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تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشية، وطلبه عبادة، ودراسته 

تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من ال يعلمه صدقة، 

وبذله إلى أهله قربة 

)ال�صحابي اجلليل معاذ بن جبل ر�صي اهلل عنه(





درجات.  العلم  أوتوا  والذين  آمنوا  الذين  يرفع  الذي  لله  احلمد 

والصالة والسالم على نبينا الكرمي الذي أمرنا بالتعلم املستمر من 

املهد إلى اللحد.. وبعد؛

فإن العالم يعيش منذ عدة عقود في مجتمع املعلوماتية   

الذي تلعب فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الدور األكبر في 

إنتاج كثيف للمعرفة.  بأنه  والذي يتسم  اإلنتاج احلديث.  عملية 

ومع تضاعف املعرفة اإلنسانية حتول االقتصاد العاملي إلى اقتصاد 

املعرفي حتقق  االقتصاد  وفي هذا  العلمية،  املعرفة  يعتمد على 

املعرفة اجلزء األكبر من القيمة املضافة. ومفتاح هذه املعرفة هو 

التطور  من  مرحلة  على  اآلن  نعبر  فنحن  والتكنولوجيا،  اإلبداع 

التعامل مع مجموعة  يتم  التقني حيث ال  العلم  بتطور  تعرف 

من العلوم التطبيقية باملفهوم القدمي للعلوم. وإمنا يتم التعامل 

معها في مجال التطبيق التكنولوجي الذي يتفاعل مع منجزات 

كل العلوم األساسية. ويقلل الفارق الزمني بني املعرفة املتولدة 

عنها وتطبيقها.

تشكل  االقتصادي  التغيير  بها  يحدث  التي  السرعة  إن    

حتدياً جلميع الدول حتى املتقدمة منها، إضافة إلى الدور املتعاظم 

للعلم والتكنولوجيا في تطوير اجملتمعات. ويزداد هذا الدور أهمية 

مع دخول العالم عصر املعرفة الذي تراجعت فيه اإليديولوجيات 

وبرزت فيه املعارف والتكنولوجيات. وضاقت فيه املسافة بني ظهور 

ولم  الواقع.  أرض  على  لها  الفعلي  والتطبيق  العلمية  املعرفة 

ز
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ت
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تتوقف عجلة التطور عند هذا احلد، بل إن مجتمع املعلومات العاملي أخذ 

يتحول بثبات - وإن كان بطيئاً - إلى مجتمع املعرفة، والذي ال يعني فقط 

تكنولوجيا املعلومات املتقدمة كما يظن الكثيرون في العالم العربي، بل 

إن له مقدمات ومقومات أساسية كثيرة البد من توافرها إلقامة مجتمع 

املعرفة.

وملا كانت اململكة تعيش منذ فترة في عصر املعلوماتية وتطبق   

من  فإنه  اخملتلفة،  وبرامجها  مشروعاتها  في  بآلياتها  وتأخذ  تقنياتها 

الطبيعي أن تنشد التطلع إلى إجناز مقومات مجتمع املعرفة، ويتطلب 

ذلك منا أن نستوعب التوجهات اجلديدة لالقتصاد العاملي أوالً، وأن ندرك 

العالم من  التي حتدث في  السريعة  للتحوالت  املضمون احلقيقي  جيداً 

حولنا. كما يتعني علينا تشخيص قضايا االقتصاد االستراتيجية والوقوف 

على التحديات التي جتابهه، والبحث عن وسائل منوه وتطويره مبا يواكب 

املستجدات ومبا تتطلبه معطيات املستقبل لتحقيق التنمية املستدامة، 

وعندها ميكن أن نخطط بدقة إلقامة مجتمع املعرفة  -  والذي سيكون 

املعيار الفاصل بني اجملتمعات اخملتلفة - هي الشغل الشاغل للمسؤولني 

بإعادة تشكيل  املعنية  والثقافية  والفكرية  العلمية  وجلميع املؤسسات 

العلمية  النهضة  نحو   - الله  بإذن   - املوفقة  مسيرته  في  مجتمعنا 

والتقدم والنماء.

وفي هذا اجملال .. حرصت جامعة امللك عبدالعزيز على املساهمة   

في بناء مجتمع املعرفة في بالدنا، فكانت أن أعدت اجلامعة سلسلة من 

الدراسات العلمية لبيان املدلوالت الصحيحة للمفاهيم اجلديدة واآلليات 

ل المعــــــــرفـــــــــة
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املستحدثة التي راجت في اآلونة األخيرة وأفرزتها ظاهرة العوملة، لتكون عونا 

التحول  لتحقيق  بصيرة  على  التخطيط  في  به  نسترشد  هاديا  ودليال  لنا 

املنشود إلقامة مجتمع معرفة عربي في بالدنا.

إن سلسلة )نحو مجتمع املعرفة( تعتبر إضافة جديدة إلى جوانب    

التميز املتعددة التي يتسم بها البحث في جامعة امللك عبدالعزيز. كما أنها 

دليل حي على تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات اآلنية للمجتمع. 

من  أصبحت  التي  العلمية  الثقافة  نشر  في  منها  جديدا  إسهاما  ومتثل 

ضرورات عصر املعرفة.

أسأل الله التوفيق في حتقيق التقدم املعرفي لبالدنا ومجتمعنا..  

صــــــــــــــديـــــــــــــــر
ت

مـــديــــر اجلـــــــامــعــــــــة

اأ.د. اأ�صامــــة بـــن �صـــــادق طـــيـب





هذه السلسلة -

العشرين  القرن  من  األخيرة  والسنوات  القرن  هذا  بداية  شهدت    

تطوراً خطيراً ملفهوم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لم يعد يعتمد على 

النجاحات الفردية التي يحققها بعض العلماء على نحو ما كان يحدث في 

تتبناها  بحثية  برامج  على  يعتمد  التقدم  هذا  وأصبح  عشر،  التاسع  القرن 

احلكومات وتفتح مجاالت ملشاركة األفراد واملؤسسات فيها.

من  االقتصادية  قدراتها  حتول  أن  في  املتحدة  الواليات  جنحت  وقد    

لإلنتاج  النسبية  امليزة  إلى  التجاري  لإلنتاج  النسبية  امليزة  على  االعتماد 

التكنولوجي، وذلك بإحداث تخصصات تعتمد على التقدمي التكنولوجي في 

عدة مجاالت، فأصبحت صناعة اإللكترونيات هي أسرع الصناعات منوا وهي 

الصناعة التي يرتفع فيها املكون التكنولوجي.

اإلنسانية  املعرفة  تضاعف  في  املعلومات  ثورة  تسببت  ولقد   

وأدت  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  وخصوصاً  كبيرة،  بسرعة  وتراكمها 

التكنولوجي هو  التقدم  والزمن، وأصبح  املسافة  إلى إسقاط حواجز  العوملة 

احللقة احلاسمة لتحقيق التقدم االقتصادي وكان من نتيجة ذلك كله أن حتول 

االقتصاد العاملي إلى اقتصاد يعتمد أساساً على املعرفة العلمية أو االقتصاد 

املعرفي املبني على املعرفة التي تسفر عنها البحوث امليدانية والتكنولوجية، 

وهي املعرفة اجلديدة التي حتولت إلى سلعة، أو خدمة، أو هيكلة، أو طريق إنتاج، 

وأصبحت قدرة أي دولة تتمثل في مدى رصيدها املعرفي.

عابرة  ثقافة  فهي  سمات.  بعدة  املعلومات  عصر  تقنيات  وتتميز   

الوسائط الالشخصية وتقوم  واملكان. وتعتمد على  الزمان  للقارات وتختصر 

على بنية معرفية أفقية ال رأسية وضاقت في هذا العصر املسافة بني ظهور 

املعرفة العلمية اجلديدة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، كما أنها تعتمد 

أن  جامعتنا  على  يتعني  وبذلك  احلياة.  طوال  واملستمر  الذاتي  التعليم  على 

ك
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التغيير االقتصادي تشكل حتديا  التي يحدث بها  بأدوار جديدة ألن السرعة  تضطلع 

للدول املتقدمة نفسها. إضافة إلى الدور املتعاظم للعلم والتكنولوجيا في تطوير 

اجملتمعات.

إن هذه املرحلة من مراحل التطور احلضاري للعنصر البشري، التي اصطلح   

على تسميتها بالعوملة، قد فرضت علينا حتديات عديدة يتعني علينا التعرف عليها أوالً. 

ثم التعامل معها بالطرق العلمية وبأساليب العصر. وتتطلب مواجهة هذه التحديات 

مقدرة خاصة على استيعاب التوجهات اجلديدة لالقتصاد العاملي، وتشخيصا دقيقا 

للقضايا االستراتيجية اخلاصة مبجتمعنا، وعالجها مبا يواكب املستجدات.

وقد صاحب هذه التحوالت املتالحقة ظهور مفاهيم مستحدثة عديدة، مما   

يستوجب منا الوقوف على املضمون احلقيقي لهذه التحوالت. وأن ندرك ونستشرف 

أعبائها وتداعياتها على أوضاعنا احمللية الراهنة واملستقبلية. وما يتطلبه ذلك من إعادة 

تشكيل مجتمعنا في مسيرته نحو النهضة والتقدم والنماء. فكان أن بادرت جامعة 

امللك عبدالعزيز بإصدار سلسلة )نحو مجتمع املعرفة( فنشرت العديد من اإلصدارات 

التي تُعرِّف القارئ العربي باملفاهيم واملصطلحات واآلليات املستحدثة، مثل: حاضنات 

عن  والتعلم  اإللكترونية،  واحلكومة  بعد،  عن  والعمل  املستدامة،  والتنمية  األعمال، 

االستراتيجي  العمراني  والتخطيط  التطوعية،  واملبادرات  األهلية  واملنظمات  بعد، 

إلى غير ذلك من اآلليات املستحدثة والتنظيمات املؤسسية التي راجت في العقود 

األخيرة. والتعريف بكيفية االستفادة منها في حل مشكالتنا التنموية واالجتماعية، 

وبذلك ساهمت هذه السلسلة من اإلصدارات في إرساء القواعد العلمية لتأسيس 

مجتمع املعرفة في اململكة.

وهنا يبرز الدور احليوي الذي يلعبه التخطيط االستراتيجي في املرحلة احلالية   

اجلديد  العاملي  النظام  علينا  يفرها  التي  والتحديات  املعوقات  على  التغلب  بهدف 

باستقالل هذه اآلليات اجلديدة والتنظيمات املؤسسية املستحدثة التي بدأ تنفيذها 

جزئيا في اململكة، مما يؤكد حاجتنا املاسة إلى االعتماد على الدراسات االستراتيجية 

ل المعــــــــرفـــــــــة
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في مسعانا احلثيث للنهوض مبجتمعنا وتنمية وتطويره.

واستمرارا لتفاعل اجلامعة مع احتياجات اجملتمع واملساهمة في حل مشكالته   

االستراتيجي  التخطيط  أحرزها  التي  املتميزة  للنجاحات  واستثمارا  العلمية،  بالطرق 

في اجلامعة، فقد أنشأت إدارة اجلامعة مركز الدراسات االستراتيجية.

والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  دراسة  مهامه  أبرز  ومن   

والتعليمية ذات الصلة باجملتمع السعودي والتي لها بعد استراتيجي وإجراء الدراسات 

وتنظيم الفعاليات الالزمة لالرتقاء ببرامج التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية، 

االجتماعية  للمشكالت  حلول  واقتراح  املستدامة  التنمية  مضامني  ولتحقيق 

إجراء  إلى  إضافة  واالنحراف.  كالتطرق  األمنية  واملشكالت  والعنوسة.  كالبطالة 

البحوث ونشر األوراق العلمية املتعلقة بجامعات البحث ومجتمع املعرفة. وسبل تعزيز 

مكانة اجلامعة على املستوى العاملي.

ضمن  صدرت  التي  العلمية  واألوراق  واألبحاث  الدراسات  أن  الواضح  ومن   

الدراسات  مركز  واختصاصات  عمل  صميم  في  تدخل  املعرفة  مجتمع  نحو  سلسلة 

هذه  مسئولية  املركز  هذا  إلى  تنتقل  أن  الطبيعي  من  فكان  اجلديدة.  االستراتيجية 

السلسلة من اإلصدارات العلمية، جتنبا لالزدواجية من ناحية، وتوسعة لنطاق وآفاق 

مجتمع  نحو  سلسلة  رسالة  وملواصلة  السلسلة،  تصدرها  التي  والدراسات  األبحاث 

املعرفة في نشر الثقافة العلمية والوعي التخطيطي في اجملتمع. وتقدمي علم ينتفع به 

اجملتمع السعودي بكل مؤسساته وكافة مستوياته وكل مجتمع عربي ينشد الدخول 

إلى مجتمع املعرفة.

ولله احلمد في األولى واآلخرة...   

مدير مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية    

اأ.د. ع�صام بن يحيى الفياليل    
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- تصدير ملعالي مدير اجلامعة.

- تقدمي ملدير مركز الدراسات االستراتيجية. 

