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سياق   تمهيد
 المؤسسة 

منهجية  
 اإلطار 

نماذج 
 عالمية

اإلطار  
 المدمج

مبادرات  
 خاتمة عملية

 تمهيد
مات إلى العناية  

ّ
 باهتمام متزايد في ظل الّزخم املعلوماتي املتراكم، مّما يدعو املنظ

ً
تحظى إدارة املعرفة عامليا

ن من خلق قيمة معرفّية من شأنها االرتقاء باألداء، وتحسين  
ّ
قات املعلوماتّية، وذلك للتمك

ّ
بإدارة هذه التدف

 حقيق ميزات تنافسّية.  تجربة العمالء وأصحاب املصلحة، وتخفيض الهدر، وت 

الخطة   ضمن  والنمو  التعلم  نطاق  في  املعرفة(  )إدارة  عشر  الخامس  االستراتيجي  الهدف  على  وبناء 

( للمؤسسة  األولى  مستوى  2022-م2019االستراتيجية  على  للمعرفة  مدمج  إطار  إلعداد  الباعث  كان  م( 

توليد ونشر وتوظيف املعرفة وتحقيق    املؤسسة مبني على نماذج معرفية عاملية ناجحة ومفعلة؛ ليسهم في

 األهداف املرجوة.  

ولتحقيق هدف إدارة املعرفة باحترافية فقد تعاقدت املؤسسة مع مكتب التحسين املستمر لبناء اإلطار  

 املدمج وتصميم املبادرات التي تسهم في تحقق الهدف بمشاركة فريق املؤسسة. 

قطاع الخيري باململكة، والذي تراكم عبر الّتعاون في عدد  يفخر مكتب التحسين املستمر برصيد خبرة في ال

املعايير   في مشاريعه على مواكبة  باململكة. كما يحرص  الخيري  القطاع  مات 
ّ
منظ البحثّية مع  املشاريع  من 

األثر   تحقيق  في  وكفاءة  بفاعلّية  تساهم  استشارّية  خدمات  لتقديم  وذلك  العاملّية  والنماذج  واملمارسات 

 املأمول.  

ويسعى مكتب التحسين املستمر بالشراكة مع فريق مؤّسسة عبد العزيز بن عبد هللا الجميح للوصول إلى 

تطوير إطار إلدارة املعرفة بما يناسب سياق العمل املانح ويلّبي احتياجات املؤّسسة، مع االستفادة من أبرز  

 املمارسات العاملّية في هذا املجال.
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  واحتياجاتها  المؤّسسة سياق
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سياق   تمهيد
 المؤسسة 

منهجية  
 اإلطار 

نماذج 
 عالمية

اإلطار  
 المدمج

مبادرات  
 خاتمة عملية

 واحتياجاتها المؤّسسة سياق
 وفق احتياجاتها وذلك وفق  أولى مراحل  

ً
تطوير هذا اإلطار كانت بعد تحليل سياق املؤّسسة ليكون مصّمما

 عدد من املحاور كما سيأتي. 

 ربط اإلطار باستراتيجّية المؤّسسة 
استراتيجيته  املؤّسسة وفهم  لتحليل سياق   

ً
صت  اوفقا

ّ
خ
ُ
ل العالقةالجوانب    فقد  املعرفة  ب  ذات  وفق  إطار 

 : الجدول أدناه

 الدور المأمول من إدارة المعرفة المحتوى  المكّونات 
الغاية 

 األساسّية 

تعظيم واستدامة تأثير املخزون املعرفي   تعظيم أجر الواقف 

 للمؤّسسة 

الخدمة 

 األساسّية 

جودة  توجيه   تقديم املنح للمشاريع التنموية تحسين  نحو  املعرفة 

 خدمة املنح 

 الرؤية

شراكات   عبر  القيم  تعزيز  في  التخّصص 

 ٢٠٣٠متكاملة ضمن رؤية اململكة  

القيم   على  ز 
ّ
ترك معرفة  تحقيق 

مشاريع   خبرة  واستثمار  املستهدفة 

 الشراكات املتكاملة 

 الرسالة 

بما   املجتمع  لتنمية  تسعى  مانحة  مؤّسسة 

 من خالل  
ً
مبادرات وشراكات  هو أعظم نفعا

 استراتيجية في بيئة مؤسسية مميزة 

تكوين رصيد معرفي يرصد آلية تحقيق  

خالل   من  يتراكم  املؤسسة  رؤية 

تمّيز  بيئة  صناعة  ل 
ّ
ويشك مشاريعها 

 تشغيلي في املؤّسسة   

 املحاور 

العمالء مصدر رئيس ي للمعرفة املستهدفة ومستفيد جوهري   العمالء

 ملخرجاتها 

املعرفة   العملّيات  إدارة  ألنشطة  الرئيس ي  املورد  العمليات  نطاق 

 التشغيلّية 

م والنمو 
ّ
تساهم إدارة املعرفة في رفع منحنى التعلم والّنمو للمؤّسسة   التعل

 واألفراد 

للموارد   املالي  ممكنة  كفاءة  أعلى  لتحقيق  املعرفة  إدارة  تسعى 

 املالية 
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 الدور المأمول من إدارة المعرفة المحتوى  المكّونات 

 القيم 

الجميع وللجميع حق االطالع عليها واالستفادة  املعرفة ملك   الشفافّية 

 منها 

وأصحاب   التعاون  املوظفين  جميع  تعاون  تتطلب  املعرفة  إدارة 

 املصلحة 

الجودة مستهدف رئيس ي إلدارة   الجودة أعلى من  تحقيق مستويات 

 املعرفة 

فيها   التخصص  تقع  التي  الرئيسّية  التخصصات  وفق  تصّنف  املعارف 

 املؤّسسة أنشطة 

صناعة   التحفيز  على  املوظفين  تحفيز  خالل  من  املعرفة  تمكين 

 املعرفة واستثمارها 

 تقييم الوضع الحالي 
الزمة للّتحليل ولتقييم الوضع الحالي فقد  

ّ
 : خالل ثالثة مصادر رئيسّيةمن ُجمعت البيانات ال

:
ً
 باستخدام نموذج    املؤّسسةالتقييم الذي أجرته    أوال

ً
(  APQCاملركز األمريكي لإلنتاجّية والجودة )مؤخرا

فيه   وحّققت  املعرفة  إدارة  نضج  مستوى  املتوّسط   املؤّسسةلقياس  املستوى  لتتبّوأ  أّهلتها  نقاط    عشر 

)املرتفع( والذي يشير إلى أن املؤّسسة متوّجهة إلى إدارة املعرفة وبإمكانها استكشاف مجاالت أكثر لتحقيق  

 . مستوى نضج أكبر في إدارة املعرفة

 مستوى مبتدئ 
0-5 

 مستوى متوسط 
6-10 

 مستوى متقدم 
11-15 

 
 

 

 

 
ً
   : الجلساتثانيا

ُ
 ت
ً
بذل  النقاشّية مع منسوبي إدارة التطوير والتمّيز املؤّسس ي والتي أظهرت أن هناك جهودا

   رصد الفريق مائة وسبعحيث    املؤّسسة في إدارة عمليات  
ّ
ق لستين عملية وأتمتة  عمليات ورسم خارطة التدف

 ة.  ثمان وعشرين عمليّ 

 
ً
لقياس مدى  اإل  : االستبانةثالثا املؤّسس لكترونّية  املعرفة وتحديد    ة تركيز  الجوهرّية إلدارة  العمليات  على 

 تواجهها. أبرز التحّديات التي 

 وقد ُبنيت هذه االستبانة على نموذجين علمّيين:  
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( والتي تقرر أن إدارة املعرفة تمر بأربع مراحل جوهرّية وهي خزن املعرفة  ٢٠٠١وآخرون،   دراسة )ميرتنز. 1

 وتوزيع املعرفة وتطبيق املعرفة وتوليد املعرفة. 

( والتي حصرت تحّديات إدارة املعرفة في أربعة جوانب رئيسية  ١٩٩٨دراسة )ماك ديرموت وآخرون، . 2

 إلدارية والتحّديات االجتماعّية والتحّديات الشخصية.وتشمل التحّديات التقنّية والتحّديات ا

دارة املشاريع  شارك من إوقد ( ١٨/ ١١) املؤّسسة وشارك في اإلجابة على هذه االستبانة أغلب منسوبي 

 إدارة التطوير والتميز املؤسس يثالثة مشاركين ومن  اإلدارة املاليةخمسة مشاركين ومن  التنموية

 ل والشراكات مشارك واحد. مشاركان ومن إدارة االتصا 

 وكانت مخرجات االستبانة على النحو التالي: 
 

فقد   املؤّسسةأنها موجودة وتعيق إدارة املعرفة في  التي يعتقد املشاركون التحديات . فيما يتعلق 1

 حسب تكرار ظهورها: 
ً
بة تنازليا

ّ
صت في مجموعة تحّديات مرت

ّ
 تلخ

 ة الالزمة إلدارة املعرفة. قنيّ الت عدم توفر األدوات : تشملةات تقنيّ تحّدي -

 اعمة ملمارسات إدارة املعرفة. رية الّد عدم توفر البيئة اإلدا تشمل :ةيات إداريّ تحّد  -

 لدعم ممارسات إدارة املعرفة.  مالءعدم تعاون الزّ تشمل  :ةيات اجتماعيّ تحّد  -

 إلدارة املعرفة. الشعور بعدم الحصول على التأهيل الكافي  : تشملةيات ذاتيّ تحّد  -

 املعرفة. عدم توفر نموذج علمي سهل لتوثيق -

ق بتحديات  -
ّ
 ة. املعرف االستفادة منمدى تتعل

 املشاركين يعتقدون أن: فإن أغلبّيةة إلدارة املعرفة . فيما يتعلق بالعمليات الجوهريّ 2

 نادرا   أحيانا   دائما   مدى تحّقق العمليات الجوهرّية 
    املعرفةتوثيق )رصد(  

    املعرفة)تخزين( حفظ 

    من املعرفة االستفادة 

 المعنّيين حيال مخرجات اإلطار  توقعات 

خالل ورشة انطالق املشروع جمعت املوظفين من جميع اإلدارات وبعد طرح إيجاز توضيحي حول مشروع  

عات  
ّ
توق مدى  تساؤل حول  رح 

ُ
ط عملّية  تطبيقات  وممارسة  املعرفة  إدارة  مفهوم  ومناقشة  اإلطار  تطوير 
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ف املؤّسسة  أداء  املستقبلي على  وتأثيره  املشروع  هذا  املؤّسسة حيال مخرجات  في  منسوبي  اإلجابات  كانت 

 مجملها تتركز في النقاط التالية:

 . املساهمة في تحسين األداء املؤّسس ي وتقليل الهدر في املوارد. ١

 . الحصول على نموذج علمي استرشادي إلدارة املعرفة. ٢

 . رفع جودة القرارات من خالل اعتمادها على الحقائق الّدقيقة.٣

 فع أكبر من رصيد املعرفة. . تعظيم أجر الواقف من خالل تحقيق ن٤

 . تناقل الخبرة بين منسوبي املؤّسسة وبين شركائها كذلك.٥

 . تحقيق مستوى رضا أكبر للعمالء وأصحاب املصلحة.٦

 . تحسين إجراءات العمل وبناء قاعدة معرفّية متمّيزة. ٧

 . املشاركة في خلق بيئة عمل داعمة للتمّيز املؤّسس ي.٨

فين والذين يباشرون العملّيات التشغيلّية للمؤّسسة تميل إلى    ومن خالل تحليليها ُيالحظ
ّ
عات املوظ

ّ
أن توق

عات اإلدارة العليا ترتبط بمستوى  
ّ
كونها مباشرة تسعى لتحقيق أثر يالمس أعمالهم اليومية، بينما كانت توق

عات  أعلى من ذلك وفق إفادة املدير التنفيذي للمؤّسسة )في نقاش مجموعة تركيز( والذي أشار 
ّ
إلى أن توق

 في دعم استراتيجية املؤّسسة بممارسات  
ً
مجلس اإلدارة حيال مخرجات هذا النوع من املشاريع تنصّب غالبا

 عاملّية تسعى لتحقيق تأثير طويل املدى. 

