركات م ليةة، نة  األ نصةةي يةةدا خةةثل عملدةةم مةةا شةةركات االسةةتثمار 

 . س شركاتدم الخاص،يقةمةن صتأسي
عليةةه فةةأن اسةةتثمار المعرفةة،  مةةن نهةةم الةظةةائف التةةي ينص ةةي االعتنةةاء صدةةا ةذلةةك   

صتةفير المؤسسةات الةسةيط، صةين  دةات تةليةد المعرفة، ةفعاليةات اإلنتةاج ةالخةدمات 
مثل المؤسسةات التكنةلة ية، ةمثةل المخةاصر الدندسةي، ةالدندسة، العكسةي، ةمثةل دعةم 

 اسةتثمار اية، الملكية، ال كرية، ةغيرهةا مةن اإل ةراءات. إذ ننصراءات االختةراع ة م
  ةهةذ  العناصةةر ةاإلنتا يةة،ي لةب معةةه ت سةينات فةةي التكنةلة يةا ةالك ةاءو  المعرفة،

 في تقدم الصلد.مساهم، التؤدي صالتالي إلد  دة  نمة اقتصادي  ة
 
تصةادل لم تعد المعرفة، فةي  ياتنةا المعاصةرو م ةرد ةسةيل، صسةيط، مةن ةسةائل  لذا  

المعلةمات تخلةا مةن التعقيةد  تةت كم فةي تصادلدةا رغصة، األطةراف فةي االطةثع علةد 
  المعرف، ةيسدل الل ةء إليدا في التصادل االقتصادي ةالت اري.

صةذل المزيةد  إلدصيد انه ةفي ظل غياب التنظيم التشريعي الستثمار المعرف، دفعنا   
ةلمةا كانةت  يتيح لل ير اسةت ثلدا. يلة التكنةالتطةر  نصصح ننمن االهتمام صدا صعد 

آليات استثمار المعرف، تؤثر في  ماي، سريتدا فان دراس، هذ  الضمانات يصصح نمر 
 في غاي، األهمي،.

 
  