قائمة األشكال

قائمة اجلداول

الفصل األول: نقل املعرفة

 مقدمة

–  تعريف املعرفة:

Organizational Knowledgeانواع املعرفة التنظيمية  –

Knowledge Management إدارة املعرفة التنظيمية  –

–  مبررات التحول الى ادارة املعرفة

–  العوامل الرئيسية املؤثرة في تطوير قدرة املؤسسة على ادارة املعرفة التنظيمية

–  عوامل جناح ادارة املعرفة

Knowledge Transfer  نقل املعرفة  –

–  عناصر نقل املعرفة

–  إطار عمل نقل املعرفة

–  حتديات نقل املعرفة

الفصل الثاني: عملية نقل املعرفة 

–  مقدمة

–  عملية نقل املعرفة

)1( ابتكار املعرفة
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)2( املشاركة في املعرفة

)3( تقييم املعرفة

)4( نشر املعرفة

)5( تطبيق املعرفة 

الفصل الثالث : طرق نقل املعرفة 

–  مقدمة

–  إطار تطوير أنظمة نقل املعرفة

Knowledge Transfer Systems أنظمة نقل املعرفة  –

E- Learning 1( أنظمة التعلم االلكتروني(

 Business Process اإلدارية  العمليات  إدارة  أنظمة   )2(

 Management Systems

 Document Management الوثائق   إدارة  أنظمة   )3(

 Systems

–  األنظمة اخلبيرة

–  أنظمة الويب الداللية

–  أنظمة قواعد البيانات العالئقية

–  أنظمة احملاكاة

–  أنظمة الذكاء االصطناعي

–  أنظمة التواصل االجتماعي

–  التدريب بواسطة مدرب

–  التدريب على رأس العمل

–  األبعاد الرئيسية املؤثرة في جناح عملية نقل املعرفة

املــحتـــــويــــات                                                         رقم ال�صفحة
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–  استراتيجيات نقل املعرفة

الفصل الرابع : أفضل املمارسات لنقل املعرفة 

–  مقدمة

–  النقل الفعال للمعرفة

–  أفضل املمارسات لنقل املعرفة

–  اجملموعة األولى ألفضل املمارسات لنقل املعرفة

–  اجملموعة الثانية ألفضل املمارسات لنقل املعرفة

الفصل اخلامس : نقل املعرفة في اجلامعات 

–  مقدمة

–  منوذج نقل املعرفة في اجلامعة

–  قياس أثر نقل املعرفة في اجلامعات
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مقدمة

على الرغم من االهتمام املتزايد بنقل املعرفة داخل املؤسسات، فإن عملية النقل 

الجتاه  وكذلك  املعرفة،  حجم  في  املضطردة  للزيادة  وذلك  يوم،  بعد  يوما  تعقيدا  تزداد 

املؤسسات ألسلوب الالمركزية في التنظيم واإلدارة. 

نظرا ألن املعرفة التنظيمية تتشكل من خالل أمناط متفردة من العالقات، والتفاعالت 

بين األفراد، واألنظمة، والقوانني، واللوائح، والثقافة السائدة والفعالة داخل املؤسسة. 

كما تشمل املعرفة التنظيمية مجموع املعارف الفردية الضمنية والصريحة املتاحة 

وبرمجيات، وملفات، وهياكل تنظيمية،  بيانات،  واملتوفرة في شكل قواعد  باملؤسسة، 

وخطط، وعمليات جتارية وتخصصية. 

تعريف املعرفة:

من  أو  التجربة  طريق  عن  املعلومة  اكتساب  أو  احلقائق  وفهم  والوعي  اإلدراك  هي 

خالل التأمل في طبيعة األشياء وتأمل النفس أو من خالل اإلطالع على جتارب االخرين 

والبحث الكتشاف اجملهول وتطوير  بالبديهة  وقراءة  إستنتاجاتهم. فاملعرفة مرتبطة 

الذات وتطوير التقنيات.

  Types of Organizational Knowledge  انواع املعرفة التنظيمية

 . صريحة  ومعرفة  ضمنية  معرفة  إلى  التنظيمية)1(  املعرفة  نقسم  أن  ميكننا 

فاملعرفة الضمنية هي تلك املعرفة العميقة التي تأصلت على مستوى الالوعي في 

داخل عقل فرد ما، وبالتالي ليس من السهل نقلها أو حتويلها لآلخرين، وقد يغفل الفرد 

عن وجودها أو عن قيمتها، مثل املهارات الالزمة لكيفية إجناز شخص ما لوظيفته. ومن 

سمات املعرفة الضمنية، صعوبة التعبير عنها، وتوثيقها، وتعليمها، واستفادة اآلخرين 

في املؤسسة منها...

من  متكنه  بطريقة  جيدا  الفرد  يدركها  التي  املعرفة  فهي  الصريحة  املعرفة  أما 
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توصيلها لآلخرين وميكن بسهولة نقلها من شخص يتقنها إلى شخص آخر عن طريق 

الرسائل املكتوبة أو الشفهية. واملعرفة الصريحة ميكن العثور عليها في كتاب أو دليل 

وقواعد  واملكتبات  التشغيلية،  واإلجراءات  والبرامج  املكتوبة  املستندات  أو  تشغيل 

وتنظيمها،  عنها،  التعبير  إمكانية  الصريحة  املعرفة  سمات  ومن  والنظم.  البيانات 

وتوثيقها، وتعليمها، واستفادة اآلخرين في املؤسسة منها.

املعرفة  استخالص  يتم  حيث  كاملة،  دورة  تتبع  التنظيمية  املعرفة  أن  ونالحظ   

بفهمها  ليقوموا  لآلخرين  نقلها  يتم  لكي  صريحة  معرفة  إلى  وحتويلها  الضمنية 

ال  فاملؤسسة  أخرى.  مرة  ضمنية  معرفة  تصبح  ولكي  لديهم  الالوعي  في  وإدراكها 

الناجحة تدرك جيدا أن  تعمل باملعرفة الصريحة وإمنا باملعرفة الضمنية، واملؤسسات 

توجد ضمن  ال  ذلك فهي  ومع  األكبر من معرفتها،  القسم  متثل  الضمنية  معرفتها 

وأساليبهم  وتفاعالتهم  العاملني  خبرات  في  توجد  وإمنا  بياناتها،  قواعد  أو  وثائقها 

اخلاصة في حل املشكالت. ومن الشروط الواجب توفرها في املعرفة املطلوب نقلها أن 

تكون هذه املعرفة في صورة ميكن تعلمها، وأن تكون قابلة لالستخدام في سياق وثيق 

الصلة باملوضوع.

Organizational Knowledge Management  اإدارة املعرفة التنظيمية

املعلومات  ونقل  ونشر،  واختيار،  حتديد،  على  املؤسسة  املعرفة  إدارة  عملية  تساعد 

الهامة التي تشكل جزًءا من ذاكرة املؤسسة والتي توجد عادة في صورة غير مؤسسة 

مما يتيح تقدمي حلول جذرية وفعالة للمشاكل التي تواجه املؤسسة، وتسهيل عمليات 

املعرفة  إدارة  عملية  تركز  كما   . القرارات  واتخاذ  االستراتيجي،  والتخطيط  التعلم، 

على حتديد املعرفة وتفسيرها بطريقة ميكن من خاللها املشاركة مع جميع العاملني 

باملؤسسة بصورة رسمية، واالستفادة من قيمتها عن طريق إعادة استخدامها .

مبررات التحول الى ادارة املعرفة

لتخفيض . 1 كبيرة  فرصة  لكونها  املؤسسى  النجاح  في  املعرفة  دور  تعاظم 

ل المعــــــــرفـــــــــة
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التكلفة وزيادة االيرادات

بوسائل سهلة . 2 مباشر  متاس  علي  اآلن  العاملية  اجملتمعات  التى جعلت  العوملة 

قليلة التكلفة كالفضائيات واالنترنت وتوفير نظم االتصال عن بعد

على . 3 قادرة  املؤسسات  غاليبة  اصبح  حتى  ذاتها  للمعرفة  القياسية  القدرة 

تلمس اثر املعرفة في عمليات االعمال فيها وقياس هذا االثر بشفافية اكبر.

وتضم إدارة املعرفة مجموعة االستراتيجيات، واملمارسات املستخدمة في املؤسسة 

واألنظمة  األفراد،  في  تتجسد  التي  واخلبرات  الرؤى  ومتكني  ومتثيل،  وإنتاج،  لتحديد، 

والعمليات اإلدارية واملمارسات التنظيمية .

املعرفة  لنوعى  تبعا  معاجلتها  في  تختلف  املعرفة  ادارة  في  االستراتيجية  ان 

لربط  العمل  شبكات  تنمية  في  تتمثل  الضمنية  املعرفة  مجال  في  فاالستراتيجية 

االفراد لكى يتقاسموا املعرفة وهذه تسمى اخلبرة الفردية التى تقود الى االبداع املبنى 

على املشكالت االستراتيجية.

االلكترونى  او  الورقى  الوثائق  نظام  تطوير  في  يتمثل  الصريحة  املعرفة  مجال  اما 

وتخزين وتنسيق النشر واستدامة املعرفة لتسهيل اعادة استخدمها واالستفادة منها 

من خالل تعظيم نوعية الوثائق ودرجة توثيقها.

كما أن عملية إدارة املعرفة متكن أعضاء املؤسسة من التعامل مع املواقف اليومية، 

إلدارة  نظام  وجود  عدم  حالة  ففي   . فعالة  بطريقة  وجتسيده  املستقبل  تصوير  وفي 

املعرفة، يقوم كل فرد في املؤسسة مبعاجلة املواقف اخملتلفة بناء على عالقته الشخصية 

بهذا املوقف. أما في حالة وجود نظام إدارة املعرفة، فإن الفرد يقوم مبعاجلة املوقف بناًءا 

على كم املعرفة التي ميتلكها أي شخص في املؤسسة حيث ان الشخص قي يكون 

تعرض ملوقف مشابه لهذا املوقف من قبل .

ولدى املؤسسات الكبرى واملؤسسات غير الربحية موارد هامة ميكن استغاللها في 
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عملية إدارة املعرفة، باعتبارها جزءاً من استراتيجية العمل اخلاصة بهذه املوارد، واألمثلة 

على هذه املوارد تشمل موارد إدارة تقنية املعلومات وإدارة املوارد البشرية . وعادة ما تركز 

إدارة املعرفة جهودها على حتقيق األهداف التنظيمية االستراتيجية مثل حتسني األداء، 

التكامل  وكذلك  املستفادة،  بالدروس  واملشاركة  واالبتكار،  التنافسية،  امليزات  وحتقيق 

والتحسني املستمر في أداء املؤسسة في شتى اجملاالت.

مشروًعا  باعتبارها  التنظيمية  املعرفة  بإدارة  املؤسسات  اهتمام  من  الرغم  على  و 
تتضمنها  التي  التحديات  اآلن  املؤسسات ال تستوعب حتى  أغلب  أن  إال  استراتيجيًا، 
عملية تنفيذ إدارة املعرفة، حيث يوجد العديد من العوامل الرئيسية املؤثرة في تطوير 
هذه  دراسة  ضرورة  يقتضي  ما  وهو  التنظيمية،  املعرفة  إدارة  على  املؤسسة  قدرة 

العوامل، وعالقاتها مع أداء إدارة املعرفة. 

العوامل الرئيسية املؤثرة في تطوير قدرة املؤسسة على ادارة املعرفة التنظيمية

وهناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرة املؤسسة 
االستراتيجيات  إلى  الوصول  ميكننا  لكي  جيدا  دراستها  يجب  والتي  املعرفة  إدارة  في 

املناسبة لنقل املعرفة وتشتمل على:

Ó  .موارد املعرفة : ما هي املعرفة املتاحة في املؤسسة وأين توجد هذه املعرفة؟
لألفراد،  الشخصية  املعرفة   : تشمل  باملؤسسة  املتاحة  املعرفة  على  واألمثلة 
اجلوهرية،  والكفاءات  الفكرية،  وامللكية  العمالء،  وعالقات  الفريدة،  واملهارات 

والتكميلية، والقدرات التنظيمية، واملعلومات املؤسسية، وغير املؤسسية.

Ó  املؤسسة في  العاملون  يقوم  كيف   : التعلم  وعملية  التنظيمية  الثقافة 
والقيم  اجلوهرية،  التنظيمية  القيم  ذلك  ويشمل  املعرفة؟  هذه  باستخدام 

الشخصية، والقيادات، والطرق املتبعة في تنمية املهارات والتعلم باملؤسسة.

Ó  املمار�صة : ما هي العمليات التنظيمية التي حتتاج إلى هذه املعرفة؟ وتشمل
العمليات واإلجراءات اإلدارية والعمليات املتخصصة.