 الموظفون  مجلس اإلدارة التوّقعات 

المعايير 
ع  

ّ
 مباشر  غير مباشر  التأثير املتوق

 قريب  بعيد املدى املنظور 

 تشغيلي  استراتيجي مستوى التأثير 

 الحالي  تشخيص الوضع
 في مجال إدارة املعرفة  

ً
 واضحا

ً
ضح أن املؤّسسة قطعت شوطا

ّ
من خالل مجموع عمليات هذا التحليل ات

 من املستهدفات ومن أبرزها ما يلي: 
ً
 وحّققت عددا

 . تحديد مفهوم مّتفق عليه إلدارة املعرفة )سيأتي طرحه وتحليله(. 1

 رصد ونمذجة وأتمتة عدد كبير من عمليات املؤّسسة.. 2
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. وجود شعور مؤّسس ي بأهمّية إدارة املعرفة واستيعاب لتأثيراتها اإليجابية وإدراك للحاجة إلى تطوير نظام  3

 معرفي في املؤّسسة. 

 . القيام بقياس مستوى نضج إدارة املعرفة باملؤّسسة وفق معيار محّدد. 4

ما   فإن  هذه  وبالتالي  إيجاز  ويمكن  املعرفة،  إدارة  في  ملسيرتها  استكمال  هو  ما 
ّ
إن  

ً
حالّيا املؤّسسة  تحتاجه 

 االحتياجات في النقاط أدناه:

 . توجيه جميع ممارسات إدارة املعرفة باتجاه املستهدفات االستراتيجّية للمؤّسسة.1

 سياق املؤّسسة.  . تكوين إطار منهجي استرشادي )طويل املدى( إلدارة املعرفة بما يوافق2

 . تحديد ممارسات عملّية إلدارة املعرفة تساهم في تحقيق أثر تشغيلي )متوّسط املدى(. 3

 . العناية بتطوير ممكنات إدارة املعرفة. 4

 الوضع المستهدف والمكاسب المتوّقعة
للمؤّسسة   مكاسب  عّدة  يحّقق  وذلك  املعرفة  إدارة  في  أعلى  نضج  مستويات  تحقيق  اإلطار  من  يستهدف 

 أبرزها: 

 ملفهوم إدارة املعرفة. 1
ً
 . تحقيق فهم أكثر نضجا

 . صياغة إطار استرشادي متين يعين على االلتزام بإدارة املعرفة. 2

 . ممارسة مفهوم إدارة املعرفة بشكل عملي من خالل أنشطة واقعّية. 3

 . ربط ممارسات إدارة املعرفة باألهداف االستراتيجية للمؤّسسة. 4

 ي تكوين بيئة عمل تقود إلى تحقيق التمّيز املؤّسس ي. . املساهمة ف5

 . تأهيل املؤّسسة للوصول إلى مستويات نضج أعلى في إدارة املعرفة. 6

 نطاق اإلطار 
لتحديد نطاق اإلطار فإنه يجدر اإلشارة إلى املفهوم املعتمد في املؤّسسة إلدارة املعرفة باإلضافة إلى تحديد  

اإلطار   يشملها  التي  للتعريف  الجوانب   
ً
وفقا فإنه  املعرفة  إدارة  بمفهوم  ق 

ّ
يتعل فيما  أّما  يشملها.  ال  والتي 

ل في "إدارة ما يملكه األشخاص في املؤسسة وشركاءها ومورودها من معارف  
ّ
املعتمد في املؤّسسة فإنها تتمث

لها واستثمارها  ومهارات باإلضافة إلى الوثائق واملستندات الخاصة باملؤسسة تبدأ بجمعها وتخزينها ثم تحلي
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املالمح   تحديد  ويمكن  املهنّية".  للمعارف  التراكمي  والبناء  جاه 
ّ
االت وتوحيد  القرار  اتخاذ  على  للمساعدة 

 األساسّية لهذا املفهوم وفق الجدول أدناه: 

 المخرجات المأمولة العملّيات المطلوبة  المحتويات المطلوبة  األطراف المعنّيون  
 املؤّسسة  منسوبوا  -

 شركاء املؤّسسة -

 املوّردون  -

 املعارف  -

 املهارات  -

 الوثائق واملستندات  -

 جمع -

 تخزين  -

 تحليل واستثمار  -

اتخاذ    - في  املساعدة 

 القرار 

جاه للجهود   -
ّ
 توحيد االت

التراكمي   - البناء 

 للمعارف 

 من هذا التعريف  
ً
 على العقد املبرم وانطالقا

ً
ز في تصميم إطار عمل  واعتمادا

ّ
املعتمد فإن نطاق املشروع يترك

 إلدارة املعرفة في مؤّسسة عبد العزيز بن عبد هللا الجميح الخيرّية، وذلك يتضّمن ثالث جوانب رئيسّية:

بعد 1 املؤّسسة  استراتيجية  نحو  وتوجيهه  العاملّية  النماذج  غرار  على  مدمج  مفاهيمي  نموذج  تصميم   .

 مناسبة.  استعراض خمسة نماذج

. تقديم مبادرات عملّية مقترحة وفق املمارسات العاملّية بما يناسب احتياج املؤّسسة وظروفها الحالّية  2

 بعد جمع البيانات الكافية. 

ومناقشته  3 تقديمي  عرض  تقديم  خالل  من  املؤّسسة  ملنسوبي  اإلطار  إليضاح  الكافية  املشورة  تقديم   .

 باإلضافة إلى تقرير تفصيلي. 

فإن هناك جوانب خارج نطاق هذا املشروع يجدر اإلشارة إليها، ومن أمثلتها: الحصول على اعتماد  وعليه  

معّين في مجال إدارة املعرفة من جهة محّددة، أو تنفيذ تلك املبادرات العملّية املقترحة في املؤّسسة أو تقييم  

في مجال محتوي تدريبية تفصيلّية  تقديم دورات  أو  بها،  االلتزام  تقديم اإلطار لجهات  مدى  أو  ات اإلطار، 

 أخرى كشركاء املؤّسسة أو موّرديها. 

 مخاطر متوّقعة وسبل مواجهتها 
واالستعداد   لها  والتنّبه  اإلطار  هذا  تطبيق  عند  عة 

ّ
املتوق املخاطر  على  التعّرف  يجدر  واقعّية  أكثر  لطرح 

 مواجهتها في الجدول التالي: ملواجهتها لتحاش ي تأثيراتها السلبّية، ويمكن حصر أبرزها وطرح سبل 
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 سبل مواجهتها المخاطر المتوّقعة 

فين
ّ
 مقاومة التغيير من قبل املوظ

 إشراك املوظفين في عمليات تطوير اإلطار وتطبيقه  -

 بأول عن سير إدارة املعرفة  -
ً
 إشعارهم أوال

عة من تطبيق اإلطار  -
ّ
 تعريفهم على املكاسب املتوق

 الكافي لتطبيق اإلطارعدم وجود التأهيل 

 تدريب املوظفين على األدوات الالزمة  -

 تأهيل القائمين على إدارة املعرفة بشهادات مهنية  -

 استقطاب متخّصصين أو االستعانة بمستشارين  -

 التركيز على متابعة األهداف االستراتيجّية لإلطار  - استغراق في تفاصيل خارج النطاق املطلوب 

 إدراج أنشطة إدارة املعرفة ضمن مقاييس األداء   - اإلطار بعد بضعة أشهر من تدشينهإهمال  

 استهالك وقت طويل في تطبيق املمارسات 
 إعادة هندسة بعض اإلجراءات لرفع كفاءة األداء  -

 تمكين األدوات التقنّية لدعم العملّيات التشغيلّية  -
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 منهجية تصميم اإلطار 
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سياق   تمهيد
 المؤسسة 

منهجية  
 اإلطار 

نماذج 
 عالمية

اإلطار  
 المدمج

مبادرات  
 خاتمة عملية

 منهجّية تصميم اإلطار
 المستخدمةمصادر البيانات  

ثالثة   املعرفة معتمدة على  إدارة  في سياق  املؤّسسة  لفهم استراتيجّية واحتياجات  البيانات  كانت مصادر 

 مصادر رئيسّية: 

تصف أعمال املؤّسسة وإجراءاتها والتقارير الحكومّية التي تصف عمل القطاع . املستندات الرسمّية التي  ١

 الخيري باململكة. 

قات املعرفّية خاللها.٢
ّ
 . زيارات توثيق العملّيات الرئيسّية ومناقشة العاملين حيال التدف

ة املعرفة في املؤّسسة  . إجراء استبانة الكترونّية تقيس مدى التركيز على العملّيات الجوهرّية الحالّية إلدار ٣

 وأبرز تحّدياتها.

 تطوير اإلطار  مراحل 

 جاء تصميم اإلطار وفق أربعة مراحل رئيسّية: 

ق بإدارة املعرفة وحصر املمارسات املوجودة وتقييم  1
ّ
. مرحلة فهم سياق املؤّسسة واحتياجاتها فيما يتعل

 الوضع الحالي.

 املعرفة بما يمكن أن يحّقق إضافة وفق مع سياق املؤّسسة. . حصر أبرز اإلطارات العاملّية في مجال إدارة 2

 . تصميم إطار مدمج مخّصص يتواءم مع استراتيجية املؤّسسة ويحّقق احتياجاتها.3

 . تقديم مبادرات عملّية لتفعيل إدارة املعرفة على ضوء اإلطار املدمج. 4

 منطلقات منهجّية 
تهيئة البيئة املالئمة إلدارة املعرفة واستدامة تأثيرها على  بناء هذا اإلطار في مجمله تغيير تنظيمي يسعى ل

  
ً
املتوّسط، ووفقا املدى  مباشر على  تشغيلي  أثر  تحقيق  في  تساهم  مبادرات عملّية  وتطبيق  البعيد  املدى 

ه لتطبيق  
ّ
لذلك فإّن هناك منطلقات منهجّية ساهمت في تحقيق منهجّية واضحة لتصميم اإلطار، حيث أن

مة فإن هناك اعتبارات تنظيمّية ينبغي مراعاتها لتحقيق األثر املأمول. وتنصّب هذه    إدارة املعرفة
ّ
في أي منظ

االعتبارات في تمكين التغيير املؤّسس ي الذي يكفل نجاح تطبيق ممارسات إدارة املعرفة واستدامتها. ولتدارك  

 ذلك فقد اسُتخدمت نظريتان في التغيير التنظيمي:
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: آلية كوتر )
ً
 ( للتغيير التنظيميKotterأوال

تمّر   منظمة  مائة  شملت  دراسات  على  ُبنيت  والتي   
ً
عامليا التنظيمي  التغيير  نظريات  أشهر  من  كوتر  آلية 

 بعملّيات تغيير مؤّسس ي، وتقوم هذه اآللية على ثمان مراحل للتغيير التنظيمي والتي قام عليها بناء اإلطار: 

 حصل من خالل ورشة العمل التي انطلقت لتدشين املشروع.. خلق شعور بوجود الحاجة للتغيير والذي 1

ل بمشاركة منسوبي إدارة التطوير والتمّيز املؤّسس ي. 2
ّ
 . تكوين فريق متعاون إلحداث التغيير والذي تمث

 . وجود رؤية واضحة للتغيير املطلوب من خالل تصميم منهجّية املشروع املنبثقة من استراتيجّية املؤّسسة. 3

ة اال4
ّ
صال الفّعال والذي تحّقق من خالل اللقاءات الدورّية واملراسالت االلكترونّية. . خط

ّ
 ت

 . إزالة معّوقات التغيير والتي تعالج باستمرار أثناء بناء اإلطار. 5

رة من خالل تجزئة مراحل بناء اإلطار وطرحها عند اكتمالها. 6
ّ
 . تحقيق مكاسب مبك

 دى املتوسط إلى البعيد والتقاطع مع بقية مجاالت املؤّسسة. . توسيع دائر التغيير من خالل تجاوز امل7

نات الالزمة وتحديد الوجهة املستقبلّية. 8
ّ
 . ترسيخ ثقافة التغيير من خالل خلق املمك

: أسلوب البحث اإلجرائي التشاركي )
ً
 ( Participatory Action Researchثانيا

في   املستفيدين  مشاركة  على  العلمي  األسلوب  هذا  للتأثير  يقوم  أكبر  ة 
ّ
دق لتحقيق  اإلطار  تطوير  مراحل 

تقّبلهم   وبالتالي  التشغيلي  لواقعهم  ومالمسته  الفعلّية  الحتياجاتهم  مطابقته  خالل  من  لإلطار  ع 
ّ
املتوق