ل المعــــــــرفـــــــــة
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Ó  إدارة دعم  في  املؤسسة  في  املتاحة  التقنيات  دور  هو  ما   : الداعمة  التقنية 
املعرفة؟ وتشمل التقنيات الداعمة للبنية التحتية لنظم املعلومات، والنظم 
وبوابات  االلكتروني،  البريد  وأنظمة  املستخدمة،  والتطبيقات  القياسية، 
اخلدمات اإللكترونية، وتطبيقات االنترنت، وأنظمة العمليات اإلدارية، نظم دعم 

القرار و االنظمة اخلبيرة

إن التطبيق السليم إلدارة املعرفة ينتج عنه حتسني قدرة العاملني في املؤسسة 

على اتخاذ قرارات يومية بطريقة أفضل، وذلك من خالل قضاء وقت أقل في جمع 

املعلومات، ووقت أكثر في عملية اإلبداع أثناء التطبيق. كما تساعد إدارة املعرفة 

التنظيمية أنظمة دعم اتخاذ القرار، وحتليل املواقف على أساس إمكانية احلصول 

وقت  اختصار  وعلى  املناسب،  الوقت  في  القرار  ذات صلة مبوضوع  على معلومات 

املعرفة،  وتبادل  العاملني،  بني  التعاون  عملية  وتسهيل  املعلومات،  على  احلصول 

واحلفاظ على املعرفة اخلاصة باملؤسسة، كما تساعد على التغلب على مشكلة 

املؤسسات  اختيار  ويعتمد  للمؤسسة.  والتنظيمية  اجلغرافية  احلدود  اتساع 

يتركز  قد  والذي  للمؤسسة،  الرئيسي  التوجه  على  املعرفة  إدارة  الستراتيجية 

التفوق  أو  املنتج،  أو  العميل،  االستراتيجية:  التوجهات  هذه  من  أكثر  أو  واحد  في 

العملياتي للمؤسسة.

توثيق  هو  األساسي  االستراتيجي  توجهها  يكون  األول،  النوع  من  فاملؤسسات، 

العالقة مع العمالء، والسعي جلعل منتجاتها أقرب ما يكون ملا يحتاجه العمالء. وهذا 

يعني السعي ملعرفة الكثير من املعلومات عن العمالء وعن احتياجاتهم، والسعي 

استراتيجياتها  توجه  املؤسسات  وهذه   . باالهتمام  العمالء  يشعر  لكي  املستمر 

واستثماراتها نحو تطوير أنظمة جمع معلومات عن العمالء، وأنظمة إدارة عالقات 

العمالء، واستنباط البيانات، واالستخبارات التجارية.

بزيادة  االهتمام  حيث  من  املنتجات  على  فتركز  الثاني،  النوع  من  املؤسسات  أما 

ل المعرفة
ل األول - نق

ص
الف



8

إبداعية  بيئة  توفير  ذلك  ويتطلب  للسوق،  املنتجات  أحدث  وتقدمي  وجودته،  اإلنتاج 

املؤسسات  وهذه   . وقت  أسرع  في  للسوق  اجلديدة  األفكار  جلب  على  وقدرة  فائقة، 

جميع  بني  املعرفة  في  واملشاركة  التعاون،  لدعم  املعرفة  إدارة  استراتيجيات  تختار 

أفرادها، وتشجيع منتديات املناقشة وتبادل األفكار.

أما املؤسسات من النوع الثالث، فتعتمد على منهج اإلدارة املتميزة، والذي يتضمن 

العمليات  املتوسطة، وحتسني  اإلنتاج  والقضاء على خطوات  العامة،  النفقات  تقليل 

هذه  ومثل   . املستويات  كافة  على  لألداء  املستمر  والتحسني  الفاقد،  وتقليل  اإلدارية، 

أفضل  بنقل  وتهتم  األداء،  حتسني  أنظمة  تطوير  نحو  استثماراتها  توجه  املؤسسات 

اخلبرات في مجال العمليات اإلدارية، كما تهتم بعمليات إدارة اجلودة الشاملة. 

األنظمة  مجموعات  من  أكثر  أو  واحدة  داخل  املعرفة  إدارة  أنظمة  تصنيف  وميكن 

التالية: أنظمة إدارة الوثائق، وأنظمة الويب الداللية، وأنظمة قواعد البيانات العالئقية، 

وأنظمة  االجتماعي،  التواصل  وأنظمة  االصطناعي  الذكاء  وأنظمة  احملاكاة،  وأنظمة 

إدارة احملتوى التدريبي أو التعليمي .

ال  والتي  والتطبيقات  التقنيات،  من  مجموعة  على  املعرفة  إدارة  أنظمة  وتشمل   

تتحقق بالضرورة عن طريق برنامج واحد . عالوة على ذلك، تتميز األدوات املستخدمة 

املعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  استخدام  على  بالقدرة  املعرفة  إدارة  برمجيات  في 

املستخدمة حاليا داخل املؤسسات.

عوامل جناح إدارة املعرفة

استراتيجية  مع  املعرفة  إدارة  مبادرة  دمج  ضرورة  على  الباحثني  من  كثير  اشترط 

لألفراد  املوثوقة  املعلومات  وتوافر  املؤسسة  ثقافة  في  ودمجها  باملؤسسة  االعمال 

املالئمني فى الوقت املناسب ومن عوامل النجاح هي:

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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االبتكار والتاكيد على فرص التعلم املستمر لالفراد. 1

توفير فرص لالفراد للمشاركة في احلوار والبحث والنقاش. 2

تأسيس انظمة للفهم ونشر التعلم واملشاركة فيه. 3

الفرد . 4 مستوى  على  التعلم  مناذج  ويدعمون  يبنون  الذين  القادة  وتطوير  حتديد 
واملؤسسة

الجناز . 5 املعرفة  وتطبيقات  ومضامني  متطلبات  دور  لتحديد  االفراد  مساعدة 
اعمالهم

إبتكار املؤسسة غير احملدودة والتى تعنى بالسلوك املتفتح. 6

تقدمي خطة دفع معتمدة على املهارة كجزء من النظام. 7

التشجيع مبكافآت لدفع روح الفريق على التعاون والتعلم. . 8

Knowledge Transfer  نقل املعرفة

ابتكار، وتنظيم، وتوزيع، واستقبال املعرفة والتأكد  إلى  تسعى عملية نقل املعرفة 

من توفرها للمستخدمني اجلدد . وال ميكننا اعتبار عملية نقل املعرفة على أنها عملية 

انتشار تلقائية، ولكنها تعتبر عملية حتتاج إلى تخطيط مستمر، وتعتمد في جناحها 

على مدى خبرة األشخاص املشاركني فيها. وال يعنى انتشار املعرفة االستنساخ التام 

للمعرفة في الوحدة املستقبلة لها.

وفى مجال املعرفة التنظيمية والتعلم التنظيمي، يتم نقل املعرفة من أحد أجزاء 

املؤسسة إلى أي جزء أو أجزاء أخرى من نفس املؤسسة، أو إلى عميل من عمالء املؤسسة.

عناصر نقل املعرفة

ارتباط بسيط بني مجموعة  منوذج  املعرفة)2( في صورة  نقل  توضيح عملية  ميكن 

ل المعرفة
ل األول - نق

ص
الف
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من العناصر التي تندمج وتتفاعل للخروج بنتائج ذات قيمة للمؤسسة، وهذه النتائج 

قد تتبلور على شكل منتجات جديدة، أو صفقات عمل ناجحة، أو إرضاء للعمالء. وهذه 

العناصر موضحة في الشكل )1( وهى : 

شكل رقم )1( عناصر نقل املعرفة

Ó  Message الر�صالة

ألغراض  نقلها  املطلوب  املعرفة  موضوع  وهي  نقلها،  املطلوب  املعرفة  متثل  وهى 

محددة مثل حل مشكلة معينة أو تغيير في طريقة استخدام نظام أو نتيجة بحث 

مطلوب تطبيقها في العمل. ويجب أن تكون الرسالة واضحة، وموجزة، وسهلة الفهم، 

أمثلة  وأن حتتوى على  املرجوة،  النتائج  لتحقيق  املطلوبة  املعلومات  وأن تشمل جميع 

توضيحية أو قصة مؤثرة لها عالقة باملوضوع ويكون من الصعب نسيانها.

Ó  Messenger  مو�صل املعرفة

 وهو الشخص أو مجموعة األشخاص الذين يقومون بتوصيل املعرفة إلى األشخاص 

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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املستهدفني. ويجب أن يكون موصل الرسالة على درجة عالية من الكفاءة واخلبرة في 

أنه  املعرفة، على  إليه من قبل مستقبلي  ينظر  وأن  نقلها،  املطلوب  املعرفة  موضوع 

شخص محترم، وذو خبرة واسعة في مجال املعرفة املطلوب نقلها. 

Ó Method طرق تو�صيل املعرفة

الرسالة،  ونوع  للرسالة  املستقبلني  نوعية  بناء على  املعرفة  اختيار طرق نقل  يتم   

ويستحسن استخدام طرق ووسائل عديدة للتأكد من توصيل الرسالة بطريقة فعالة 

لتحقيق النتائج املرجوة.  

Ó Expected Effects النتائج املرجوة

املعرفة في حتديد  املعرفة، مما يساعد موصل  املرجوة من نقل  النتيجة  يجب حتديد 

طرق توصيل الرسالة، وطرق قياس النتائج عقب استكمال عملية نقل املعرفة.

Ó  Audience امل�صتفيدون من املعرفة اأو م�صتقبلوها

 إن استهداف مجموعة محددة من العاملني لتلقى معرفة محددة، يسهل مهمة 

نصب  واضعا  املستمعني،  إلى  وتوصيلها  الرسالة  إعداد  كيفية  في  املعرفة  موصل 

عينية النتائج املرجوة من العملية، كما يساعد املستمعني على التواصل مع موصل 

املعرفة، وسرعة استيعاب الرسالة وتطبيقها خالل العمل اليومي. 

إطار عمل نقل املعرفة

إطار  بتطوير  »ايجبو)3(”  قام  البناء،  مجال  في  املعرفة  نقل  ملسائل  التصدي  وفى 

عمل إلدارة املعرفة، ركز فيه على خمسة أبعاد مثل القوى البشرية، واحملتوى، والثقافة 

التنظيمية، والعمليات اإلدارية،و البنية التحتية، وتقنية املعلومات.

وقد ساعد هذا اإلطار في تقدمي رؤى ومعالم واضحة ومميزة في كيفية عمل منوذج 

ل المعرفة
ل األول - نق

ص
الف
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ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ

شكل رقم )2( إطار عمل نقل املعرفة

مناسب وفعال لنقل املعرفة. يحتوى الشكل )2( على إطار عمل فعال لنقل املعرفة، 

ومن الواضح أن إطار العمل هذا يدمج نقل التكنولوجيا ونقل املعلومات لكي يظهر 

أهمية حتويل املعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة حتى يتسنى نقلها

جتميع  عملية  وليست  تواصل  عملية  أنها  على  املعرفة  نقل  عملية  اعتبار  وميكن 

معلومات، حيث إن جناح عملية نقل املعرفة يعتمد في املقام األول على اختيار األفراد 

املسؤولني عنه “دورتى)4(”. ومن املمكن أن تكون عملية نقل املعرفة هذه ذات اجتاهني بني 

الناقل واملنقول إليه.

وبالرغم من قلق املؤسسات الدائم وسعيها لتعزيز اإلبداع واالبتكار، ففي معظم 

األحيان يتم اكتشاف األفكار اجلديدة واملفيدة لإلبداع واالبتكار في صورة ما داخل أو خارج 

االنتقال  نوعا من  ويعد هذا  وتستغلها.  وتتبناها  أن جتدها  املؤسسة  وعلى  املؤسسة، 

التلقائي للمعرفة والذي يعتبر عامال حيويا وأساسيا في جناح املؤسسة .فالقدرة على 

استغالل املعرفة الضمنية الكامنة في عقول املديرين والعاملني باملؤسسة من خالل 

القدرة على حتويل املعرفة الضمنية إلى املعرفة الصريحة، عن طريق التعلم التنظيمي، 

يعتبر من العوامل األساسية في حتديد األفضلية التنافسية للمؤسسة .
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حتديات نقل املعرفة

إن الصعوبات املتعلقة بعمليات نقل املعرفة منها ما يتعلق بطبيعة املعرفة في 

حّد ذاتها، وهي مشاكل من املعتقد أنه سيتم التكفل بها إلى حّد كبير في  املستقبل 

ومنها ما هو متعلق  ؛  االستراتيجية  وأهميتها  للمعرفة  املتنامي  للّدور  نظرا  القريب 

بطريقة استخدام املعرفة ودرجة حتفيز مستخدميها، وهو أمر يقع على عاتق املؤسسات 

التي يتعنّي عليها أن تضطلع به لتحقيق فوائد نقل املعرفة.

والذي  املعرفة  إلدارة  الفّعال  النموذج  ذلك  هو  املؤسسات  إليه  تفتقد  ما  أهم  إن   

يتالءم مع متطلبات االندماج اإليجابي في اقتصاد املعرفة ؛ كما أن حداثة إدارة املعرفة 

تعتبر في حّد ذاتها سببا جلملة من الصعوبات في عملية نقل املعرفة. وميكننا تلخيص 

أهم التحديات التي تواجه عملية نقل املعرفة فيما يلي :

Ó  باملؤسسة، وكونه في مرحلة املعرفة   إدارة  املرتبطة بحداثة نظام  الصعوبات 

اإلنشاء والتجربة.

Ó  وذلك للمعرفة،  الفكرية  امللكية  أصل  بتحديد  املرتبطة  القانونية  الصعوبات 

نظرا ألن املعرفة قد تكون محصلة جلهود كثيرة ميكن أن تشارك فيها أطراف 

مختلفة.

Ó  .نقص أو عدم وجود حوافز لدى العاملني للمشاركة في املعرفة وتطبيقها

Ó  ظروف في  استخدامها  عند  مراعاته  يجب  والذي  للمعرفة  الظرفي  الطابع 

مغايرة.

Ó  املعرفة من إفراغ  يتسبب في  قد  والذي  املعرفة،  إلدارة  املصاحب  الرّوتني  خطر 

امتيازها ضمن ظروفها اخلاصة، أو قد يؤدى إلى عدم حتديث املعرفة مبا يتناسب 

والظروف اجلديدة. 

ل المعرفة
ل األول - نق

ص
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Ó  التزايد املطرد في حجم املعرفة، فاملعرفة التنظيمية اآلن تشكل نسبة متزايدة

من إجمالي موارد املؤسسات.

Ó  انتقال املؤسسات من الهيكل التنظيمي الهرمي، إلى الالمركزية في هياكل

التنظيم، حيث تزداد مشاركة العاملني والتي تؤدى عادة إلى إبداع أكثر، وصعوبة 

في استعمال الطرق التقليدية لنقل املعرفة.

Ó  .أدت تكنولوجيا املعلومات احلديثة إلى خلق وسائل جديدة ومبتكرة لنقل املعرفة

وعلى الرغم من هذا ال تستطيع التكنولوجيا وحدها حل مشاكل نقل املعرفة، 

وحتفيز  تسهيل  في  تساهم  أن  والتدريبية  التنظيمية،  الهياكل  فعلى  ولذلك 

نقل املعرفة، حيث يعتبر برنامج نقل املعرفة ذا قيمة فقط عندما يندمج ضمن 

مجموعة من سياسات تشجيع االبتكار، ونشر املعرفة.

Ó :الى أربع حتديات هي Mc Drmott 1998 وقد خلص

االنظمة . 1 تصميم  في  املتمثل   Technical Challenge التقنى  التحدى 

البشرية واملعلومات

املؤسسات . 2 تطوير  في  املتمثل   Social Challenge االجتماعي  التحدى 

من  بدال  االبداع  لتشجيع  الفكرى  التنوع  وتعميم  باملعرفة  تشارك  التى 

االستنساخ

التى . 3 البيئة  نشأة  فى  واملتمثل   Management Challenge االدارة  حتدى 

تقيم املشاركة باملعرفة

على . 4 االنفتاح  في  واملتمثل   Personal Challenge الشحصى  التحدى 

أفكار اآلخرين والرغبة في املشاركة والسعي املتواصل للمعرفة اجلديدة.

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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مقدمة

يجب  وملن  نقلها،  وأسباب  نقلها،  املراد  املعرفة  ماهية  حتديد  إلى  املؤسسات  حتتاج 

والقدرات  املهارات  هي  وما  نقلها،  املراد  للمعرفة  احلرجة  العناصر  هي  وما  تنقل،  أن 

االهتمام  املؤسسة  قيادات  على  يجب  كما  وتطبيقها.  املعرفة  نقل  بعد  املتوقعة 

األدوات  تطوير  خطط  تتضمن   أن  يجب  والتي  املعرفة  بنقل  اخلاصة  اخلطط  بتطوير 

املناسبة لعملية النقل، ووسائل املتابعة للتأكد من إمتام اخلطط املوضوعة. كما يجب 

على قيادات املؤسسة مراعاة أهمية تدريب العاملني، واستخدام احلوافز، والتكنولوجيا، 

ودعم الهياكل التنظيمية لتعزيز ودعم عملية نقل املعرفة في جميع مراحلها داخل 

املؤسسة. هذا باإلضافة إلى ضرورة نشر ثقافة املشاركة في املعرفة، وتوضيح أهمية 

التطوير املستمر في جميع اجملاالت في شتى أنحاء املؤسسة. 

عملية نقل املعرفة

تتم عملية نقل املعرفة على خمس مراحل هي: ابتكار املعرفة، واملشاركة في املعرفة، 

وتقييم املعرفة، ونشر املعرفة، وتطبيق املعرفة، كما هو موضح في الشكل )3(.

شكل رقم )3( عملية نقل املعرفة

ل المعرفة
ي - عملية نق

ل الثان
ص
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)1( ابتكار املعرفة

املعرفة من خالل  ابتكار وتكوين  يرتكز على عمليات  املعرفة  إدارة  إن جوهر مفهوم 

االستفادة من  أو  لتكوين معرفة جديدة،  باملؤسسة  املوجود  املعرفي  التراكم  توظيف 

تفاعالت العاملني باملؤسسة مع أسواق املؤسسة، وبيئتها التنافسية البتكار معرفة 

جديدة.

املعرفة  تكوين  آليات  وحتليل  بدراسة  املعرفة،  إدارة  الباحثون في مجال  اهتم  لذلك 

التنظيمية من خالل تفاعل األفراد، وفرق العمل، واجلماعات في بيئة املؤسسة الداخلية، 

تكوينها  ومراحل  املعرفة  لتحوالت  مناذج  عدة  فقدموا  اخلارجية.  األعمال  بيئة  أوفي 

وتطويرها، ويبقى منوذج ))Nonaka & Takunchi)5( لعمليات تكوين املعرفة من أهم 

هذه النماذج وأكثرها تأثيرا على تطور أدب نقل املعرفة، وإدارة املعرفة ولهذا سوف نحاول 

تسليط الضوء على هذا النموذج املعروف اختصارا بنموذج  )SECI(  لتكوين املعرفة 

وهو اختصار لـ :

Internalization - Combination - Externalization- Socialization

ومنوذج تكوين املعرفة يقوم على فكرة جوهرية تتلخص بوجود حركة حلزونية تفاعلية 

للمعرفة الصريحة واملعرفة الضمنية ترافقها أربع عمليات حتويلية للمعرفة تؤدي إلى 

تكوين املعرفة التنظيمية اجلديدة.

إن حتوالت املعرفة الصريحة والضمنية، وتفاعالت األفراد، واجلماعات مع هذه األمناط 

ثالثة  في  تتم  والتي  للمعرفة،  املستمرة  احللزونية  احلركة  تشكل  التي  هي  املعرفية 

في  واضح  هو  كما  واملؤسسة  واجملموعات  األفراد  مستوى  هي  أساسية  مستويات 

الشكل )4(.

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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شكل رقم )4( منوذج نوناكا لعمليات تكوين املعرفة

وميثل هذا النموذج إطارا لفهم عملية تكوين املعرفة في املؤسسات وذلك من خالل 

املبادئ اآلتية:

Ó تتكون املعرفة التنظيمية من معرفة ضمنية ومعرفة صريحة 

Ó هناك تفاعل ديناميكي بني املعرفة الصريحة واملعرفة الضمنية 

Ó  توجد ثالثة مستويات للتفاعل االجتماعي داخل املؤسسة الواحدة: تفاعل بني 

األفراد، وتفاعل بني اجملموعات، وتفاعل داخل البيئة التنظيمية للمؤسسة ككل.

Ó  يوجد أربعة أنواع من األنشطة والعمليات املكونة للمعرفة، ينتج عنها أربعة 

ينتج عنها تكوين معرفة جديدة  والتي  حتوالت للمعرفة الصريحة والضمنية 

هذه التحوالت هي :

)Socialization( التحول األول: التنشئة

وهو حتول املعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية جديدة عن طريق التواصل. وفى هذا 

التحول يتم تطوير املعرفة الضمنية املوجودة في عقول العاملني إلى معرفة ضمنية 

ل المعرفة
ي - عملية نق

ل الثان
ص

الف



20

جديدة من خالل التفاعل بني األفراد العاملني، أو بني العاملني باملؤسسة، والعمالء، أو 

املوردين، أو املستفيدين من منتجات وخدمات املؤسسة.

أنشطة  خالل  من  شخصية  بصورة  األفراد  بني  الضمنية  املعرفة  هذه  تبادل  ويتم 

العمل  أومن خالل  املؤسسة،  داخل  في  التواجد سويا  اجتماعية مشتركة عن طريق 

املشترك ضمن فرق العمل، أو من خالل ممارسة املهام اليومية حيث يتم تبادل املعلومات، 

واخلبرات، واملشاعر، واملعارف.

 )Externalization( التحول الثاني :التجسيد

 وهو حتول املعرفة الضمنية لدى األفراد إلى معرفة صريحة. ويعني هذا  حتول املعرفة 

الضمنية لدى األفراد إلى معرفة صريحة مكتوبة أو موثقة بأشكال قابلة للفهم من 

عن  ذلك  ويتم  الضمنية،  املعرفة  عن  التعبير  التحول يشمل  هذا  إن  أي  اآلخرين،  قبل 

طريق التعلم التنظيمي والعصف الذهني.

التحويل هذه، حيث يقوم  الوسائل لعملية  وأجدر  أهم  الذهني من  العصف  ويعد 

مجموعة من العاملني بالبحث عن احللول املثلى، أو االتفاق اجلماعي على احلل األفضل 

اجلديدة،  اخلالقة  األفكار  البتكار  بيئة  تكوين  خالل  من  الدراسة  موضوع  للمشكلة 

واستثمار القدرات الذهنية للمجموعة. 

)Combination( التحول الثالث :الترابط

تعقيدا.  أو  تقدما  أكثر  أخرى  صريحة  معرفة  إلى  الصريحة  املعرفة  حتول  وهو 

أخرى  صريحة  معرفة  إلى  الصريحة  املعرفة  تطوير  يتم  التحول  هذا  خالل  ومن 

أكثر تعقيدا، ويتم ذلك بإدراك وفهم واستيعاب العاملني في املؤسسة للمعرفة 

الصريحة عند تطبيق املعرفة في العمل، وينتج عن ذلك خبرات جديدة وإضافات 

للمعرفة  مضافة  قيمة  وذات  ومتطورة،  جديدة،  أخرى  صريحة  معرفة  إلى  تؤدى 

التنظيمية.
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)Internalization( التحول الرابع : االستيعاب

وهو حتول املعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية. ومن خالل هذا التحول يتم تفهم 

باملؤسسة  العاملني  بعقول  إلى معرفة ضمنية كامنة  الصريحة  املعرفة  واستيعاب 

من خالل القيام بتطبيق املعرفة الصريحة واملمارسة، واستنباط احلقائق، واألفكار التي 

تضاف إلى هذه املعرفة على هيئة مخزون معرفي لألفراد.

واجلدير بالذكر هنا، أن عملية التحول هذه غير منطية، وتختلف من شخص إلى آخر 

كل حسب خبراته السابقة، ومستواه العلمي، وثقافته، وقدرته على االستيعاب، ودرجة 

فهمه ملوضوع املعرفة. 

)2( امل�صاركة يف املعرفة

وتعد املشاركة في املعرفة هي املرحلة الثانية في عملية نقل املعرفة، وهى نشاط 

يتم عن طريقه تبادل املعرفة بني األشخاص، واألصدقاء، واألعضاء في فرق العمل داخل 

املؤسسة، أو بني كل العاملني في املؤسسة، أو بني أفراد اجملتمع.

وميكن تفسير املشاركة في املعرفة على أنها البحث عن املعرفة في أماكن تواجدها 

أماكن  في  اخملتزنة  املعرفة  في  واجلماعات  األفراد  يتشارك  بحيث  املؤسسة  أنحاء  في 

مخصصة خلزن املعرفة. من خالل هذا املعنى فإن املستقبلني للمعرفة يحصلون على 

املعرفة من أماكن تواجدها ويتفهمون هذه املعرفة للعمل بها.

وتدرك معظم املؤسسات أن املعرفة التنظيمية تشكل ثروة قيمة، وغير ملموسة 

اخلاصة  األنشطة  دعم  ميكن  وأنه  عليها،  واحلفاظ  للمؤسسة  تنافسية  مميزات  خللق 

باملشاركة في املعرفة عن طريق أنظمة إدارة املعرفة. وميكن القول بأن أهم عناصر النجاح 

في تبني نظم إدارة املعرفة وحتقيقه ألهداف املؤسسات هو جناح اجلزء املتعلق باملشاركة 

في املعرفة. وحتتاج املؤسسات لتحقيق مفهوم املشاركة في املعرفة إلى مناخ تنظيمي 

داعم، حيث أثبتت بعض الدراسات أنه من املستحيل تطبيق املشاركة في املعرفة في 
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مؤسسة ما بدون تغيير بعض السلوكيات لدى األفراد العاملني والقيادات باملؤسسة. 

وعند تناول موضوع املشاركة في املعرفة، يجب مراعاة اآلتي:

Ó  يخدم عملية اجلماعي  العمل  أسلوب  إلى  الفردي  العمل  أسلوب  من  التحول 

املشاركة في املعرفة.

Ó .أسلوب وطبيعة املشاركة يختلف طبقا لنوع املعرفة

Ó  أن املشاركة في املعرفة تختلف عن املشاركة في املعلومات، ألن املشاركة في

املعلومات ال تتضمن عنصر التفكير.