رة لتصميم اإلطار  
ّ
رة وفاعلة منذ املراحل املبك

ّ
لتطبيقه وتبّنيهم ملخرجاته. وعليه فقد كانت مشاركتهم مؤث

 ت املقابالت الفردية وجلسات التركيز واالستبانة االلكترونية. وبصور متنوعة شمل 

 معايير عالمّية معتمدة 
يتجّزأ من بقّية منظومة املؤّسسة فإنه يتداخل مع عدد من املجاالت املعرفّية    ن هذا اإلطار جزء الإحيث  

لفة، والتي أتاحت مفاهيم  ولذلك كان البد من االستفادة من معايير املراكز العاملّية في تلك املجاالت املخت

موّحدة يمكن االستفادة منها كمدخالت أو معايير مقايسة لبناء نموذج مؤّصل يراعي األصول املعتبرة في كل  

التمّيز   التنظيمي ونماذج  التي شملت: إدارة املشاريع وهندسة إجراءات العمل والتغيير  من هذه املجاالت 

 ستفادة منها على الّنحو التالي: املؤّسس ي وغيرها، ويمكن تلخيص جوانب اال 
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 الجوانب التي ُيستفاد منها  الجهة/المعيار 

 

 إدارة مشروع تصميم اإلطار وفق منهجّية منظّمة  -

 االستفادة من األدوات املقترحة في مجال جمع وتحليل وعرض البيانات  -

 

رة في تبّني اإلطار من قبل -
ّ
 املستفيدين استيعاب الجوانب الثقافّية املؤث

 تحقيق التغيير التنظيمي بطريقة علمّية  -

 
بات التمّيز املؤّسس ي -

ّ
 مواكبة إطار املعرفة ملتطل

 

 وتحسين أدائها  التوّجه بالعملّيات -

 التركيز على تحقيق الغايات االستراتيجّية  -

 

 تالفي العوائق املعروفة واملفاهيم الخاطئة تجاه إدارة املعرفة الناجحة   -

 تحقيق التناغم مع التخّصصات األخرى مثل إدارة املعلومات  -

 
 تحديد األفضلّية بين نماذج إدارة املعرفة  -

 
الزمة لتبّني واستدامة التغيير املؤّسس ي -

ّ
 االستفادة التدابير ال

 

 تحديد نطاقات املعرفة املستهدفة وفهم تداخلها وسبل تطويرها  -

 
 املعرفة إلى مراحل متدّرجة وأنشطة مترابطةتقسيم إدارة  -

 

 قياس الوضع الحالي للمؤّسسة في مجال إدارة املعرفة  -

 املساهمة في الوصول إلى الوضع املستهدف من خالل مراحل منهجّية -

 
 تصنيف إدارة املعرفة في أنشطة قابلة للقياس وموّجهة باألهداف   -

 

 املنظمة االنطالق من رؤية ورسالة  -

 التوّجه باملخرجات املأمولة  -
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  نماذج عالمّية في إدارة المعرفة 
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سياق   تمهيد
 المؤسسة 

منهجية  
 اإلطار 

نماذج  
 عالمية 

اإلطار  
 المدمج

مبادرات  
 خاتمة عملية

 المعرفة إدارة في ةعالميّ  نماذج

تشير الدراسات إلى عدم وجود نموذج موّحد إلدارة املعرفة يمكن تعميمه الستخدامه في املنظمات، فقد  

دت منظمة التقييس العاملية )اآليزو( إلى أن  
ّ
ال  قابل للتعميم، كما    موّحد  نموذجإدارة املعرفة ليس لها  أك

و ية تسبق معيار نظام  توجد معايير عامل بإصداره،  الذي قامت  متنّوعة  املعرفة  آليات وأدوات  ما هناك 
ّ
إن

  
ً
يمكن االسترشاد بها لخلق نموذج مخّصص لكل منظمة تسعى إلدارة معارفها بشكل منهجي ليكون مصّمما

( الرمز  عليه  أطلقت  املعرفة  إلدارة   
ً
معيارا اآليزو  قّدمت  وقد  واحتياجاتها.   سياقها  (  30401:2018وفق 

ما
ّ
إرشاد للمنظمات التي  ك   دئ ومتطلبات سليمة إلدارة املعرفةوضع مبالهو    وأوضحت بأن الغرض منه إن

إلى   اتهدف  املعرفة  قيمة  منه  ؛لتنظيميةتحسين  االستفادة  إلى  واملصادقة    باإلضافة  للمراجعة  كأساس 

وفي    ة من قبل هيئات املراجعة الداخلية والخارجية املعترف بها.والتقييم واالعتراف بهذه املنظمات املختصّ 

أداة أو  إلى أنه ال يمكن تجسيد إدارة املعرفة من خالل تطبيق    ةأضافت منظمة قارتنر البحثيّ ذات السياق  

الع تقترح قارتنر  كما  .  محّددة  تقنية فردية
ّ
الستخدام املعرفة قبل النظر في   متنّوعةحاالت    على  ضرورة االط

   .في سياق العمل الجاري  إدارة املعرفة بشكل مخّصص الوظيفة التي يمكن أن تدعمها

ختيرتضوء ذلك فقد  وعلى  
ُ
وذلك    في إدارة املعرفةمالئمة من بين عشرات النماذج  عاملّية    نماذج   خمسة   ا

بن عبد هللا الجميح    زّسسة عبد العزي مؤ يناسب سياق    على سبيل االسترشاد بها لتكوين نموذج مخّصص

( واستبعاد  
ً
الخيرّية، والتي جاء اختيارها بعد االطالع على العديد من النماذج )تجاوزت الخمسين نموذجا

 لعدم وجود تفاصيل كافية تقّدمها تلك النماذج أو الختالف الخصائص في تلك النماذج  
ً
كثير منها إّما نظرا

املؤ  مع سياق  يتشابه  ال  من  بما  مزيد  والتي سيأتي  التالية  النماذج  على  االختيار  وقع  فقد  وبالتالي  ّسسة. 

 التفصيل لها: 

 نموذج وكالة ناسا الفضائّية. .1

 نموذج الخدمات الصحّية البريطانّية.  .2

 نموذج املركز األمريكي للجودة واإلنتاجّية. .3

 نموذج شركة آرثر دي لتل. .4

مة اآلسيوّية  .5
ّ
 لإلنتاجّية. نموذج املنظ
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 الّنموذج األّول: وكالة ناسا الفضائية 
 الدولة  المجال  اسم المنّظمة وتاريخ تأسيسها 

 وكالة ناسا الفضائية 

 م  1958تأّسست عام 
 أمريكا  أبحاث الجو والفضاء 

حادّية(لة تابعة للحكومة  مستّق   ناسا الفضائّية هي جهة غير هادفة للّربح، وهي وكالة  وكالة
ّ
  الفيدرالّية )االت

املتحدة   املسؤولة للواليات  الجهة  أّنها  كما  املدني   األمريكّية،  الفضاء  برنامج  الجوية أبحاث  و   عن  املالحة 

 .  والفضائية

 منها  
ً
مة ) طّورت ناسا نموذجها إلدارة املعرفة سعيا

ّ
( والتي  Learning Organizationللوصول إلى مستوى املنظمة املتعل

مة كيفّية معالجة
ّ
ملعرفة التشاركّية ونمو معارفها بشكل  ر قيمة ايوتقداملعرفة    من مالمحها أن تدرك املنظ

 أقوى بعد كل نشاط تقوم بتنفيذه.  

 وهو كيف ستصل إلى هذا املستوى وما اآل
ً
 كبيرا

ً
أّنها    التي ستنقلها إليه حيث وجدت  ة ليواجهت ناسا تحديا

بقوّ تحتاج   االلتزام  مةلتصبح    ة إلى 
ّ
متعل مة 

ّ
اعلم  لتّ لتنظيم    أفضلوإيجاد    منظ واملجموعة  يستهدف  لفرد 

تضيف قيمة وهذا يعني أيًضا تحسين الطريقة التي تدير بها وكالة ناسا املعرفة حتى    ،مستويات التنظيمو 

األدوات   الخبرةر طرق جديدة ملشاركة ونقل  وتطويألكبر قدر ممكن من املستفيدين   واملمارسات    ووضع 

مة.   والهياكل التي ست
ّ
مة متعل

ّ
 نقلها إلى املستوى املأمول لتكون منظ

شير ناسا إلى أّنها ك 
ُ
انت تمارس إدارة املعرفة بشكل تلقائي دون أن يكون هناك إطار رسمي محدد، بالّرغم  ت

أّنها كانت تحتفظ بنصيب وافر من املعرفة في أدلتها اإلجرائّية املكتوبة ونحوها، ولكن التحّدي الذي   من 

ا منسوبيها  أذهان  في  املحصورة  الضمنّية  املعرفة  وتوثيق  في صعوبة رصد  ل 
ّ
تمث ناسا  لذين عاصروا  واجه 

الوحدة   تلك  من  تزول  الضمنّية  املعرفة  تلك  كانت  وقد  وفيرة.   خبرة  أكسبتهم  تحّديات  وواجهوا  تجارب 

التنظيمية بمجرد انتقال ذلك املوظف الخبير منها وتغادر معه تلك املعرفة التي اكتسبها بمغادرته. ومن هنا  

)الضم املعرفة  تلك  يستخلص  معرفي  نظام  وجود  أهمّية  لتحقيق  تأتي  وينشرها  قها 
ّ
ويوث والصريحة(  نّية 

 الفائدة القصوى منها.  

بين  املعرفة  تدوير  إلى  ع 
ّ
يتطل الذي  سياقها  وفق  تحتاجه  ما  على  اإلطار  هذا  في  زت 

ّ
رك ناسا  أن  وُيالحظ 

فين، وحّددت ثالثة نطاقات رئيسّية لها وسبل التفاعل معها لتحفيزها  
ّ
 أمثل للمعرفة  املوظ

ً
قا

ّ
بما يخلق تدف

   ويحّسن من إدارتها.
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    ويوضح الشكل التالي ذلك اإلطار الذي أسمته "نموذج إعادة تطبيق املعرفة" وذلك
ً
لتلبية احتياجاتها سعيا

مة:
ّ
  ألن تكون منظّمة متعل

 ويمكن إيجاز الدروس املستفادة من ناسا في مرحلة اإلعداد لتطوير إدارتها للمعرفة في النقاط التالية: 

   حتياج للتحسين ورغبة صادقة في الوصول إلى مستويات أعلى من األداء من خالل املعرفة. . شعرت ناسا با1

مة  2
ّ
. حّددت ناسا رؤية واضحة من خالل هدف استراتيجي تسعى للوصول إليه وهو أن تحّقق مستوى املنظ

مة.
ّ
 املتعل

لت 3
ّ
 في:. رّصدت ناسا الجوانب التي يجب أن تعمل عليها لتحقيق رؤيتها والتي تمث

الزم لتحفيزها.  - 
ّ
 تصنيف املعارف وآلية تداخلها والتفاعل ال

 وضع آلّية لتناقل املعرفة بين األفراد والوحدات التنظيمّية. -

ق املعرفة بشكل أفضل. - 
ّ
 تهيئة الهياكل املناسبة لتدف

املبا   -  في حزمة  لها مزيد تفصيل  درات  استخدام ممارسات محّددة إلدارة املعرفة )والتي سيكون 

 العملّية(.
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 الّنموذج الثاني: الخدمات الصحّية البريطانّية 
 الدولة  المجال  اسم المنّظمة وتاريخ تأسيسها 

 الخدمات الصحّية البريطانّية

 م  1948تأّسست عام 
 بريطانيا  الخدمات الصحّية 

خدمات   تشغيل  على  وتقوم  للّربح  هادفة  غير  جهة  البريطانّية  الصّحية  الخدمات  الرعاية  تعتبر  نظام 

من خالل برنامج الّضرائب العاّمة. كما تتشارك الخدمات    اململكة املتحدة  والذي تمّوله حكومةة  الصحيّ 

الطّبية   األوقاف  أكبر  مع  البحثية  املشاريع  من  عديد  في  البريطانية  )ويلكم  الصّحية  وهو وقف  العالم  في 

 .  مليار جنيه استرليني 25م والذي تجاوزت قيمة أصوله الوقفّية 1936والذي تأّسس عام  ترست(

يسعى نموذج املعرفة الذي طّورته الخدمات الصّحية البريطانّية إلى مساعدة العاملين على استحضار إدارة  

التي   أنشطتهم  في جميع  إدارة  املعرفة  ممارسة  لكيفّية  مباشرة  إرشادات  النموذج  هذا  ويقّدم  يمارسونها، 

م.
ّ
م وبعد التعل

ّ
م وأثناء التعل

ّ
 املعرفة وفق ثالثة مراحل: قبل التعل

 

املنظّمة في  مستمّرة  مّية 
ّ
تعل بيئة  خلق  في  يساهم  فهو  املراحل  وبالتالي  هذه  تحوي    من خالل  التي  الثالثة 

في ومصّنفة  متسلسلة  املعرفية(  أنشطة  واألصول  والتعاون  امليّسر  م 
ّ
)التعل نطاقات  يمكن  و   ثالثة  التي 

 : كما يليتفصيلها 

 التعليم الميّسر النطاق األّول:  
قة باالستفادة من األشخاص الذين سبق وأن مارسوا ذات النشاط  1

ّ
. التعلم قبل: وُيعنى باإلرشادات املتعل

تفادة منها بحكم تجربتهم السابقة، وبذلك تتحقق ممارسة  هناك توجيهات يمكن االس  ما إذا كانمن قبل، و 

والحصول   املجال  نفس  في  الزمالء  مع  التواصل  عبر  وميّسر  مباشر  بأسلوب  م 
ّ
دعمهم،  التعل وذلك  على 

ب وجود قنوات تواصل فّعالة تتيح لهم االستفادة من تجاربهم وتداول الخبرة بينهم.
ّ
 يتطل
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م أثناء: أثناء ممارسة ال2
ّ
 . التعل

ّ
م قد تظهر تساؤالت لم تكن حاضرة قبل ممارسة النشاط وبالتالي فال  تعل

 وتجاوز العوائق من خالل  
ً
مانع من التواصل مع الزمالء والحصول على إجابات وافية تساهم في املض ي قدما

 عم املعرفي.الّد 

بعد:  3 م 
ّ
التعل تكن مستعجل.  لم  التي  التساؤالت  إلى  العودة  يمكن  النشاط  ممارسة  باإلمكان  بعد  وكان  ة 

 وإعادة مناقشتها بشكل أوسع  
ً
تأجيلها ملا بعد تنفيذ النشاط، أو العودة لنفس التساؤالت التي ظهرت مسبقا

م امليّسر. 
ّ
 واالستمرار في دورة حياة التعل

 النطاق الّثاني: التعاون 
1 

ّ
التعل وُيعنى.  قبل:  للت  م  تنفيذه  املراد  النشاط  نفس  في  املهتّمين  دائرة  واالستعداد  بتحديد  معهم  عاون 

في   للتعاون والتفاعل معهم   
ً
الطريق ممّهدا يكون  النشاط بحيث  تنفيذ  تواصل مهنّية قبل  لتكوين عالقة 

 .
ً
 حينه باإلضافة إلى أنه ال مانع مع اكتساب املعرفة في تلك املرحلة أيضا

م أثناء: أثناء ممارسة النشاط قد تظهر هناك حاجة معرفّية للتواصل  2
ّ
مع املهتّمين في نفس املجال  . التعل

من خالل الحصول على املعلومة املطلوبة منهم من خالل طرح التساؤالت أو تزويدهم بمعرفة ظهرت من  

 خالل النشاط إلفادتهم بها بشكل تعاوني مثمر. 

م بعد: بعد انتهاء النشاط يمكن التوّسع في أنشطة التعاون حيث أن وقت تنفيذ النشاط كان الوق3
ّ
ت  . التعل

سع املجال لالستزادة في الحصول على املعارف أو إضافتها  
ّ
 في غالبه للتنفيذ، وبعد انتهاء التنفيذ يت

ً
مخّصصا

 ضمن شبكة التعاون في مجموعة االختصاص. 

 النطاق الّثالث: األصول المعرفّية 
م قبل: وفي هذه املرحلة ينصّب التركيز على إيجاد وتحديد جميع املصادر ذات  1

ّ
العالقة بالنشاط  . التعل

 املراد تنفيذه لتجهيز مصادر )أصول معرفّية( يمكن االستفادة منها عند الحاجة أثناء تنفيذ النشاط. 

م أثناء: خالل تنفيذ النشاط قد تظهر الحاجة إلى الحصول على معلومة معّينة وقد تكون موجودة  2
ّ
. التعل

لم تكن موجودة فيمكن البدء بالتخطيط املبدئي    في تلك املصادر )األصول( املعرفّية فيستفاد منها، وإن 

 لتكوين أصول معرفّية جديدة تلّبي ذلك االحتياج الذي ظهر أثناء تنفيذ النشاط. 

م بعد: بعد انتهاء النشاط تتاح الفرصة لبذل وقت أكبر للبدء في تكوين تلك األصول املعرفية التي  3
ّ
. التعل

ط لها أو تطوير األصول املعرفية الح
ّ
ط

ُ
 لتلك األصول املعرفية وبشكل مستمر. خ

ً
 إيجابيا

ً
 الّية بما يحّقق نمّوا

د النموذج على أن الدور الفعلي ألدارة
ّ
خاذ    كما أك

ّ
ل في: تطبيق واستخدام املصادر املعرفّية في ات

ّ
املعرفة يتمث

م.املساهمة في اإلجابة على أسئلة )كيف(القرارات، و 
ّ
 ، واالستمرارّية في التعل
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 ركز األمريكي لإلنتاجية والجودة الم الّنموذج الثالث: 
 الدولة  المجال  اسم المنّظمة وتاريخ تأسيسها 

 ّية والجودة املركز األمريكي لإلنتاج 

 م   1977تأّسس عام 
 أمريكا  الخدمات االستشارّية 

هذا املركز غير هادف للّربح ويصّنف كجهة مرجعّية في مجال قياس األداء وتحسين العمليات وإدارة املعرفة  

ر املعلومات والبيانات والرؤى التي تحتاجها املنظمات للعمل بشكل أكثر ذكاًء وسرعة وثقة، والذي أتاح  
ّ
ويوف

مات.  
ّ
 أداة لقياس مدى نضج إدارة املعرفة في املنظ

هذا  محّددة.    وقّدم  بنتائج  موّجهة  أنشطة  منها  لكل  مراحل  أربع  على  يرتكز  املعرفة   إلدارة 
ً
نموذجا املركز 

وتطوير  تكوين  في  تساهم  متكّررة  دورة  في  املستمر  التحسين  املراحل من خالل  تلك  بين  االنتقال  يتحّقق 

رة على ا
ّ
مة. برنامج ديناميكي إلدارة املعرفة ويتجاوب مع الظروف املستجّدة املؤث

ّ
 ملنظ

 

 وفيما يلي تفصيل للنموذج وشرح ملكّوناته: 
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 انطالقة مشروع إدارة المعرفة 
مة لتهيئة البيئة املالئمة النطالق مشروع إدارة املعرفة من خالل التعّرف على  

ّ
في هذه املرحلة تسعى املنظ

عة من هذا املشروع، ويلي ذلك تحديد املناطق املعرفّية ذات العال
ّ
مة والتي  املكاسب املتوق

ّ
قة بأنشطة املنظ

املستهدفات   يخدم  بما  املعرفة  إدارة  توّجه  ربط  ثّم  ومن  قيمة،  لها  وتضيف  للمنظمة  أهّمية  ل 
ّ
تشك

مة وأصحاب املصلحة بما  
ّ
مة، تختتم هذه األنشطة بتحقيق القبول لدى منسوبي املنظ

ّ
االستراتيجية للمنظ

 اته. يكفل تفاعلهم مع املشروع ودعمهم له وتطبيقهم ملخرج

 تطوير استراتيجية إدارة المعرفة 
هذ املّنظمة  تبدأ  تقوم  لذلك   

ً
وتبعا الحالّية،  والظروف  املعطيات  وفق  الحالي  الوضع  بتحديد  املرحلة  ه 

بتأسيس إطار لحوكمة املشروع وتصميم مراحل عامة لتنفيذه بدون تفصيل حيث يأتي تفصيلها باملرحلة  

ب حسب أولوّياتها، وكل ذلك يساهم في
ّ
 لذلك ُيوضع نطاق للفرص ترت

ً
تحديد خطة عاّمة    التي تليها، ووفقا

ل في صياغة استراتيجّية واضحة إلدارة  
ّ
وميزانّية مبدئّية للمشروع. واملخرجات األساسّية لهذه املرحلة تتمث

 املعرفة وخارطة عاّمة استرشادّية إلدارة املعرفة. 

 تصميم وتطبيق قدرات إدارة المعرفة 
مة في خطوات تفصيلّية من خالل تص

ّ
ميم الفرق التي تباشر تصميم العمليات  في هذه املرحلة تشرع املنظ

نموذج   ذلك تصميم  يتبع  املعرفة،  املالئمة إلدارة  املنهجيات  واختيار  املعرفة  ق 
ّ
تدف تحديد  في  للمساهمة 

املتعلقة   اإلمكانّيات  استغالل  إلى  باإلضافة  املعرفة  إدارة  مة 
ّ
املنظ تحتاجها  التي  والقدرات  املوارد  يحوي 

ن رئيس ي إلدارة املعرفة، ومن ثم تحديد وصياغة مقاييس أداء  بتقنّية املعلومات وتطوير 
ّ
ها حيث أّنها ممك

ة  
ّ
بخط التنّبؤ  يمكن  التفصيلّية  األنشطة  تلك  لجميع   

ً
ووفقا املعرفة،  إدارة  سير  في  التقّدم  مدى  ملراقبة 

زانّية تفصيلّية  وميزانّية تفصيلّية ملشروع إدارة املعرفة. واملخرجات األساسّية لهذه املرحلة تشمل خطة ومي

 للمشروع باإلضافة إلى التطبيق الفعلي إلدارة املعرفة. 

 نمو واستدامة إدارة المعرفة 
د من أن  

ّ
الزمة إلدارة املعرفة واملراجعة املستمرة للتأك

ّ
مة إلى تطوير القدرات ال

ّ
في هذه املرحلة تسعى املنظ

 
ّ
مة، واالستمرار في استدامة الوعي بأهّمية إدارة  نظام إدارة املعرفة يواكب ويحّقق التوّجه االستراتيجي للمنظ

ليلّبي   الحاجة  عند  املشروع  نطاق  توسعة  إلى  باإلضافة  املعرفّية،  األنشطة  في  الجميع  ومشاركة  املعرفة 

مة املتزايدة. واملخرج األساس ي لهذه املرحلة هو الحصول على نظام إدارة معرفة ديناميكي  
ّ
احتياجات املنظ

 ال
ً
ل جزءا

ّ
  تجزأ من كيان املنظّمة ويضيف لها قيمة.ي يشك
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 دي لتل آرثر  الّنموذج الرابع: شركة

 الدولة  المجال  سم المنظمة وتاريخ تأسيسها ا
 شركة آرثر دي لتل  

 م  1909تأّسست عام 
 فرنسا  الخدمات االستشارّية 

بوسطن، وقد أّسسها أحد علماء  شركة آرثر دي لتل هي شركة استشارات إدارة دولية يقع مقرها الرئيس ي في  

الخدمات   تقديم  ملفهوم  املؤّسسين  أحد  كذلك  وهو  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  معهد  في  الكيمياء 

نتها من تقديم نموذج عام ومعتمد على بيانات  
ّ
االستشارية بصيغة تعاقدّية. ولهذه الشركة خبرة طويلة مك

 ل سنوات خبرتها الطويلة. واقعّية من جهات مختلفة عبر مشاريعها العديدة خال

مجموعات متفاعلة قابلة للقياس وموجّهة    يقوم هذا النموذج على تحديد وتصنيف أنشطة املعرفة في ستة

 وإنما يفترض أن  
ً
ل حلقة تفاعل مستمّرة ال تستلزم أن تكون بالترتيب دوما

ّ
باألهداف هذه املجموعات تشك

تكون هذه املجموعات موجودة في أي نظام معرفي وتتيح التفاعل املباشر بينها بشكل مستمر. ولضمان أن  

ط له فينبغي أن يكون هناك أدوات محّددة للقياس، ويكون هذا القياس  إدارة املعرفة تسير وفق ما هو  
ّ
مخط

مة، وهذه  
ّ
للمنظ االستراتيجي  التوّجه  مع  باملوائمة   

ً
حّدد مسبقا

ُ
ت للمعرفة  استراتيجّية  أهداف  من   

ً
منطلقا

مة. 
ّ
 األهداف يمكن مراجعتها وتحديثها باستمرار وفق احتياجات املنظ
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 لإلنتاجّية مة اآلسيوّيةالّنموذج الخامس: المنّظ 

 الدولة  الشعار  النموذج 
مة اإلنتاجّية األسيوّية  

ّ
 منظ

 م  1961تأّسست عام 
 اليابان  الخدمات االستشارّية 

عنى بالتنمية  
ُ
منظمة اإلنتاجية اآلسيوّية هي منظمة حكومية دولّية يقع مركزها الرئيس ي في مدينة طوكيو وت

املستدامة من خالل خدمات استشارّية في مجال السياسات وجهود بناء القدرات  االجتماعية واالقتصادية  

 من املنظّمات التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي، وقّدمت نموذج  
ً
 كبيرا

ً
املؤّسسية، وتخدم هذه املنظمة عددا

مات. 
ّ
 يالئم ظروف غالب تلك املنظ

مناطق يتكّون من ثالث   
ً
 مرجعّيا

ً
نموذجا املنظمة  بعملّية    وقّدمت هذه   

ً
املسّرعات مرورا تبدأ من  أساسّية 

 املعرفة وانتهاًء باملخرجات.  