وتشكل املشاركة في املعرفة التحدي الرئيسي في مجال إدارة املعرفة. ويرجع السبب 

في ذلك إلى امتناع بعض املوظفني عن إشراك باقي املؤسسة في معرفتهم. كما أن 

اإلدارة  املعرفة يعتمد على دعم  املشاركة في  أن جناح  أخرى ركزت على  دراسات  هناك 

العليا ومشاركة العاملني وتدريبهم، واستخدام طرق وأساليب مناسبة للمشاركة في 

املعرفة مبا يالئم املؤسسة وثقافتها.

وأوروبية بخصوص  أمريكية  أكثر من 400 شركة  أجريت على  دراسة  أوضحت  وقد 

األنشطة الالزمة لدعم املشاركة في املعرفة داخل املؤسسات النتائج التالية:

Ó  املؤسسة ألفراد  موجهه  املعرفة  في  املشاركة  دعم  أنشطة  من   %50 أن 

املعرفة، وعمليات  واملسئوليات اجلديدة لدعم نقل  األدوار  عن طريق حتديد 

املعرفة في  لوضع  األفراد  املعرفة، ومساعدة  والتدريب الكتساب  التعليم 

صورة موثقة.

Ó  أن 25% من أنشطة دعم املشاركة في املعرفة موجهه لدعم العملية اإلدارية

للمشاركة في املعرفة وذلك لتوضيح مصادر اخلبرة الداخلية وتطوير شبكات 

ملبتكري املعرفة.

Ó  أن 25% من أنشطة دعم املشاركة في املعرفة موجهه لدعم أنظمة املشاركة
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في املعرفة مثل إنشاء الشبكات البينية واألنظمة التعاونية، وأنظمة تخزين 

البيانات واملعلومات، وتطوير أنظمة خبيرة، وتقنيات العمليات التنظيمية.

ويجب أن توجد املعرفة واألفكار في صورة تتيح لآلخرين تفسيرها، وتسهل عملية 

النشر في حالة وجود املعرفة في شكل صريح أو رسمي. وفى حالة نقل األفكار واملهارات، 

الضمنية،  املعرفة  أما  غالباً.  مكتوبة  أو  مدونة  صورة  إلى  بداية  األفكار  حتويل  يجب 

فيمكن املشاركة فيها أيضا لكن بطرق مشاركة مختلفة فهي حتتاج إلى اتصال وجًها 

لوجه وإتاحة الفرص للتعلم التجريبي.

الرغبة  واملعرفة،  الفكر  أصحاب  من  باملؤسسة  العاملني  لدى  يكون  أن  يجب  كما 

واحلافز للمشاركة بهذه األفكار واملعرفة مع اآلخرين باملؤسسة. وتتم عملية املشاركة 

على مستويات عديدة باهتمامات متداخلة ولكنها متميزة:

Ó .من فرد إلى فريق عمل باملؤسسة

Ó .بني فرق العمل بعضها مع بعض

Ó .بني األقسام اخملتلفة داخل املؤسسة

Ó .بني الوحدات التنظيمية داخل املؤسسة

Ó .بني املؤسسات بعضها مع بعض

إن تسهيل عملية املشاركة في املعرفة من األهداف التي تسعي إليها املؤسسات، 

ويعدد  املشاركة،  عملية  من  حتد  أن  ميكن  التي  املعوقات  من  العديد  هناك  ولكن 

في  األفراد  تردد  أسباب   )6()1999(  Coakes & Goodman و    )1999(  Huseman

إشراك اآلخرين فيما ميتلكونه من معرفة فيما يلي:

Ó  الرغبة في االحتفاظ باملعرفة واخلوف من مشاركتها اآلخرين للمحافظة على

املكاسب املادية .
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Ó  مشاركة نتيجة  وقوتهم  سلطتهم  يفقدوا  أن  من  املعرفة  أصحاب  مخاوف 

املعرفة، وبالذات ما ميتلكونه من معرفة ضمنية.

Ó .معوقات مرتبطة بالنواحي الفردية والتنافسية

Ó .التخوف من املشاركة في املعرفة اخلطأ وتعريض املؤسسة واآلخرين للضرر

Ó  الشعور بالغنب واإلضرار باملصلحة الشخصية، فاألفراد الذين هم على استعداد

إلشراك اآلخرين فيما لديهم من معرفة، عادة ما يرغبون في احلصول على فائدة 

نتيجة املشاركة مبا لديهم من معرفة، وقد يحجمون عن إشراك اآلخرين فيما 

ميتلكونه من معرفة إذا شعروا بأنه ليس هناك حافز أو تعويض ينتظرهم.

 )3( تقييم املعرفة

األفكار  تقييم  املؤسسات  على  كان  ولذا  جيدة،  أفكارا  اجلديدة  األفكار  ليست كل 

اجلديدة ودراسة الفوائد واألخطار املتوقعة عند تطبيقها، واألثر املتوقع منها في كافة 

النواحي:

Ó .املنتجات واخلدمات التي تقدمها املؤسسة

Ó . العمالء

Ó . أصحاب املصالح: املوظفون، املالكون، الشركاء، املوردون

Ó .األثر املالي

Ó .السوق

 كما يجب دراسة ما إذا كانت هذه األفكار قد صلحت في املاضي، وما مدى احتمالية 

فعاليتها في الظروف اجلديدة، وحتديد األفكار اجلديرة باملتابعة من خالل الفرص املتاحة 

وقت تطبيق هذه األفكار.
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)4( ن�صر املعرفة

وتشمل هذه املرحلة من مراحل نقل املعرفة نشر املعرفة حيث إن قصرها على أفراد 

وفئات معينة يفقدها قيمتها. والغرض من هذه املرحلة هو إيصال املعرفة جلميع من 

يعنيهم األمر في املؤسسة. 

أهم  من  يعد  املناسب،  الوقت  في  املناسب،  للشخص  املناسبة  املعرفة  توفير  إن 

العوامل في جناح عملية نقل املعرفة. ألن قابلية املعرفة للتقادم هي جوهر عملية نشر 

وتوزيع املعرفة. إن عمر اخلبرة محدود بسب التقنيات اجلديدة فال ميكن ألحد أن يحتكر 

املعرفة، وينبغي على األفراد واملؤسسات أن يجددوا معرفتهم باستمرار، ويتطلب هذا 

فحصا دقيقا وجذريا ملعادلة املعرفة القدمية: املعرفة = القوة، ويجب استبدالها مبعادلة 

املعرفة اجلديدة: املعرفة = القدرة، ولذا يجب املشاركة بها، ألنها تزداد وتنمو باالستخدام، 

واملشاركة، وتبادل األفكار واخلبرات واملهارات بني العاملني.

أن  أنه يجب  املعرفة)7(  تتلخص في  توفر عدة شروط لنقل  )باداركو( ضرورة  وحدد 

من  النوع  لهذا  مناسبة  الوسيلة  هذه  تكون  وأن  املعرفة،  لنقل  وسيلة  هناك  تكون 

املعرفة وقادرة على نقلها، وأن يتوفر احلافز لدى اجلهة املعنية للقيام بذلك، وأال تكون 

هناك أي معوقات حتول دون نقل املعرفة.

لنشر  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  مثل  املعرفة  لنشر  عديدة  وسائل  وهناك 

املعرفة وتوزيعها كاالنترنت، وكذلك تتم عملية نقل اخلبرات املعرفية إلى العاملني اجلدد 

عن طريق التدريب وطرق وتقنيات تقدمي النصح واإلرشاد. 

في الصناعة خاصًة هناك عدة أساليب لتوزيع املعرفة طبقا لـ)Vorbeck( )8( وهي:

Ó .تشكيل فرق عمل للمشروعات متنوعة معرفيا للتوزيع الداخلي للمعرفة 

Ó  اخلارجية املعلومات  وشبكة  االنترانت  الداخلية  املعلــومات  شبكة  تطوير 

اإلنترنت .
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Ó . تخطيط وتنفيذ برامج التدريب من قبل زمالء اخلبرة القدامى

Ó .حتديد وإعداد وكالء للمعرفة في شتى التخصصات 

Ó  .تشكيل فرق اخلبرة، وحلقات املعرفة، وحلقات التعلم 

تشكل  الوقت،  نفس  في  ولكن  قلتها،  من  أفضل  املعلومات  كثرة  أن  املعروف  من 

ذلك هي  على  املعروفة  األمثلة  ومن  احلاجة،  زائدة عن  الكثيرة جدا حمولة  املعلومات 

االنترنت فال يستطيع أحد منا أن يقرأ إال نسبة بسيطة مما به. ومفتاح نشر املعرفة هو 

أن من يستقبل املعرفة، هو من يستطيع استخدامها. وتتدرج الوسائل التي تستهدف 

التنظيمية  الوسائل  إلى  األول  املقام  في  التكنولوجية  الوسائل  من  املعلومات،  بها 

اخلالصة.

)5( تطبيق املعرفة

ودمج  واستخدام،  استيعاب،  هو  املعرفة،  نقل  مراحل  من  املرحلة  هذه  من  الهدف 

املعرفة التي اكتسبها األفراد أثناء املمارسات واألعمال اليومية بقصد حتسني مستوى 

هذا  واإلنتاجية.  الكفاءة  من  أعلى  إلى مستوى  والوصول  اإلبداع،  على  والقدرة  األداء 

باإلضافة إلى تقرير املكافآت واملزايا للعاملني بقدر استخدامهم للمعرفة املكتسبة.

املناسب  الوقت  في  املتوفرة  املعرفة  تطبيق  على  املعرفة  نقل  عملية  جناح  يعتمد 

أن  إلى   )Burk( أشار  وقد  للمؤسسة.  تنافسية  ميزات  ولتحقيق  قائمة  حلل مشكلة 

املؤسسات الساعية للتطبيق اجليد للمعرفة، يتعني عليها تعيني مدير للمعرفة يقوم 

بحث العاملني على التطبيق اجليد للمعرفة)9(.

ابتكار  إلى  تؤدي  والتي  الفردي واجلماعي  التعلم  املعرفة يسمح بعملية  إن تطبيق 

معرفة جديدة، ومن هنا جاءت تسمية عمليات نقل املعرفة باحللقة املغلقة.

ويجب توظيف املعرفة املكتسبة في حل املشكالت التي تواجهها املؤسسة وكذلك 

ربط  ويجب  النمو.  التي حتقق  الواسعة  واألغراض  األهداف  أن تستهدف حتقيق  يجب 
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استراتيجية نقل املعرفة مع استراتيجية املؤسسة، وأن يكون ابتكار وتطبيق املعرفة 

العمل.  لصالح  كبيرة  قيمة  له  تكون  وأن  االستراتيجية،  األهمية  ملناطق  مستهدفا 

وعلى سبيل املثال، إذا كانت خدمة العميل ذات أهمية استراتيجية فإن عملية خدمة 

العمالء تكون من العمليات املرشحة البتكار وتطبيق املعرفة.

املعرفة. وهذا  املنشودة من عملية نقل  الغاية  املعرفة وتطبيقها هو  إن استيعاب 

يعنى أن مجرد استثمار املؤسسة للحصول على املعرفة، وتطويرها وإدارتها وتوزيعها، 

أمور لم تعد كافية، ألن املهم هو تطبيق املعرفة أثناء املمارسة وتنفيذ األعمال اليومية 

في املؤسسة، فاملعرفة التي ال تنعكس باإليجاب على أداء املؤسسة، ال تعدو أن تكون 

مجرد تكلفة باهظة للمؤسسة ال طائل من وراءها. ومن ثم، فعلى املؤسسة أن تسعى 

إلى تطبيق املعرفة، والسعي إلى ابتكار معرفة جديدة.

إن املعرفة واإلبداع يتطلبان بيئة ديناميكية داخل املؤسسة تتسم باحلرية والتشجيع 

لكل اآلراء اجلديدة، والعمل بعقلية تقبل اخملاطرة، وتسمح باحتمال الوقوع في األخطاء 

املؤسسات  واألبحاث. فعلى  التجارب  الفرص إلجراء  وتتيح  اجلديدة،  األفكار  عند جتربة 

بقبول  يسمح  مناخ  إلى  فيها  السائد  التقليدي  والتنظيمي  الثقافي  املناخ  تغيير 

املقترحات اجلديدة، وإعطاء الفرص واحلرية للعاملني لإلبداع والتجربة واخلطأ، وتشكيل 

فرق عمل صغيرة ترتبط بشبكات اتصال مرن تسمح بتبادل اآلراء واألفكار بحرية، وبدون 

خوف في مجال ابتكار منتجات أو خدمات جديدة، أو تطوير وحتسني العمليات اإلدارية 

واملنتجات واخلدمات املوجودة.

كما يجب على قيادات املؤسسة أن تقوم بإعادة هيكلة نظام املكافآت لتشجيع 

مخاطر  اختراق  في  لنجاحهم  بحوافز  العاملون  يشعر  لكي  االبتكار  على  األفراد 

التغيير. كما يجب على قيادات املؤسسة منح الثقة للعاملني وقدراتهم، وأمانتهم، 

وذلك لدعم الشعور باالنتماء للمؤسسة مما يدفعهم إلى اإلبداع واحلرص على تفوق 

املؤسسة.