مة. ولتحقيق إدارة أمثل للمعرفة فإن هناك  
ّ
د هذا النموذج على ضرورة االنطالق من رؤية ورسالة املنظ

ّ
يؤك

مراحل   النموذج خمس  هذا  ويحّدد  والعملّيات.  والتقنية  واألفراد  القيادة  تشمل  إدارة  مسّرعات  لعملية 

 املعرفة تشمل:

مة بما يساهم في إضافة قيمة لها. 1
ّ
 . تحديد نطاقات املعرفة املستهدفة ذات العالقة بنشاط املنظ

 . صناعة أصول معرفّية الستثمار النطاقات املعرفّية املستهدفة. 2

 . حفظ مخرجات التفاعالت املعرفّية في أوعية مخّصصة ومتاحة للجميع. 3

      

        

     

Outcomes

             

Process

       

        

      

         

       

Accelerators
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 ر تلك املعارف بشّتى الوسائل املالئمة لتحقيق أعلى دوران معرفي ممكن.. مشاركة ونش4

. تطبيق تلك في املعارف من خالل االستفادة منها في نظم دعم القرار أو تحسين تصميم العمليات ونحو  5

 ذلك.

م،  كما يتوّجه هذا النموذج باملخرجات املستهدفة والتي ُصّنفت في ثالثة مجموعات: مجموعة االبتكار  
ّ
والتعل

مة واملجتمع ككل. وآخر مستوى في هذا  
ّ
 قدرات األفراد والفريق واملنظ

ً
ومجموعة القدرات وتشمل تدريجّيا

ورفع   الجودة  مستويات  ورفع  اإلنتاجّية  معدالت  زيادة  وتشمل  النهائية  املخرجات  مجموعة  هو  النموذج 

 سقف الربحّية وبالتالي تحقيق نمو أكبر ومستدام.

 جمقارنة النماذ
بعد استعراض هذه النماذج نجد أن لكل من منها تركيزه املختلف لطبيعة اختالف سياق تلك املنظّمات  

فاق واالختالف فيما بينها، ولتحقيق االستفادة من مخرجات  
ّ
واحتياجاتها، كما أن هناك بعض نقاط االت

صه الجدول التالي:هذه النماذج يمكن مقارنتها وتحليلها واستخالص مناطق التركيز في كل منها،  
ّ
 وهذا ما يلخ

 الّتركيز  النماذج

 وكالة ناسا الفضائية 
 

حّدد نطاقات للمعرفة املستهدفة والتداخل  

 فيما بينها وسبل تطوير كل منها

الخدمات الصحّية 

 البريطانّية 
وضع مراحل لتطبيق نظام إدارة املعرفة تحوي   

 أنشطة مترابطة ومتسلسلة 

األمريكي لإلنتاجّية  املركز  

 والجودة 
 

قّدم خارطة طريق آلية صناعة وتطبيق  

 واستدامة برنامج إلدارة املعرفة

 شركة آرثر دي لتل 
 

صّنف أنشطة املعرفة في ست مجموعات  

 متفاعلة قابلة للقياس وموجّهة باألهداف 

مة اآلسيوّية لإلنتاجّية
ّ
 املنظ

 

الرؤية والرسالة  يؤكد على أهّمّية االنطالق من 

 والتوّجه نحو املخرجات املأمولة 
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 اإلطار المدمج
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سياق   تمهيد
 المؤسسة 

منهجية  
 اإلطار 

نماذج  
 عالمية 

اإلطار  
 المدمج 

مبادرات  
 خاتمة عملية

   المدمجاإلطار 
إلدارة  واملخّصص  عرض اإلطار املدمج  ستي و ساسّية في إدارة املعرفة  األ   بعض املفاهيميناقش هذا الجزء  

 وبناء  الخيرّية املعرفة في مؤّسسة عبد العزيز بن عبد هللا الجميح 
ً
، وذلك وفق املنهجية التي نوقشت مسبقا

والنماذج  على املؤّسسة  استُ العامليّ   بيانات  التي  السابق.عة  الجزء  في  مكّونات    رضت  على  اإلطار  ويشتمل 

ل خار 
ّ
طة طريق إلدارة املعرفة في املؤّسسة، كما سيجري تفصيل هذه املكّونات في أساسّية مترابطة لتشك

 الّصفحات القادمة، وفي الشكل أدناه إيجاز لتلك املكّونات:

 

 مفاهيم أساسّية في إدارة المعرفة
في إدارة املعرفة   في تفاصيل اإلطار املدمج يجدر تسليط الضوء على عناصر أساسّية  روع 

ّ
والتي قبل الش

ل مدخالت أساسّية لإلطار املقترح، وذلك لتشكيل فهم أكبر ملحتوياته وللمساهمة في اإلثراء املعرفي  
ّ
تشك

 تجاه ما يتعلق بمصطلحات إدارة املعرفة: 

 المكونات األساسية لتطوير نظام إدارة المعرفة 
مة فإن هناك ثالث مراحل أساسّية: 

ّ
 لتكوين نظام إدارة معرفة في أي منظ
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مة وجاهزّيتها لتطبيق نظام إلدارة املعرفة. مر . 1
ّ
 حلة التحليل: وذلك لتحليل الوضع الحالي للمنظ

. مرحلة االستراتيجّية: موائمة إدارة املعرفة مع الخطة االستراتيجية، والحصول على دعم اإلدارة العليا،  2

 وتكوين فريق للتنفيذ. 

ق األعمال،  . مرحلة الّتخطيط: تحديد األشخاص ذوي العالقة، وجم3
ّ
ع االحتياجات، وتصميم عمليات تدف

 وتجهيز املحتوى. 

. مرحلة التنفيذ: تنفيذ املشروع وفق تخطيط مفّصل ومرن، وإشراك جميع املعنّيين في عملّيات نظام إدارة  4

 املعرفة. 

 العمليات الجوهرّية إلدارة المعرفة 
 هناك عملّيات جوهرّية ملعالجة املعرفة تشمل ما يلي: 

 املعرفة: حفظ املعرفة بشكل منهجي وتخزينه في وسائط مالئمة.  . خزن 1

الع عليها. 2
ّ
نهم من االط

ّ
 . توزيع املعرفة: نشر هذه املعرفة للمستفيدين بطريقة تمك

 . تطبيق املعرفة: تحقيق االستفادة من هذه املعرفة بشّتى السبل املمكنة. 3

 للحصول على أعلى قيمة ممكنة.. توليد املعرفة: استثمار هذه املعرفة التراكمّية 4

 مراحل نمو المعرفة 
 تمر املعرفة بخمسة أطوار أساسّية في حال العناية بها وتطويرها، وهي على النحو التالي:

 أنواع المعرفة 
 نوعان للمعرفة لتكون مدخالت أساسّية لنظام إدارة املعرفة:هناك 

 . معرفة صريحة: وهي التي يمكن حفظها مباشرة في نظام إدارة املعرفة كالنتائج والقرارات املكتوبة. 1

واالنطباعات  2 واملشاعر  كالخبرات  النظام  في  إدخالها  قبل  معالجة  إلى  تحتاج  التي  وهي  معرفة ضمنّية:   .

 الخفّية.

 البيانات

Data 

 املعلومات

Information 

 املعرفة

Knowledge 

 الذكاء

Intelligence 

 الحكمة

Wisdom 
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 طار المدمج إلدارة المعرفةاإل
 للتمهيد السابق وبناء على جميع املدخالت التي تم تحليلها في هذا السياق فقد تم تطوير الشكل التالي  

ً
وفقا

 الذي يجّسد اإلطار املدمج واملخّصص إلدارة املعرفة في مؤّسسة عبد العزيز بن عبد هللا الجميح الخيرّية:

 

 ق االعتبارات التالية: وقد سعى هذا اإلطار إلى تحقي

تكون  1 املعرفة  إدارة  في  ورسالة  رؤية  نحو  التوّجه  خالل  من  للمؤّسسة  االستراتيجي  التخطيط  مواكبة   .

لعملّيات   األربعة  األساسّية  املحاور  على  التركيز  مع  للمؤّسسة،  األساسّية  والّرسالة  الرؤية  من  منبثقة 

مة الخمسة. املؤّسسة، والعناية باالرتكاز على قيم 
ّ
 املنظ

. التركيز على األثر وذلك من خالل تحديد غاية واضحة من هذا اإلطار تسعى لتعظيم األثر املنشود من  2

ليكون   املؤّسسة  منسوبي  لجميع  ومفهوم  مختصر  بأسلوب  الغاية  هذه  صيغت  وقد  املؤّسسة،  معارف 

 في األذهان أثناء تطبيق جميع ممارسات إدارة املعرفة.  
ً
 حاضرا
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3.    
ً
مراعاة العملّيات الجوهرّية إلدارة املعرفة واستهداف املعرفة الّصريحة والضمنّية على حد سواء تالفيا

 لتفويت أي معرفة محتملة. 

نات الواردة في ثنايا النماذج العاملّية إلدارة املعرفة واالستفادة من أبرز ممارساتها في  4
ّ
. االستفادة من املمك

 إدارة املعرفة. 

إلطار بمبادرات عملّية )يأتي تفصيلها في حزمة املبادرات( وذلك لتحقيق أثر تشغيلي يظهر تأثيره  . تدعيم ا5

 على املدى املتوّسط. 

 توضيح مكّونات اإلطار 
 فيما يلي شرح موجز للمكّونات األساسية لإلطار: 

 الغاية األساسّية والرؤية والرسالة  
نم  من   

ً
كثيرا أن  نجد  العاملّية  للممارسات   

ً
ورسالة  وفقا رؤية  من  االنطالق  على ضرورة  د 

ّ
تؤك املعرفة  اذج 

ة 
ّ
الخط كانت  فقد  ولذلك  املثال،  سبيل  على  لإلنتاجّية  اآلسيوّية  املنظمة  نموذج  في  الحظنا  كما  مة 

ّ
املنظ

 لتكوين هذا اإلطار. وبناء على تلك الرؤية والرسالة فقد انبثقت رؤية  
ً
 أساسّيا

ً
االستراتيجّية للمؤّسسة مدخال

الة مخّصصة إلدارة املعرفة وتوّجهت لتحقيق غاية أساسّية محّددة وموجزة لتكون حاضرة في أذهان  ورس

في   وتساهم  اإلطار  هذا  تبّنيهم ملخرجات  في  تساهم  عالية  تشاركية  لتحقيق  املعنّيين  وحدة  جميع  تحقيق 

 االتجاه. 

 المخرجات المستهدفة والمحاور األساسّية 
في تحقيق نتائج مثمرة فالبد من تحديد مخرجات واضحة نسعى إلى تحقيقها    للتأكد من سير إدارة املعرفة 

د على ذلك نموذج دي لتل على سبيل املثال. وهذه املخرجات يفترض تكون متوائمة مع املستهدفات  
ّ
كما أك

االستراتيجية للمؤّسسة. ولذلك نجد أن هذه املخرجات وضعت لتتفاعل مع املحاور األساسّية للمؤّسسة  

بعد  وامل  املحاور  تمّر من خالل هذه  أن  املخرجات البد  هذه  أن  االستراتيجّية، حيث  تها 
ّ
ستخرجة من خط

تحقيق قيمة ملموسة لها. وقد أثمرت ورشة عمل أقيمت مع فريق التطوير املؤّسس ي باملؤّسسة في تحديد  

 تلك املخرجات املطلوبة.  

 أنواع المعرفة ومراحل تطّورها 
 ألدبّيات إدارة  

ً
املعرفة فإن هناك أنواع للمعرفة ومراحل أساسّية لنمّوها لزم تضمينها في اإلطار. حيث  وفقا

أن أنشطة إدارة املعرفة عليها أن تراعي هذه املراحل وسبل التفاعل املثمر فيما بينها كما شاهدنا في نموذج  

 
ُ
 من أنواع املعرفة ينبغي أن ت

ً
 ومهّما

ً
 خفّيا

ً
حشد له الجهود الستنباطه وتوثيقه  آرثر دي لتل. كما أن هناك نوعا

 واستثماره وهو املعرفة الضمنّية كما شاهدنا في نموذج وكالة ناسا على سبيل املثال.
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 المبادرات العملّية 
رة في تحقيق أثر مباشر لترجمة الجوانب االستراتيجّية )بعيدة املدى(  

ّ
املبادرات العملّية أحد الوسائل املؤث

ل في مشاريع تطبيقّية )متوّسطة املدى( يمارس فيها املعنّيون أنشطة محّددة  من خالل أهداف مرحلّية تت 
ّ
مث

املبادرات   حزمة  في  تفصيله  سيأتي  كما  لإلطار  االستراتيجي  جاه 
ّ
االت وفق  موّجهة  تكون  املعرفة  إدارة  في 

بمبادرات نوعّية    العملّية. ومّما يجدر التنويه إليه أن هذا الجزء من اإلطار ينبغي تحديثه وتغذيته باستمرار

د  
ّ
متنّوعة تكون مالئمة ومتناسقة مع منظومة اإلطار، حيث أن االحتياجات تتغّير وتتطّور باستمرار كما أك

 على ذلك نموذج الخدمات الصحّية البريطانّية في تعاملهم مع األصول املعرفّية.  

 ممّكنات إدارة المعرفة 
نات إدارة املعرفة جوانب  

ّ
رة في تحقيق التقّدم واإلنجاز في ممارسة أنشطة إدارة  تحوي ممك

ّ
تنظيمّية مؤث

قيمت مع فريق التطوير املؤّسس ي باملؤّسسة،  
ُ
نات التي أنتجتها ورشة عمل أ

ّ
 من املمك

ً
املعرفة، وتشمل عددا

استعراض   بعد  الورشة  هذه  أقيمت  وقد  للمؤّسسة،  التنظيمي  للنسيج  أعمق  فهم  من  به 
ّ
تتطل ملا  وذلك 

بيئة املؤّسسة، وهذا  ومناق  نات الداعمة وفق ما يتالءم مع 
ّ
شة النماذج العاملية لتحديد واستخراج املمك

د عليه نموذج املركز األمريكي لإلنتاجية والجودة في جزء تصميم وتطبيق قدرات إدارة املعرفة.
ّ
 الجانب أك

 قيم المؤّسسة 
بشكل كبير على استشعار تلك القيم املنصوص  جميع أنشطة إدارة املعرفة التي يقوم عليها اإلطار تعتمد  

الع  
ّ
عليها في وثيقة التخطيط االستراتيجي للمؤّسسة، فهي قائمة على الشفافّية التي تتيح لجميع املعنّيين االط

ب التعاون املشترك من الجميع للوصول إلى املخرجات املأمولة،  
ّ
واالستفادة من األصول املعرفّية، كما تتطل

أّنها تساهم في تحسين مستويات الجودة، وتعتمد إلى التخّصص من خالل تصنيف النطاقات  باإلضافة إلى 

د نموذج املركز األمريكي لإلنتاجّية والجودة، وتشكيل مجموعات متخّصصة  
ّ
املعرفّية ذات العالقة كما أك

 
ً
د على ذلك نموذج وكالة ناسا وكذلك نموذج الخدمات الصّحية البريطانّية، وأخيرا

ّ
 التحفيز والذي  كما أك

 له أثر واضح في تعزيز أنشطة إدارة املعرفة كما سيأتي ذكره في حزمة املبادرات العملّية.

 خالصة
ل خارطة طريق استرشادّية إلدارة املعرفة من خالل تحديد املنطلقات التي ينبغي أن تنبثق  

ّ
هذا اإلطار يمث

لتي ُيحشد لها عدد من املمارسات التطبيقّية لتحقيق  منها ممارسات إدارة املعرفة والتوّجهات االستراتيجية ا

 التأثيرات املرحلّية لهذا اإلطار، والتي تحاول حزمة املبادرات العملّية القادمة تقديم أمثلة تطبيقّية لذلك.
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 مبادرات عملّية في ضوء اإلطار المدمج 
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سياق   تمهيد
 المؤسسة 

منهجية  
 اإلطار 

نماذج  
 عالمية 

اإلطار  
 المدمج 

مبادرات  
 خاتمة عملية 

 مبادرات عملّية في ضوء اإلطار المدمج 
 لإلطار املدمج الذي تم تصميمه فإن هناك مبادرات تطبيقّية مقترحة لتحقيق أثر تشغيلي )متوّسط  

ً
وفقا

 املدى( لإلطار االستراتيجي )بعيد املدى( بما يساهم في تحقيق مخرجاته املستهدفة بشكل تراكمي مثمر.  

ستعرض بشكل موجز مع تقديم آلية عامة مقترحة لتطبيقهو 
ُ
ا بما يتيح حرّية تفاصيل  هذه املبادرات ست

تطبيقها لفريق إدارة املعرفة باملؤّسسة، مع إتاحة تعديل ما يلزم وفق الظروف الراهنة أثناء تطبيقها. كما  

ة املعنّيين قدر اإلمكان لتحقيق األثر املأمول من  
ّ
ُيقترح جدولة هذه املبادرات وفق جدول زمني وإشراك كاف

 تلك املبادرات. 

قّدم سير تنفيذ هذه املبادرات والتزامها بالتوّجه االستراتيجي وفق اإلطار املدمج فقد ُوضع  ولتسهيل مراقبة ت 

هذا الجدول أدناه ضمن التعريف بكل مبادرة للتعّرف بوضوح على الجوانب التي تسعى لتحقيقها، حيث أن  

ما بتظافر م
ّ
جموع تلك املبادرات  الوصول إلى جميع تلك املستهدفات ال يتحقق بتطبيق مبادرة منفردة وإن

 وتكاملها. 

ّطيها المبادرة
ب التي تغ

الجوان
 

مخرجات 
 اإلطار

نماذج  
 عملّية 

حاالت  
 تطبيقّية 

مبادرات  
 عملّية 

أدوات 
 فّعالة

مصادر  
 معرفّية 

منتجات  
 معرفّية 

قدرات 
 معرفّية 

       

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

     

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

  

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

    

التوّجه   توحيد  في  للمساهمة  إضافية  مبادرات  اقتراح  عند   
ً
مستقبال لالستخدام  متاح  الجدول  وهذا 

االتجاه   مع  ومتواكبة  زة 
ّ
مرك معرفّية  إدارة  على  تسرد  والحصول  أدناه  والقائمة  للمؤّسسة،  االستراتيجي 

 بترتيب مقترح للتنفيذ:
ً
 املبادرات املطروحة حالّيا

 . تحديد الّنطاقات املعرفّية.1

 . تحسين تجربة العميل.2

 . أدوات معالجة املعرفة. 3
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 . تطوير إدارة العمليات. 4

 . مجموعات االهتمام املشترك.5

 . قهوة إثراء املعرفة. 6

 وادر املعرفة. . تأهيل ك7

 . تنمية األصول املعرفية. 8

ة. 9 ّّ  . تنافس الفرق املعرفّي

 . النظام املعرفي املتكامل.10

بشكل   وتطويرها  ومراجعتها  وتنفيذها  لها  للتخطيط  عمل  فرق  تكوين  إلى  بحاجة  املبادرات  هذه  من  وكّل 

 بالت
ً
 أو كلّيا

ً
وازي وفق طاقتها، ولتسهيل عملّية  مستمر، كما يمكن للمؤّسسة أن تبدأ العمل عليها تدريجّيا

 اختيار أولوّياتها فإن الجدول الّتالي يساعد في ذلك: 

 مبادرات مهّمة وغير عاجلة مبادرات مهّمة وعاجلة 
 تحديد الّنطاقات املعرفّية. 

 مجموعات االهتمام املشترك.

 تأهيل كوادر املعرفة. 

 تنمية األصول املعرفية. 

 النظام املعرفي املتكامل. 

 تحسين تجربة العميل.

 أدوات معالجة املعرفة. 

 تطوير إدارة العمليات. 

 قهوة إثراء املعرفة. 

ة.  ّّ  تنافس الفرق املعرفّي

 وفي الّصفحات القادمة شرح موجز آللية تطبيق كّل من هذه املبادرات وتوضيح التأثير املأمول لكّل منها. 
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 تحديد النطاقات المعرفّية األولى:المبادرة 
ّطيها المبادرة

ب التي تغ
الجوان

 
مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

  ✓ ✓ ✓   

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓    ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

✓    

تدعو كثير من املمارسات الناجحة في إدارة املعرفة إلى البدء في تحديد النطاقات املعرفية املستهدفة كخطوة  

أولى مهّمة قبل االستغراق في تفاصيل معرفّية قد تكون أقل أهمّية أو قد ال تضيف القيمة املأمولة لألنشطة  

يد خمسة نطاقات ذات أولوّية عالية، حيث  التشغيلّية. ومن خالل تحليل استراتيجية املؤّسسة يمكن تحد

ل املحاور األساسّية لنشاط املؤّسسة، وبالتالي يجدر توجيه العناية بها مع إضافة نطاق إضافي مهم  
ّ
أّنها تمث

مات، ويمكن توضيح هذه النطاقات كما يلي:
ّ
 وهو النطاق التقني ملا له من تأثير واضح في جميع أنواع املنظ

لون : حالعمالء. نطاق  1
ّ
 مصدر   يث يشك

ً
 رئيسي  ا

ً
املستهدفة ومستفيد جوهري ملخرجاتها  ا . ولذلك  للمعرفة 

تفضيالتهم  وفهم  معهم  التعامل  وتحليل سلوكهم وسبل  بالعمالء  العالقة  ذات  باملعارف  االهتمام  يمكن 

آرائهم وانطباعاتهم حيال   والحصول على  النطاق،  أنشطة هذا  في  العمالء  يمكن إشراك  ونحو ذلك. كما 

 الخدمات املقّدمة لهم أو الشراكات املنعقدة معهم. 

، وإدارة العملّيات مجال  املورد الرئيس ي ألنشطة إدارة املعرفة التشغيلّية  : والذي يعتبرالعملّيات. نطاق  2

بترشيد   العناية  مع  أعلى  أداء  تحقيق  في  تساهم  التي  واآللّيات  األدوات  من  العديد  ويحوي  واسع  معرفي 

د. وهذا املجال له رّواده املختّصين والذين يمكن االستفادة من خبراتهم وتكوين مجموعات  استخدام املوار 

 اهتمام مشترك معهم. 

م والنّ . نطاق  3
ّ
 : ويعنى بموالتعل

ّ
، وبالتالي يمكن رصد وتطوير  م والّنمو للمؤّسسة واألفرادرفع منحنى التعل

م واالبتكار ذات  
ّ
العالقة والتأثير بالعمل املانح، كما يمكن إثراء هذا النطاق  كل ماله عالقة بأدوات التعل

 بالدورات التدريبّية وورش العمل. 
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النطاق  4 بتحقيق  املالي.  قة 
ّ
املتعل املعارف  ويستهدف  املالية:  للموارد  ممكنة  كفاءة  جميع  أعلى  ويشمل   ،

تساه التي  والتطبيقات  والبرامج  املحاسبّية،  والّسياسات  وائح 
ّ
الل املالّية،  مستجّدات  القوائم  ة 

ّ
دق في  م 

ق بتعظيم قيمة األصول واالستثمارات  
ّ
رة في ترشيد استخدام املوارد، وكل ما يتعل

ّ
باإلضافة إلى الجوانب املؤث

 الوقفّية.