ل المعرفة
ي - عملية نق
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املعرفة  حجم  على  يتوقف  لديها،  املعرفة  نقل  برنامج  في  مؤسسة  أي  جناح  إن   

املطبقة قياسا ملا هو متوفر لديها من املعرفة، فالفجوة بني املعرفة التنظيمية املتاحة 

واملعرفة التنظيمية املنفذة تعد أحد أهم معايير التقييم في هذا اجملال. ففي العالم 

املثالي، يقوم العاملون بتطبيق املعرفة التي يتعلمونها، ولكن الواقع غير ذلك. وقد طور 

إلى  تؤدى  التي  األسباب  التنظيمي، لشرح  اجلمود  لتفسير  نظريات معقدة  الباحثون 

وصول املعرفة إلى األشخاص، ومع ذلك التصل فائدة تطبيقها إلى املؤسسة. وميكن 

تلخيص هذه األسباب في :

Ó .ضعف القدرة االستيعابية لألفراد

Ó  .ضعف حوافز تطبيق املعرفة

Ó .جمود العمليات اإلدارية وعدم تطويرها بشكل يسمح بتطبيق األفكار اجلديدة

Ó  ،اجلديدة واألفكار  التغيير،  تقاوم  املؤسسة  داخل  السائدة  التنظيمية  الثقافة 

والطرق املبتكرة. 

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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كــــــــريـــــة
شـــــــــريــــــة الفـــ

الـمــــــــــوارد البــ
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مقدمة

بالرغم من أن معظم املؤسسات تستثمر األموال الطائلة، في مجال التكنولوجيا 

من أجل زيادة فعالية أنظمة املعلومات وإدارة املعرفة، إال أنها تواجه في معظم األحيان 

نظام  إلى  الوصول  يعرقل  مما  التقنيات  هذه  بني  التكامل  لتحقيق  كبيرة  مشاكل 

متكامل للمشاركة في املعرفة داخل املؤسسة، ويعوق بالتالي عمليات اتخاذ القرارات 

اليومية باملؤسسة.

اجلوانب  املعرفة،  وإدارة  املعلومات  تكنولوجيا  برامج  تنفيذ  خطط  تغفل  ما  وغالبا 

التنظيمية،  الثقافة  مثل  املشروعات)10(  هذه  لنجاح  والضرورية  األخرى  الهامة 

أثبتت  ولقد  واملمارسات.  والسياسات،  التنظيمية،  والهياكل  اإلدارية،  والعمليات 

الدراسات أن الوسائل التكنولوجية ال تستطيع وحدها حل املسائل املتعلقة بفعالية 

إدارة املعرفة ونقلها. 

إطار تطوير أنظمة نقل املعرفة

إن النهج األمثل إلطار برامج تخطيط وتطوير وتنفيذ األنظمة التكنولوجية لنقل 

لنجاح  الضرورية  العناصر  بني  التكامل  يرتكز على ضرورة حتقيق  باملؤسسات،  املعرفة 

هذه البرامج واملوضحة في الشكل )5(. وتشمل هذه العناصر:

Ó .استراتيجية املؤسسة

Ó .طرق قياس األداء

Ó .القوى البشرية

Ó .العمليات اإلدارية

Ó الهياكل التنظيمية

Ó  .األنظمة التكنولوجية

Ó  إدارة البرامج

ل ا لمعرفة
طرق نق
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شكل رقم )5( إطار تطوير أنظمة نقل املعرفة

وتصميم  وتطوير،  تخطيط،  برامج  بأنشطة  االهتمام  جانب  إلى  أنه  يعنى  وهذا 

االهتمام  املؤسسات  على  يجب  ونقلها،  املعرفة  إلدارة  التكنولوجية  األنظمة  وتنفيذ 

مجاالت  في  املؤسسة،  استراتيجية  مع  يتوافق  ومبا  املطلوبة،  التغييرات  بإجراء  أيضا 

الثقافة التنظيمية، ومواقف القيادات، والسياسات، والعمليات اإلدارية، ونظم احلوافز 

واملكافآت، وبرامج التدريب والتوعية وأسلوب إدارة برامج التطوير.

Knowledge Transfer Systems أنظمة نقل املعرفة

باستثمار  املؤسسات  تقوم  املعرفة،  لنقل  الفعلية  الفوائد  حجم  لضخامة  نظرًا 

للتغلب على  وأساليب  استراتيجيات  وتطوير  تقنية  مواردها إلنشاء نظم  الكثير من 

والطرق  والوسائل  التقنيات  لهذه  ملخصا  فيمايلي  ونعرض  املعرفة.  نقل  معوقات 

املستخدمة في مراحل نقل املعرفة: مرحلة ابتكار املعرفة، مرحلة املشاركة في املعرفة، 

مرحلة تقييم املعرفة، مرحلة نشر املعرفة، مرحلة تطبيق املعرفة.

ومن أنظمة نقل املعرفة ما يلي:

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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E- Learning 1( اأنظمة التعلم االلكرتوين(

تدعيم  في  احلاسوب  وشبكات  املعلومات  تقنيات  يستخدم  تعليمي  نظام  وهو 

أجهزة  منها:  الوسائل  من  مجموعة  خالل  من  التعليمية  العملية  نطاق  وتوسيع 

احلاسوب، واإلنترنت والبرامج اإللكترونية املعدة إما من قبل اخملتصني في املؤسسة أو 

املتاحة في السوق. والتعلم اإللكتروني بشكل عام هو استخدام الوسائط اإللكترونية 

واحلاسوبية في عمليات نقل وإيصال املعلومات للتعلم، وهناك مدى لهذا االستخدام 

إلكترونية  وسائل  كاستخدام  البسيطة  الصورة  في  االستخدام  هذا  يكون  فقد 

التقليدية، وقد  الفصول  الدروس في  أو إللقاء  املعلومات،  مساعدة في عملية عرض 

إنشاء  في  واحلاسوبية  اإللكترونية  للوسائط  األمثل  باالستثمار  االستخدام  يكون 

توسيع  وميكن  التفاعلي.  والتلفزيون  اإلنترنت  تقنيات  خالل  من  االفتراضية،  الفصول 

تقنيات  استخدام  إلى  التقليدية  الفصول  حدود  ليتجاوز  اإللكتروني  التعلم  مفهوم 

وإدارة  واختيار،  التفاعلي عن بعد باستخدام تقنية احلواسب اآللية في دعم،  التعليم 

عملية التعليم والتعلم. ويتميز هذا النوع من التعلم باآلتي:

Ó . توفر هذا النوع من التعلم في كل زمان ومكان

Ó . خلق نظام ديناميكي حيوي يتأثر بشكل مباشر بأحداث العالم اخلارجي

Ó  إتاحة املزيد من الفرص واالختيارات لتعلم املهارات املطلوبة للمؤسسة لتغيير

املسار الوظيفي طبقا ملتطلبات املؤسسة املتجددة .

Ó  مساعدة املتعلم على التعلم واالعتماد على النفس وتكوين جيل من العاملني

املسئولني عن تعلمهم .

Ó . رفع العائد على االستثمار بتقليل كلفة التعليم

Ó . كسر احلواجز النفسية بني املعلم واملتعلم

ل ا لمعرفة
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Ó . إشباع حاجات وخصائص املتعلم

Ó .التقييم التلقائي واملباشر للمعلم واملتعلم

العلمي  احملتوى   : هي  رئيسية  عناصر  أربعة  من  اإللكتروني  التعلم  نظام  ويتكون 

هو  كما  واملتابعة  التطوير  ونظام  التعلم،  إدارة  ونظام  التعليمية،  واخلدمات  للمادة، 

موضح في الشكل )6(.

شكل رقم )6( يتكون نظام التعلم اإللكتروني من أربعة عناصر رئيسية

احملتوى العلمي للمادة

باألنشطة  للدروس مدعومة  اإللكترونية  العروض  للمادة  العلمي  احملتوى  ويشمل   

أسلوب  إلى  التقليدي  التقدميي  العرض  أسلوب  من  باملنهج  تنتقل  التي  املساندة 

أكثر تفاعال وواقعية، فاحملتوى العلمي في النظام اإللكتروني يتميز بدمج العديد من 

 ،)Simulations( الوسائل املتعددة التي تخاطب احلواس عند املتعلم، فقد تشمل احملاكاة

والعروض املباشرة )Demonstrations(. ويترتب احملتوى العلمي في النظام اإللكتروني 

على هيئة هرم تبدأ مبوقف تعليمي ميثل احملاكاة ثم موضوعا معينا مدعوما باألنشطة 

التعليمية الفردية واجلماعية.

ل المعــــــــرفـــــــــة
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اخلدمات التعليمية

 Communication and Collaboration وتعزز اخلدمات التعليمية االتصال والتعاون

أخرى،  واملعلمني من جهة  املتعلمني  وبني  املتعلمني بعضهم مع بعض من جهة،  بني 

للمعلم من خالل عملية  أسئلة خاصة  توجيه  املتعلم  يستطيع  املثال  فعلى سبيل 

االتصال اإللكتروني E-mail أو املناقشة اإللكترونية Group Discussion . وتشمل 

اخلدمات اإللكترونية أيضا مكتبة إلكترونية ولوحة إعالنات إلكترونية ... الخ، كما يوفر 

نظام التعلم اإللكتروني حلقات وبرامج تفاعلية بني املتعلمني والعالم اخلارجي.

 )Learning Management System(  نظام إدارة التعلم

املطلوب  التدريب  وإدارة محتوى  بتطوير  املؤسسة  داخل  التدريب  يقوم خبراء  حيث 

تعليمية  مادة  يوفر  مما  االنترنت،  صفحات  على  وتقدميه  وعرضه  باملؤسسة  للعاملني 

دون احلاجة لوجود أي برمجيات، ودون احلاجة لتنزيل أو حتميل امللفات لقراءتها مع وجود 

بني  التفاعل  زيادة  مما يساعد على  للمساهمني  أدوار مختلفة  وتوافر  تفاعلي،  محتوى 

عمليات  توفير  يتم  وبذلك  التدريب.  موضوع  حول  مباشر  بشكل  واملدربني  املوظفني 

التدريب االلكتروني 24 ساعة طوال أيام األسبوع، ويستطيع املتدرب في أي مكان وأي 

وقت، كما تتميز بتقليل الوقت املستثمر في تطوير احملتوى والقدرة على البحث عن أي 

جزء في أي محتوى واستخدامه في أي محتوى آخر. كما تتميز هذه األنظمة بالقدرة 

على قياس قدرات األشخاص في مجال معني ثم إعداد توصية بالدورات اخلاصة الالزمة 

لهذا الشخص مما يوفر إمكانية توفير تدريب يلبي االحتياجات الفردية. كما تقوم هذه 

األنظمة بتخزين جميع البيانات التدريبية في قاعدة بيانات تقوم بتوفير آلية تشاركية، 

ونظام يعمل على حماية احملتوى في جميع األوقات.

نظام التطوير واملتابعة

ويعد عنصر التطوير واملتابعة آخر مراحل التعلم، حيث يتم من خالل تقليل األخطاء 

اإللكتروني.  التعلم  استخدام  استمرارية  ضمان  إلى  باإلضافة  التنفيذ  أثناء  املرتكبة 
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ونظرا الرتباط عملية التعلم اإللكتروني بتقنية املعلومات ذات الطبيعة املتغيرة ولذا 

يجب ضمان إمكانية تطوير وحتديث الوسائل واألدوات املستخدمة في هذا املشروع من 

خالل عنصر التطوير واملتابعة.

Business Process Management Systems2( اأنظمة اإدارة العمليات االإدارية(

اإلدارية  العمليات  وثائق  مجموعة  على  حتتوى  مجلدات  األنظمة  هذه  وتضم 

واإلجراءات وما يتعلق بها من سياسات وتعليمات، والغرض منها أن يتمكن العاملون 

من تعلم كيفية تنفيذ هذه العمليات واإلجراءات، وتتنوع جودة محتويات هذه األنظمة 

تنوعا كبيرا على حسب الطريقة التي مت استخدامها أثناء عملية التطوير .وفى بعض 

إدارة  أنظمة  مجلدات  محتويات  إنشاء  في  األمر  بهم  املنوط  اخلبراء  يشارك  األحيان، 

العمليات اإلدارية، مما يجعل املعرفة أكثر قيمة وواقعية.

، فإنها  الرغم من اشتراك اخلبراء اخملتصني باملوضوع في تطوير هذه اجمللدات  وعلى 

تعتبر إجرائية ورسمية جدا وحتتوى على قوائم محددة وقوائم العملية التشغيلية التي 

قد تتغير وتفقد صالحيتها سريعا، وعلى هذا النحو فإنها غالبا ما تفتقر أيضا للفروق 

التخاذ  الالزمة  اإلرشادية  واملبادئ  احلقائق  إلى  تفتقر  كما  بينها،  والتكامل  الدقيقة 

قرارات واقعية والالزمة للحصول على معرفة أفضل. 

التعقيد  إلى  متيل  ما  غالبا  اإلدارية  العمليات  توثيق  طرق  فإن  هذا  إلى  وباإلضافة 

التعلم  نظم  من  أفضل  اجمللدات  كون  من  الرغم  وعلى  االستخدام.  في  والصعوبة 

االلكتروني أو أنظمة إدارة ملعرفة، فإنها تظل غير فعالة بدرجة كبيرة.

Document Management Systems  3( اأنظمة اإدارة الوثائق(

تعتبر الوثائق وما حتويه من بيانات، من أهم موارد املعرفة التي متتلكها املؤسسات، 

وهى ال تقل أهمية عن باقي موارد املؤسسة، سواء أكانت بشرية أو مالية أو اقتصادية. 

املتميزة في مجال  التطبيقات  الوثائق واألرشفة اإللكترونية أحدى  إدارة  ويعتبر نظام 
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حفظ واسترجاع البيانات والوثائق، باإلضافة إلى تأمني وحماية ملفات الوثائق بصورها 

اخملتلفة على أنظمة احلاسبات الشخصية وأنظمة الشبكات احمللية. ويقوم نظام إدارة 

بيانات لهذه  وتكوين قواعد  والصور،  املستندات  اإللكتروني بحفظ  واألرشيف  الوثائق 

املستندات، ويتيح للمستخدم حفظ واسترجاع املستندات وطباعتها. وميكن للعاملني 

الصور  مسح  في  اإللكتروني  واألرشيف  الوثائق  إدارة  نظام  استخدام  باملؤسسة 

أقسام  إلى  مقسمة  ملفات  في  الصور  هذه  وتخزين  الضوئي،  باملاسح  واملستندات 

مختلفة )حوافظ( حسب حاجة املستخدم واالحتفاظ بها على أقراص الليزر. 

ويعتبر نظام إدارة الوثائق واألرشيف اإللكتروني أداة فعالة وآمنة وسهلة االستعمال 

لتخزين واسترجاع املعرفة، ويخضع جلميع متطلبات سرية الوثائق وأمنها.

استفسارات  للمستخدمني إنشاء  اإللكتروني  واألرشيف  الوثائق  إدارة  نظام  ويتيح 

اخملزنة  الوثائق  من  فرعية  قوائم  واستخراج نتائج  الوثائق،  عن  للبحث  للغاية  متطورة 

في أي ملف ومن أي مجلد. ويتم تخزين نتائج االستفسارات وميكن تعديلها، كما ميكن 

البحث في محتوى بيانات الوثائق بسرعة فائقة، كما ميكن تزويد النظام بآلية البحث 

عن أي معلومة سواء داخل األرشيف أو داخل الشبكة باستخدام محركات البحث.

Expert Systems  األنظمة اخلبيرة

تستخدم النظم اخلبيرة في احلصول على املعرفة من العاملني املهرة وهي مجموعة 

اتخاذ  في  أيضا  النظام  هذا  ويساعد  الذاكرة.  إلى  تضاف  التي  واحلقائق  القواعد  من 

القرار عن طريق طرح األسئلة في صميم املوضوع وشرح األسباب التي توضح أفعاال 

معينة. وتساعد النظم اخلبيرة في مساعدة املؤسسات لصناعة قرارات عالية اجلودة 

باستخدام عدد قليل من االفراد.

ويحتوى النظام اخلبير على برامج حتُاكي أداء اخلبير البشري في مجال معني، وذلك 

عن طريق جتميع واستخدام معلومات وخبرة خبير أو أكثر في مجال معني. وهذه النظم 

أنشئت من أجل استخالص خبرات اخلبراء - وخصوصاً في التخصصات النادرة – وضمها 
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في نظام خبير يحل محل اإلنسان ويساعد في نقل هذه اخلبرات ألفراد آخرين، باإلضافة 

إلى قدرته على حل املشكالت بطريقة أسرع من اخلبير البشري. ويحاول النظام اخلبير 

القيام بعمليات تعتبر عادة من اختصاص البشر، ويتضمن عمليات احلكم على األشياء، 

وعمليات إتخاذ القرارات. ويعد النظام اخلبير وسيلة مفيدة في توفير مستويات عالية 

من اخلبرة في حال عدم توفر خبير بشري، حيث إنها قادرة على تطوير أداء املتخصصني 

ذوي اخلبرة البسيطة.

التطبيق  مجال  في  نافعة  وأنها  االستخدام،  سهلة  أنها  النظم  هذه  مميزات  ومن 

بشكل واضح، وقادرة على التعلم من اخلبراء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقادرة على 

تعليم غير املتخصصني، كما أنها قادرة على تفسير أي حلول تتوصل إليها مع توضيح 

طريقة الوصول إليها، هذا باإلضافة إلى أنها قادرة على االستجابة لألسئلة البسيطة، 

وكذلك املعقدة في حدود التطبيق .

وإذا كان اخلبراء البشريون ميلكون كمية هائلة من املعرفة املتخصصة في مجاالت 

من  هائالً  عدداً  تتضمن  معرفة  قواعد  إلى  عادة  تستند  اخلبيرة  النظم  فإن  عملهم 

اخلبيرة كفرع من  النظم  ولقد نشأت  املعرفة.  التي حتوي معلومات  املعطيات  قواعد 

فروع الذكاء االصطناعي. ويتكون النظام اخلبير من ثالثة أجزاء: قاعدة معرفة تتضمن 

واستنتاج  املعارف  ملعاجلة  نظام  وهو  استدالل  ومحرك  اخلبرة،  بحقل  املتعلقة  املعارف 

إلى  الوصول  اخلبير من  املستخدم غير  لتمكن  املستخدم  وواجهة  طريقة االستدالل، 

املعرفة املوجودة في النظام اخلبير.

 Semantic Web أنظمة الويب الداللية

أو  اللفظية”  الدالالت  ذات  “الويب  أحيانا  ما يطلق عليها  )أو  الداللية  الويب  تعرّف 

ميكن  أنه  أي  باملعنى”،  بيانات  “شبكة  بأنها   )Semantic Web( املعنى”  ذات  “الويب 

الوصول لهذه  البيانات. ويتطلب  أن تعرف ماذا تعني هذه  للبرامج احلاسوبية اخلاصة 

والذي   ،)Ontology( باالنتولوجي  االستعانة  للبيانات  والفهم  التفسير  من  الطريقة 
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يعرّف بأنه طريقة لتمثيل املفاهيم وذلك عن طريق الربط بينها بعالقات ذات معنى، 

حتى يسهل ربط األشياء املوجودة بعضها مع بعض ولفهم أوسع للمفاهيم اخملتلفة.

وتقوم شبكة الويب الداللية على فكرة التعامل مع املعلومات املتاحة على الويب 

آلياً وفقاً لدالالتها ومعانيها، وهى تعتبر ثورة في عالم الويب حيث تصبح املعلومات 

احلالي.  الويب  في  التوجيه  بشرية  كونها  من  بدالً  احلاسبات  قبل  من  للمعاجلة  قابلة 

وبالتالي فإن الويب الداللي يسمح للمتصفح أو البرمجيات العميلة بالبحث والعثور 

على املعلومات ومشاركاتها بدالً عنا.

وإلضافة طبقة من الدالالت اللفظية )أي املعانى( إلى الشبكة القائمة، هناك ثالثة 

 ،)Metadata( متطلبات حتتاج إلى حتقيق وهي: تركيبة واضحة لتمثيل واصفات البيانات

ومفردات لتوصيف واصفات البيانات، وواصفات بيانات لكل صفحة من صفحات الويب.

والتعليمية  والطبية  التجارية  منها  تطبيقات عدة  في  الداللية  الويب  وتستخدم 

البحث ونكتفي  املمكنة في هذا  التطبيقات  واللغوية وغيرها. وال ميكن حصر جميع 

بتقدمي مثالني من مجالني مهمني هما اجملال التجاري واجملال الطبي.ففي اجملال التجاري 

مت  املثال،  سبيل  على  اجملال،  هذا  في  املفيدة  واألبحاث  التطبيقات  من  العديد  هناك 

استخدام الويب الداللية في عمل بوابة جتارية تضم معلومات عن قطع غيار السيارات، 

مجمعة من قواعد بيانات صناع وموردي ومستخدمي هذه القطع في أوروبا، ومت التوليف 

بني هذه البيانات باستخدام تقنيات الويب الداللية وذلك لعمل أنتولوجي مشتركة بني 

جميع األطراف املستفيدة لتوصيف بياناتها. كما مت استخدام تقنيات الويب الداللية 

إليجاد حلول لبعض املشاكل التي حتصل لقطع الغيار املعطوبة وذلك عن طريق إجراء 

استعالمات ذكية على البيانات املوجودة.

كما ميكن استخدام تقنيات الويب الداللية ملساعدة الباحثني في اجملال الطبي على 

إدارة البحوث في العلوم الطبية احلديثة، ومتكني فهم أفضل لألمراض، وتسريع تطوير 

عملية العالج. فعلى سبيل املثال، ميكن القيام بعمل نظام للسجالت الطبية للحد من 
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األخطاء الطبية، وحتسني كفاءة الطبيب مع املريض، وحتسني سالمة املرضى واالرتياح 

النظام  استند  وقد  الترميز.  دقة  لزيادة  الفوترة  الطبية، وحتسني عملية  املمارسة  في 

الوصول  لسرعة  وترميزها  الطبية  السجالت  لتوصيف  الداللية  الويب  تقنيات  على 

إليها وللقيام ببعض العمليات االستنباطية منها.

Relational Databases  أنظمة قواعد البيانات العالئقية

هي قواعد بيانات يتم تخزين البيانات فيها داخل خاليا محددة، وكل مجموعة من 

إن  بحيث  جدوالً،  أو  عالقة  متثل  السجالت  من  مجموعة  وكل  سجالَ،  تسمى  احلقول 

البيانات  نوع  احلقول، وكل حقل يتضمن نفس  لها نفس عدد  السجالت يكون  جميع 

املوجودة في جميع السجالت )الربط املنطقي(، ومتثل مجموعة اجلداول قاعدة البيانات.

وتعتبر الفائدة الرئيسية من قواعد البيانات العالئقية هي تخزين كمية كبيرة من 

واالستعالم  واحلذف،  والتعديل،  اإلضافة،  حيث  من  معها  التعامل  لسهولة  البيانات 

واملعاجلة. كما يتم احلد من تكرار البيانات إلى أقل درجة ممكنة، باإلضافة إلى إمكانية 

قاعدة  مع  للتعامل  السرية  مستويات  وحتديد  البيانات،  بني  اخملتلفة  العالقات  متثيل 

البيانات وإمكانية التعامل مع البيانات من أكثر من مستخدم في نفس الوقت.

Simulation Systems  أنظمة احملاكاة

احملاكاة  :عملية تقليد ألداة حقيقية، أو عملية فيزيائية، أو حيوية. وحتاول احملاكاة أن 

متثل وتقدم الصفات املميزة لسلوك نظام مجرد، أو فيزيائي بوساطة سلوك نظام آخر 

يحاكي األول. وتشيع أنظمة احملاكاة في الطيران املدني واحلربي حيث يتمرن الطيارون 

عليها لتمكينهم من التحكم في الطائرة في األحوال احلرجة مثل العواصف أو عطل 

أحد احملركات. وتشكل احملاكاة بحيث تكون صورة طبق األصل مما قد يجري على الطبيعة.

تستخدم كلمة )محاكاة( في عدة مجاالت مبا فيها النمذجة للظواهر الطبيعية 

أيضا  محاكاة  وهناك  العمليات.  هذه  تفاصيل  استكشاف  حملاولة  البشرية  واألجهزة 
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العمل  سيناريوهات  بعض  فحص  الهدف  يكون  حيث  األمان  وهندسة  التقنية  في 

العلمية  جدواها  مدى  حتى  أو  العمليات  بعض  أمن  واختبار  احلقيقي,  العالم  في 

واالقتصادية.

وقد ابتكرت فكرة أنظمة احملاكاة في وكالة ناسا من أجل تدريب رواد الفضاء على 

في  اخملتصون  املهندسون  وكان  القمر.  على  الهبوط  مركبة  أو  الفضاء،  مركبة  قيادة 

هيوسنت يرتبون للرواد برامج معينة متثل مشاكل أو أعطاال قد تواجه رواد الفضاء على 

املركبة.  في  حتكمهم  واستعادة  السريع  التصرف  على  تعويدهم  أجل  من  الطبيعة، 

معهم  يفعله  ما  بسبب  احملاكاة  نظام  من  ممتعضا  الفضاء  رائد  يخرج  كان  وأحيانا 

املهندسون أثناء التدريب.

وتهدف احملاكاة إلى دراسة وبناء مناذج أو برمجيات لتقليد نظام حقيقي قائم أو مزمع 

إنشاؤه، وذلك بهدف دراسته، كما متكننا هذه النماذج من عبور العديد من حدود وقيود 

الفئات العمرية، والتخصصات األكادميية، واملهن، واملواقع اجلغرافية، فضال عن الثقافية، 

والدينية، واالجتماعية، واالقتصادية.

بناء سفينة يتم اشتقاق منوذج للسفينة, والنموذج هو عبارة عن عدة  فمثال قبل 

الدفع  الفيزيائية للسفينة ببعضها كعالقة  املميزات  رياضية تصف عالقة  معادالت 

بوزن السفينة، وكمية الوقود املستهلكة، هذه العالقة قد تكون أكثر أهمية للطائرات 

مثال حيث حتدد هذه العالقة مدى الطائرة ..الخ...