ن حّساس ومؤثر فيجدر العناية بكل ما يستجد من األدوات التقنّية  5
ّ
. النطاق الّتقني: حيث أن التقنية ممك

 ن من أداء أنشطة املؤّسسة وتضيف قيمة لنظامها املعرفي. التي يمكن أن تحّس 

كما أن جميع هذه النطاقات أعاله يمكن تقسيمها إلى نطاقات متشّعبة ومراجعتها وفق االحتياج وبما يزيد  

 تركيز جهود إدارة املعرفة. 
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انية المبادرة
ّ
 تحسين تجربة العميل : الث

ّطيها المبادرة
ب التي تغ

الجوان
 

مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

 ✓ ✓ ✓ ✓   

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓   ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  عاجلمهم + غير  مهم + عاجل

 ✓   

 

تعّد هذه املمارسة من املمارسات الشائعة لدى الجهات التي تعتني بتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمة  

بع التاريخي الذي قّدمه  
ّ
التي تقّدمها لعمالئها، وقد مّرت تجربة العميل بعّدة مراحل، وذلك وفق التت

 البروفيسور زائيري، وشملت هذه املراحل ما يلي:

 . التجاوب مع شكاوى العميل )السبعينات امليالدّية(.1

 . رضا العميل )الثمانينات امليالدّية(. 2

 . والء العميل )أوائل التسعينات امليالدّية( 3

 . العناية بتجربة العميل )أواخر التسعينات امليالدّية(. 4

 لعميل )ما بعد عام األلفين امليالدي(. . املساهمة في صناعة ا5

 . صناعة العميل )توقع مستقبلي(.6

ل أحد محاور الخطة الرئيسية للمؤّسسة فإنه يجدر االهتمام بتحسين تجربته،  
ّ
حيث أن العميل يمث

 وذلك من خالل مجموعة من املمارسات تشمل ما يلي:

 فهم احتياجاته واستكشاف تفضيالته.  -

باته. التجاوب مع تساؤال -
ّ
 ته ومعالجة متطل

 تقّمص دوره في رحلة االستفادة من الخدمة التي تقّدمها له املؤّسسة. -



 

44 

 الجميح الخيريةإطار إدارة المعرفة لمؤسسة عبدالعزيز بن عبدالله 

قة بخدمته.  -
ّ
 إشراكه في صناعة بعض القرارات املتعل

 االستفادة من املعرفة التي يمكن للعميل إضافتها إلى رصيد معرفة املؤّسسة.  -

ممكن من بيانات العمالء وتوظيف أدوات تحليل البيانات  تكون نظام خدمة عمالء يحوي أكبر قدر   -

 لالستفادة منها في تحسين الخدمات املقّدمة لهم.
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الثةالمبادرة 
ّ
 العملّيات  تطوير إدارة: الث

ّطيها المبادرة
ب التي تغ

الجوان
 

مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

  ✓ ✓ ✓   

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓   

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

 ✓   

كر 
ّ
أسماه  ، والذي ات هو فيليب كروسبينموذج للتحكم بالعمليّ قام بصياغة من أوائل من   أّن الجدير بالذ

 ة بوضوح، وتشمل ما يلي: يّ لة تساؤالت تساهم في تحديد مالمح العميحوي ستّ و  ،نموذج السلحفاة

 . ماهي هذي العملّية؟ 1

 . ماهي مدخالت هذه العملّية؟2

 . كيف تجري هذه العملّية؟3

 ذه العملّية؟. من يشارك في ه4

 . ماهي مخرجات هذه العملّية؟5

 . ماهي الّنتائج التي يمكن من خاللها قياس أداء تلك العملّية؟6

التي  املعارف  إلى  باإلضافة  العملية،  هذه  من  تنتج  التي  باملعارف  يعتني  آخر   
ً
بعدا لها  نضيف  أن  ويمكن 

 في تحقيق التمّيز املؤّسس ي، كما أّنها  وتعّد إدارة العملّيات متتحتاجها تلك العملّية كمدخالت لها.  
ً
را
ّ
 مؤث

ً
طلّبا

 ملعارف املؤّسسة، وبالتالي يجدر العناية بتأسيسها ومراجعتها وتطويرها واستنباط املعارف  
ً
 ثرّيا

ً
تعّد مصدرا

 لتساهم في تحسين أداء العملّيا 
ً
لها وتوثيقها، باإلضافة إلى تطويره وفق املعارف املكتسبة سابقا

ّ
ت  التي تتخل

 املستقبلّية. ولتحقيق نمذجة مثالية لتجسيد عملية ما فإننا نحتاج إلى تحقيق ثالثة عناصر: 

باع قواعد معتبرة للنمذجة.1
ّ
 . إت

 . مطابقة إجراءات العملّية للواقع الفعلي. 2
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 . سهولة فهمها ملنسوبي املؤّسسة. 3

 كما يمكن تصنيف عملّيات املؤّسسة في ثالثة مجموعات رئيسّية: 

ق باإلجراءات التي تنظم األعمال الّداخلّية في املؤّسسة.. إ1
ّ
 جراءات العمل اإلدارّية: تتعل

ق بتقديم خدمات مباشرة للمستفيدين. 2
ٌ
 . إجراءات العمل الرئيسّية: تتعل

ق باملوارد التي تستخدمها إجراءات العمل األخرى. 3
ّ
 . إجراءات العمل املساندة: تتعل

العملّيات يجدر التركيز على خلق املنفعة وتقديم قيمة فعلّية للمستفيد الّنهائي سواء داخل  وخالل تصميم  

ال   التي  املراحل  بعض  الهدر من خالل حذف  بتالفي  االهتمام  االعتبار  في  األخذ  مع  خارجها،  أو  املؤّسسة 

العملّيات من ضمنها    وهناك عدد من املعايير التي يمكن االستفادة منها في نمذجة   تضيف قيمة للعملّية.

طات االنسيابّية املستخدمة على نطاق واسع في العديد من الجهات بما يساعد في تصميم العمليات  
ّ
املخط

منهجية    
ً
را

ّ
مؤخ واسع  نطاق  على  واملستخدمة  العمليات  تحسين  منهجّيات  أمثلة  أبرز  ومن  وتطويرها، 

 )سبرنت بب(. 
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 معالجة المعرفةأدوات  :الّرابعةالمبادرة 
ّطيها المبادرة

ب التي تغ
الجوان

 
مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

 ✓   

لتحقيق التطوير املطلوب ملعارف املؤّسسة فإن هناك أدوات ينبغي تحديدها وتطبيقها في املؤّسسة ملعالجة  

، ومن خالل استقراء شامل لتلك األدوات نجد أنه  املعرفّيةمعارفها بشكل منهجي يساهم في تعظيم قيمتها  

 يلي:كما   ن خمس مجموعات وفق أهداف تطبيقهايمكن إدراج أبرزها ضم

 أبرز األدوات المقترحة  أهم األهداف  المرحلة 

 الّتحديد 

مة  -
ّ
 تحديد مستهدفات املنظ

 تحديد املشاريع املطلوبة  -

 تحديد العملّيات الالزمة  -

 العصف الذهني -

طات التقارب  -
ّ
 مخط

 وثيقة املشروع -

 القياس 

 قياس العمليات األساسّية  -

 جمع وتحليل البيانات  -

-  
ً
 حصر األكثر تأثيرا

 خطة جمع البيانات  -

 املدّرجات التكرارّية  -

طات تدفق القيمة  -
ّ
 مخط

 الّتحليل 

 فهم الّسبب والتأثير  -

 إيجاد مكّونات التشتت  -

 الترابطتحليل  -

 مخطط عظم السمكة  -

ت  -
ّ
 مخطط سكاتر للتشت

ط االنسيابي  - تطوير وتقييم الحلول  - الّتحسين 
ّ
 املخط
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 أبرز األدوات المقترحة  أهم األهداف  المرحلة 

ت  -
ّ
 تطبيق خافضات التشت

 وضع معايير للعملّيات  -

ط الشجرة  -
ّ
 مخط

 الّضبط 

 تطبيق ضبط العملّيات  -

 ضبط املتغّيرات الحرجة  -

 تقييم النتائج  -

ة ضبط  -
ّ
 العمليات خط

 مخطط باريتو  -

 أداة بوكا يوكي  -

اختيار األدوات املناسبة بعناية وفق احتياجها وحسب    للمؤّسسةووفق هذا الجدول املقترح أعاله يمكن  

ات وتدريب العاملين ن فهم تلك األدوات واملنهجي ، حيث إتحقيقهااملرحلة التي تخوضها واالهداف التي تنوي  

 .ضوحا لرحلة تطوير املعرفةعليها سيشكل خارطة أكثر و 
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 لمشتركمجموعات االهتمام ا :الخامسةالمبادرة 
ّطيها المبادرة

ب التي تغ
الجوان

 
مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

✓    

مطبّ  ممارسة  ناساوهي  في  وإثرائها،  قة  الضمنّية  املعرفة  استخالص  في  منها   
ً
على    سعيا تقوم  تكوين  حيث 

مجموعات غير رسمّية تجمع املهتّمين في مجال معّين وتتيح لهم مناقشة الجوانب التي تنال اهتمامهم لتثري  

م أكثر  إلى  االنضمام  للشخص  يمكن  التقليدّية.  املعرفة  مصادر  بقية  مع  جاذبية  أكثر  بشكل  ن  معارفهم 

مجموعة تنال اهتمامه سواء داخل املؤّسسة أو خارجها. كما يكون تأثير املجموعة أكثر استدامة إلى توفّرت  

د على هذه املمارسة املركز األمريكي لإلنتاجّية  
ّ
لها منصة رقمّية )ضمن نظام إدارة معرفة متكامل(. كما أك

 أفضل املمارسات املطّبقة في إدارة املعرفة.   والجودة وأطلق عليها اسم )مجتمعات املمارسة( باعتبارها ضمن
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 ة المعرف إثراء قهوةالّسادسة: المبادرة 
ّطيها المبادرة

ب التي تغ
الجوان

 
مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

 ✓   

فعالية   تقام  أن  يمكن  ولذلك  الرسمّية،  لقاءات 
ّ
ال عن  مختلف  طابع  لها  العفوية  لقاءات 

ّ
دورّية  ال

)أسبوعّية/شهرّية( في مكان مريح )غير قاعة االجتماعات الرسمّية( ويمكن أن يخّصص لها ركن معين في  

املؤّسسة يتّسم بالعفوية )يشابه املقهى مثال( وباإلمكان إقامته خارج املؤّسسة، ويمكن أن يكون ذلك املكان  

 كمجموعات تطبيقات املحادثة عبر الجوّ 
ً
 أو افتراضّيا

ً
ناقش فيها أسئلة  فعليا

ُ
ال، بحيث تعقد فيه لقاءات ت

كتب في قصاصات ورقّية أو عبر تطبيق  
ُ
ت اللقاء يمكن أن  معرفّية مفتوحة متنّوعة، وأبرز مخرجات هذا 

أيضا تصميم   للمعرفة، وباإلمكان  ينال نوط  أو  في سحب على جائزة عينّية  بها  املشارك  إلكتروني ويدخل 

 نظير إسهاماتهم املعرفّية. تطبيق تنافس ي للمعرفة يجمع ف
ُ
 يه املتنافسون نقاطا

والتركيز الذي تعتني به هذه املبادرة هو الستخالص املعرفة الضمنّية التي يصعب الحصول عليها باألساليب  

مات الكبيرة تحّديات في استخالصها. ولزيادة فاعلية هذه املبادرة يمكن تعيين 
ّ
الرسمّية، والتي واجهت املنظ

 لتدوين تلك املعارف أثناء انهماك الزمالء في سرد مواقفهم وتجاربهم بأريحّية،  إخّصائي مع
ً
رفة يكون حاضرا

بشكل   أفكارهم  مناقشة  في  االستطراد  للّزمالء  ليتيح  املقهى  ذلك  في  )سّبورة(  لوحة  وضع  كذلك  ويمكن 

وليد األفكار وتنمية  رسومي، ويمكن تدعيم ذلك بالتدريب على مهارات التفكير التصميمي التي تحّفز من ت

 التفكير اإلبداعي.
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 المعرفة تأهيل كوادر : الّسابعة المبادرة
ّطيها المبادرة

ب التي تغ
الجوان

 
مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

✓    

والتي من شأنها أن  وفعاليات دورّية في إدارة املعرفة    هناك عدد من الدورات والشهادات املهنّية املتخّصصة

حوا لها وفق خطة  تثري منسوبي املؤّسسة الذي يباشرون أعمال إدارة املعرفة فيها
ّ

، والتي يفترض أن يرش

، والجدير بالذكر أن كثير  متوّسطة املدى وبشكل تصاعدي لبناء مهاراتهم في هذا املجال بشكل منهجي متقن

تلك      البرامج من 
ّ
بال قّدم 

ُ
ملنسوبي  اإلن  ةغل ت اإلنجليزية  اللغة  إتقان  بتحقيق  العناية  فإن  وبالتالي  جليزية 

 أسرع  
ً
املؤّسسة الحالّيين أو اشتراط مستوى مناسب من اللغة اإلنجليزّية للمتقّدمين الجدد سيحّقق تواكبا

ى سبيل املثال( في مجال  ملهارات إدارة املعرفة. وفيما يلي جدول يستعرض بعض الشهادات املتخّصصة )عل

 إدارة املعرفة: 

 الجهة التي تقّدمها  الشهادة المهنّية 

 شهادة مدير املعرفة معتمد 
 

 شهادة محترف إدارة املعرفة  

 

 شهادة إدارة املعرفة  
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امنةالمبادرة 
ّ
 تنمية األصول المعرفّية : الث

ّطيها المبادرة
ب التي تغ

الجوان
 

مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

✓    

تعتني هذه املبادرة بصناعة وتنمية مصادر معرفّية وفق ما ورد في نموذج الخدمات الصحّية البريطانّية،  

 وذلك لتكوين أصول معرفية لتحوي فيها بشكل أساس ي: 

 . الدروس املستفادة من مشاريع املنح. 1

 . الحاالت التطبيقّية. 2

عمل املؤّسسة قائم على مشاريع املنح التي تمّر بعدد من اإلجراءات املحّددة، فإن هناك ممارسة  وحيث أن 

ناجحة تتمثل في توثيق الدروس املستفادة من كل مشروع. وقد اقترح نموذج الخدمات الصحّية البريطانية  

بر ممارسة سائدة في كثير من  توثيق تلك الدروس قبل وأثناء وبعد املشروع. والحّد األدنى املطلوب والذي يعت

التزال   واألذهان  اكتملت  التجربة  تكون  بحيث  املشروع  انتهاء  فور  ق 
ّ
توث املستفادة  الدروس  أن  مات 

ّ
املنظ

 تحتفظ بدروس قد تتالش ى في حال تأخر توثيق تلك الدروس املستفادة. 

 للممارسات املوص ى بها من معهد إدارة املشاريع الّدولي فإن  
ً
ه وفقا

ّ
كل مشروع البد أن ينتهي بمرحلة  كما أن

ر املشروع(، وتشمل هذه املرحلة رصد الدروس املستفادة من تجربة  
ّ
ف أو تعث

ّ
اإلغالق )حتى في حاالت توق

    ذلك املشروع الناجحة أو الفاشلة، وتحفظ تلك الدروس املستفادة في سجل مخّصص ليكون 
ً
 منهجّيا

ً
موردا

 للمؤّسسة لالستفادة منه في املش
ً
 اريع القادمة، ومن أمثلة سبل االستفادة من ذلك السجل ما يلي: ثمينا

 . معرفة املقّومات التي ساهمت في نجاح املشاريع السابقة ومحاولة تطبيقها في املشاريع القادمة. 1

2.
ً
 . معرفة األسباب التي أّدت إلى فشل بعض املشاريع السابقة ومحاولة تالفيها مستقبال
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تقديرات 3 من  االستفادة  أنشطة    .  إلنجاز  الالزمة  عة 
ّ
املتوق باملدة  والتنّبؤ  أدّق  بشكل  والكّميات  األسعار 

 معّينة. 

 . تكوين شبكة عالقات تسّهل التواصل بشكل أسرع مع األشخاص املتخّصصين في كّل مجال. 4

دارة  ومن املمارسات الناجحة في هذا الّسياق الجلسات النقاشّية في ختام املشروع وفق ما أوص ى به معهد إ

معارف   إدارة  ضرورة  على  د 
ّ
أك والذي  أصدرها،  التي  املنهجّية  من  الّسادس  اإلصدار  في  الّدولي  املشاريع 

املشاريع التي تباشرها املنظّمات والتي عّرفها بأنها: "عملّية استخدام املعارف الحالّية وخلق معارف جديدة  

مكن رفع مستوى الدروس املستفادة من  لتحقيق أهداف املشروع، وإضافة معارف جديدة للمنظّمة". وي

خالل تقييم الخبراء، حيث يمكن طرح نتائج املشروع أمام عدد من الخبراء في ذلك املجال واالستفادة من  

، ومن ثم توثيق  
ً
خاذه لتقديم مخرجات أفضل في حال إعادة تنفيذ املشروع مستقبال

ّ
آرائهم حيال ما يمكن ات

الحقة.  توصّياتهم واعتماد تنفيذها للمش 
ّ
 اريع ال

ولتطبيق ذلك بشكل رسمي في املؤّسسة فإنه يمكن إضافة حقل للدروس املستفادة ضمن نموذج تسليم  

املشروع، بحيث ال يمكن إغالق ملف املشروع إال بعد التأكد من تعبئة هذا الحقل، ولتحقيق الفائدة األمثل  

جديد يحوي الدروس املستفادة من املشروع منه فإنه يمكن إضافة حقل جديد ضمن نموذج إنشاء مشروع  

 السابق، وبذلك تستمر تراكمات املعرفّية للمشاريع بشكل مستمر ومثمر. 

املنح   كامل مشروع  تلخيص  األّول  أسلوبين،  فيمكن صياغتها من خالل  التطبيقّية  بالحاالت  ق 
ّ
يتعل وفيما 

نموذج ال يتجاوز صفحة واحدة ليصف  الذي انتهى سواء بالنجاح أو بالتعثر ووصفه بشكل موجز من خالل  

كامل املشروع بسرد قصص ي مبّسط يحوي أهم األحداث، مع الحرص على عدم االستغراق في التفاصيل  

واستخالص   عليها  الع 
ّ
االط على   

ً
الحقا الزمالء  تشّجع  وكي  العاملين  أوقات  تستنزف  ال  كي  الضرورّية  غير 

يص موقف واحد من مواقف املشروع ويكون فيه اضافة  واألسلوب الثاني تلخالدروس منها بشكل مباشر،  

 .معرفية مثل تجربة توريد املواد ملشروع معين
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 تنافس الفرق المعرفية  :الّتاسعةالمبادرة 
ّطيها المبادرة

ب التي تغ
الجوان

 
مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

  ✓ ✓   ✓ 

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

 ✓   

تحفيز   في سياق  املمارسة  هذه  ولكي  تأتي  املؤّسسة،  معارف  لتطوير  هّمتهم  على شحذ  املؤّسسة  منسوبي 

، فإّن التحفيز يقّدم للفرق التي تساهم بشكل جماعي في خلق القيمة  
ً
 تشاركّيا

ً
تكتسب هذه املمارسة تفاعال

املعرفّية، وذلك من خالل منافسات دورّية تحّدد فيها معايير املشاركة بوضوح، وتسعى لتشجيع الجهود تجاه  

املعرفة   وتوثيق  استخراج  في  تساهم  أن   
ً
أيضا شأنها  من  املمارسة  وهذه  املطلوبة.  املعرفّية  املستهدفات 

الضمنّية التي يصعب الحصول عليها باإلجراءات التقليدّية، كما من محاسنها املساهمة في تحقيق الجوانب  

ة التي تحتاجها املؤّسسة. ومن  التي تحظى باهتمام أقل وتسليط الضوء عليها واستكمال النواقص املعرفيّ 

أساليب تطبيقها كذلك عقد منافسات لقراءة كتب متخّصصة في مجال إدارة املعرفة لتعزيز مهارتهم في 

في كتاب بعنوان إدارة املعرفة:   الّسياق ما أصدره معهد اإلدارة  في هذا  هذا املجال، ومن الكتب املقترحة 

 الّنظم والعملّيات: 
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 النظام المعرفي المتكامل : العاشرةالمبادرة 
ّطيها المبادرة

ب التي تغ
الجوان

 
مخرجات 
 اإلطار

نماذج  

 عملّية 

حاالت 

 تطبيقّية

مبادرات  

 عملّية 

أدوات 

 فّعالة 

مصادر  

 معرفّية 

منتجات  

 معرفّية 

قدرات  

 معرفّية 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

مراحل  

 املعرفة 

 توليد  تطبيق  توزيع  حفظ رصد

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

نوع 

 املعرفة 

 ضمنّية صريحة 

✓ ✓ 

أولوّية  

 املبادرة 

 غير عاجل + غير مهم عاجل + غير مهم  مهم + غير عاجل مهم + عاجل

✓    

نظرا لتشعب املعارف املتدفقة بين وحدات املؤّسسة فإنه البد من نظام إلكتروني شامل إلدارتها واستثمارها  

ات عملّيات رصد وحفظ  
ّ
بفاعلية وتحقيق التفعيل األمثل ملمارسة العملّيات األساسّية إلدارة املعرفة، وبالذ

أنظمة تكنولوجيا املعلومات التي تقوم بتخزين  أي نوع من  وتوثيق ونشر املعرفة. ويقصد بنظام إدارة املعرفة  

واسترجاعها املعرفةاملعرفة  مواقع مصادر  التعاون، وتحديد  و ، وتحسين  املعرفة  ،  استخراج مستودعات 

. ولتحقيق أكبر استفادة  ، أو بطريقة أخرى تعزز عملية إدارة املعارفة، والتقاط واستخدام املعرفةالخفيّ 

 يلزم األخذ باالعتبار هذه الجوانب عند تطويره: من هذا الّنظام فإنه 

بات النظام. -
ّ
رة من تحليل متطل

ّ
 إشراك منسوبي املؤّسسة في مرحلة مبك

 أن يرتبط هذا الّنظام باألنظمة األخرى الحالّية باملؤّسسة.  -

 أن يتاح الّدخول لهذا الّنظام عبر األجهزة الذكّية سواًء داخل املؤّسسة أو خارجها.  -

 يّوفر أساليب متعّدد الستعراض وتحليل املعارف املحفوظة بما يحّقق أعلى استفادة ممكنة منها.  أن -
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 خاتمة 
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سياق   تمهيد
 المؤسسة 

منهجية  
 اإلطار 

نماذج  
 عالمية 

اإلطار  
 المدمج 

مبادرات  
 خاتمة  عملية 

 خاتمة 
 
ً
 استرشاديا

ً
ل هذا اإلطار دليال

ّ
 لتمكين إدارة املعرفة في مؤّسسة عبد العزي   يشك

ً
 تطبيقّيا

ً
الجميح    زومشروعا

ويتوافق مع احتياجاتها. كما يسعى اإلطار إلى خلق الجو التنظيمي   ا الخيرّية، وذلك بما يتواءم مع استراتيجيته

ق املعرفي بين مكّوناتها الداخلية والخارجية لتعظيم واستدامة األث
ّ
ر املأمول من أنشطة  املالئم لتحفيز التدف

 املؤّسسة.

املواكب   املدى  بعيد  بالتوّجه  يعتني  استراتيجي  األّول  البعد  بعدين،  خالل  من  يتّجه  بمجمله  اإلطار  هذا 

ق بالعمليات التشغيلية لتحقيق أثر متوّسط املدى، وكال هذين  
ّ
الستراتيجية املؤّسسة، والبعد الثاني يتعل

ومخّصص وثيق  بشكل  يتكامالن  يناسب    البعدين  قد  اإلطار  هذا  أّن  كما  املؤّسسة.  استراتيجّية  مع 

التأثير املأمول بشكل   التعديالت الالزمة لتحّقق  في سياقها، مع تطبيق بعض  املؤّسسات األخرى املشابهة 

أدق، مع تطبيق الفعاليات الالزمة لتطوير وتشغيل اإلطار، وذلك يشمل تحليل الوثائق واملقابالت وجلسات  

 لتحقيق مخرجات أكثر مطابقة لظروف واحتياجات الجهات املستهدفة.التركيز وو 
ً
 رش العمل سعيا

 من اإلدارة  
ً
 مستمّرا

ً
ب بال شك متابعة مستمّرة من فريق املعرفة باملؤّسسة، ودعما

ّ
تطبيق هذا اإلطار يتطل

 من  العليا، وتشاركّية عالية من بقية املنسوبين وأصحاب املصلحة، بحيث تكون إدارة 
ً
 رئيسّيا

ً
املعرفة جزءا

من   م 
ّ
ويعظ التشغيلي،  األداء  على  ينعكس  مستدام  مؤّسس ي  تمّيز  تحقيق  في  لتساهم  املؤّسسة  ثقافة 

 مستويات التأثير املأمول. 

قنا لتقديم قيمة مضافة في مجال إدارة املعرفة، وأن يجعل هذا الجهد 
ّ
سائلين املولى عّز وجل أن نكون ُوف

 لوجهه الكريم
ّ
ى  خالصا

ّ
، كما نشكر جميع من ساهم في إعداد هذا العمل ليظهر بهذا املستوى املشّرف. وصل

م وبارك على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الّدين.
ّ
 هللا وسل
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