وباستخدام احملاكاة ميكن توفير الكثير من املال حيث إنك ترى في احلاسوب إن كان 

أمان  من  تتحقق  أن  تستطيع  كما  تريدها,  التي  املواصفات  توافق  آلتك  أو  اختراعك 

طائرتك أو سفينتك. وكل هذا قبل أن تقوم ببنائهما في الواقع. كما أن احملاكاة تستخدم 

أيضا للتدريب حيث يتدرب الطيارون اجلدد مثال على أجهزة محاكاة جتعلهم وكأنهم 

يقودون طائرة حقيقية مع فرق بسيط هو أنه أثناء احملاكاة مسموح لهم باخلطأ الشيء 

الذي قد يكون مميتا إذا حدث في الواقع.
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وميكن تصنيف أنواع احملاكاة على عدة أسس لكن أهمها هو تصنيف احملاكاة على 

أساس طبيعة امليزة التي نحاكيها وعلى أساس ذلك يكون هناك :محاكاة باستخدام 

 Hybrid( اخملتلطة  واحملاكاة   ،)continuous( املتواترة  واحملاكاة  املنفصلة،  األحداث 

الرياضيات  بالرياضيات خاصة  أو فن احملاكاة اتصاال وثيقا  Simulation(.. ويتصل علم 

الرقمية والفيزياء واملعلوماتية.

Artificial Intelligence Systems  أنظمة الذكاء االصطناعي

احلاسوب  أجهزة  تطوير  على  املاضي  القرن  من  اخلمسينيات  منذ  الباحثون  عمل 

والبرامج في محاولة منهم للتوصل إلى أجهزة حتاكي عمل العقل البشري وطريقته 

في التفكير, أو ما يسمى بالذكاء االصطناعي. وقد تبلورت ميادين الذكاء االصطناعي 

في مجال نقل املعرفة.

أساليب  تبحث عن  التي  احلديثة  اآللي  احلاسب  علوم  أحد  االصطناعي هو  الذكاء 

متطورة لبرمجته للقيام بأعمال واستنتاجات تشابه, ولو في حدود ضيقة, األساليب 

اإلنساني  الذكاء  تعريف  في  أوالً  يبحث  بذلك علم  اإلنسان، فهو  لذكاء  تنسب  التي 

وحتديد أبعاده، ومن ثم محاكاة بعض خواصه. هنا يجب توضيح أن هذا العلم ال يهدف 

إلى مقارنة أو مشابهة العقل البشري الذي خلقه الله جلت قدرته وعظمته باآللة التي 

هي من صنع اخمللوق، بل يهدف هذا العلم اجلديد إلى فهم العمليات الذهنية املعقدة 

التي يقوم بها العقل البشري أثناء ممارسته )التفكير(, ومن ثم ترجمة هذه العمليات 

الذهنية إلى ما يوازيها من عمليات محاسبية تزيد من قدرة احلاسب على حل املشاكل 

الذهنية  القدرات  حتاكي  بخواص جتعلها  االصطناعي  الذكاء  برامج  وتتسم  املعقدة. 

ورد  واالستنتاج,  التعلم,  على  القدرة  اخلواص  هذه  أهم  من  عملها.  وأمناط  البشرية 

الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللة. ويعتبر كال من متثيل املعرفة وهندسة املعرفة 

حتلها  أن  يتوقع  التي  املشاكل  من  كثيرا  إن  حيث  االصطناعي،  الذكاء  أبحاث  محور 

اآلالت سوف تتطلب معرفة واسعة بالعالم. من بني األمور التي حتتاج أن ميثلها الذكاء 

االصطناعي: األشياء واخلواص واجملموعات التصنيفية والعالقات بني األشياء، واملواقف 
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يعرفه  عما  نعرفه  )ما  املعرفة  ومعرفة  والنتائج؛  واألسباب  والزمن؛  والدول،  واألحداث، 
الناس( وغيرها من اجملاالت الكثيرة الني لم تلق القدر الكافي من البحث. 

ويستخدم الذكاء االصطناعي بنجاح في مجموعة واسعة من اجملاالت من بينها: 
النظم اخلبيرة, ومعاجلة اللغات الطبيعية, ومتييز األصوات, ومتييز وحتليل الصور, وكذلك 
التشخيص الطبي، وتداول األسهم، والتحكم اآللي، والقانون، واالكتشافات العلمية، 
وألعاب الفيديو ولعب األطفال, ومحركات البحث على اإلنترنت. وفي كثير من األحيان، 
عندما يتسع استخدام التقنية ال ينظر إليها بوصفها ذكاًء اصطناعيا، فتوصف أحيانا 

بأنها أثر الذكاء االصطناعي. ومن املمكن أيضا دمجها في احلياة االصطناعية.

Social Network Systems  أنظمة التواصل االجتماعي

وهى أنظمة تواصل بني العاملني داخل املؤسسة تساعد أي موظف على التخاطب 
نوع من  أي  أو  احملادثات  القدرة على تسجيل  املؤسسة بسهولة, مع  أي عضو في  مع 
ميكن  بحيث  يومي,  وبشكل  يحدث  تخاطب  أي  أو  االليكتروني  بالبريد  سواء  االتصال 

استرجاع املعلومات واالستفادة منها. 

وتزود هذه األنظمة بالقدرة عن البحث عن أي معلومة مت طرحها من خالل النظام، 
وبالتالي املقدرة على االستفادة من املعلومات في أي وقت, واملساعدة في اإلجابة على 
التي  والتحديات  املشاكل  حل  كيفية  معرفة  إلى  باإلضافة  داخلية.  استفسارات  أي 

يجدها املوظفون أو مدراء األقسام.

كما تقوم هذه األنظمة بربط اخلبراء في عدة أماكن وفي أي وقت بحيث ميكن توجيه 
األسئلة من املستفسر بشكل تلقائي للخبير اخملتص. ويقوم النظام بتوجيه األسئلة 
اخلبير اخلاص بها, بحيث ال تكون هناك حاجة للبحث عن الشخص  إلى  العالقة  ذات 

املسئول عن املعلومة املطلوبة. 

والبحث عنها لكي يستطيع  املعلومات  تتبع  بإمكانية  بالتزويد  النظام  كما يقوم 

هذه  توفر  كما  سريع،  قرار  التخاذ  بسرعة  الصحيحة  املعلومة  على  احلصول  املوظف 
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امليزة للموظفني اجلدد القدرة على فهم ثقافة املؤسسة والتدرب على االندماج والعمل 

فيها خالل فترة قصيرة.

إليها من أشخاص ليس  كما يقوم النظام بحماية املعلومات املهمة من الوصول 

لهم عالقة باملوضوع املطروح, ويحقق التكامل مع األنظمة األخرى ومواقع االنترنت 

اخلاصة باملؤسسة. 

Instructor-Led Training  التدريب بواسطة مدرب

ويعتبر هذا النوع من التدريب هو الصورة األكثر شيوعا للنقل الرسمي للمعرفة، 

في  االستخدام  شائع  أسلوب  وهو  باملؤسسة.  تدريبية  دورات  عقد  طريق  عن 

املؤسسات وهو ميثل صورة أكثر تعقيدا، لكنه - مثل باقي أساليب النقل - محدود 

النجاح. وتعتمد جودة التدريب على الدور الذي يقوم به اخلبراء، وعلى نوع املعرفة ذاتها، 

وعلى مهارات املدرب الذي يقوم بنقل املعرفة. وميكن لهذا األسلوب أن يصبح ناجحا 

إذا كان اخلبراء الذين يعهد إليهم بهذه األمور لديهم خبرة كافية  بدرجة ملحوظة 

إعداد  في  املشاركة  من  عالية  خبرة  ذوو  خبراء  يتمكن  وعندما  البحث،  موضوع  عن 

أدوات الدورة وفى التوجيه، فإن الدورات املعدة واملصممة بشكل جيد ال تقدم املضمون 

األفضل للمتعلم فقط، بل ميكنها أيضا حتفيز العاملني على تعلم واستخدام هذه 

اخلبرات أثناء العمل اليومي. 

ولكن لسوء احلظ، فإن القليل نسبيا من هذه الدورات يحقق جناحا ملحوظا, ويرجع 

السبب في ذلك إلى أنه في معظم األحيان، كثيراً ما يقوم بتصميم هذه الدورات أفراد 

ليس لديهم احلد األدنى من املعرفة الوظيفية املطلوبة.

On Job Training )OJT(.h التدريب على رأس العمل

التدريب على رأس العمل نظام تعليمي خاص يستند إلى العالقة بني طرفين:  معّلم 

ومتدرب، من خالل عملية تدريب أثناء العمل؛ ففي أثناء العمل يقوم األعلى خبرة في 
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التوصيل النظري ملعرفته اخلاصة بكيفية أداء وظيفة ما، ويقوم عمليا بتمثيل كيفية 

أداء هذه الوظيفة, أو مالحظة العامل األقل خبرة وهو يؤديها ومن ثم نقدها. ويتميز 

ألنها  أفضل  معرفة  تطبيق  على  وتركيزه  بفوريته  العمل  رأس  على  التدريب  أسلوب 

حسب  على  واسع  بشكل  املعرفة  نقل  عملية  جودة  وتتنوع  باملوضوع.  الصلة  وثيقة 

خبرة املدرب أو املعلم، وبالتأكيد، على حسب بصيرة املتعلم للوصول إلى ما هو أبعد 

من املضمون وقدرته على الفهم. وميكن حتديد ثالث مراحل أساسية لألسلوب التقليدي  

للتدريب على رأس العمل:

Ó  وطريقة احملترف  املعلم  أفعال  املتدرب  يراقب  املرحلة  هذه  وفى  املراقبة،  مرحلة 

تصرفه ويدخلها في سلوكه.

Ó  مرحلة التعليم من خالل الوسائط واألدوات وكيفية استخدامها، وفرصة تولى

املهام التقنية البسيطة واملتكررة، للتعلم من خالل التجربة واخلطأ.

Ó .مرحلة املشاركة في مهام أكثر تعقيدا وفي إنتاج السلعة النهائية

األبعاد الرئيسية املؤثرة في جناح عملية نقل املعرفة 

اخلاطئة  املفاهيم  ولتوضيح  املعرفة،  نقل  لعملية  أفضل  فهم  إلى  نصل  لكي   

الشائعة، ال بد من تفكيك وتفصيل العملية إلى أبعادها التنفيذية املتنوعة. فهناك 

وقدرتها  عدمها،  من  املعرفة  نقل  عملية  جناح  حتدد  وضرورية  رئيسية  أبعاد  خمسة 

إلى األبعاد اخملتلفة لعملية  النظر  التنافسي للمؤسسة. وميكننا  املوقف  على تعزيز 

اجملموعات  حتديد  ميكن  حتى   ،)7( الشكل   في  واملوضح  مضلع،  بداللة  املعرفة   نقل 

األولويات  ولتحديد  املصالح،  بني أصحاب  احلوار  أكثر مالءمة لطبيعة  تكون  التي قد 

املطاف  نهاية  في  ميكنه  النهج  هذا  ومثل  املعرفة.  على  للحصول  االستراتيجية 

مساعدة املؤسسة على حتديد التوافقات املثلى بني األدوات، واملنتجات، واحلوافز الالزمة 

لعملية نقل املعرفة.
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شكل رقم )7( األبعاد الرئيسية املؤثرة في جناح عملية نقل املعرفة

)1( �صور املعرفة

الصريحة  :املعرفة  أساسيتني  صورتني  إلى  واسع  بشكل  املعرفة  تصنيف  ميكن 

حامل  عقل  في  تكمن  والتي  األداء،  كيفية  معرفة  تشمل  والتي  الضمنية  واملعرفة 

املعرفة.وبالطبع فإن املعرفة الضمنية تكون أصعب في تداولها من املعرفة الصريحة، 

وقد تتطلب وسائل نقل مختلفة.

يقدر  لكي  فقط،  الصريحة  صورتها  في  املعرفة  إلى  بالنظر  املديرين  أحد  قام  فإذا 

املعرفة،  نقل  عملية  مخاطر  زيادة  إلى  يؤدى  ذلك  فإن  املعرفة،  لنقل  املطلوب  اجملهود 

وإساءة تقدير للجهود احلقيقية املطلوبة لنقل املعرفة.

ويعتبر نقل املعرفة الصريحة سهال نسبيا، من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل 

املصاحب  الضمني  البعد  نقل  يحتاج  بينما  الطباعة،  وأدوات  اإللكترونية  واألدوات 

للمعرفة الصريحة إلى تفاعل دقيق ومطول أحيانا.

ل المعــــــــرفـــــــــة
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ولكى يتسنى نقل وتبادل املعرفة الضمنية بكفاءة، يحتاج األشخاص احلاملني لهذه 

املعرفة، إلى قضاء أوقات طويلة مع بعضهم ، وعليهم التحلي بالصبر، والتواضع والثقة 

في بعضهم مع بعض، وأن تكون لديهم القدرة على حسن االستماع، والتعاطف مع 

وأن يساعد  الكثير عن طريقة عرض وسياق احلديث لدى كل منهم،  بعضهم وتعلم 

بعضهم بعضاً على حتويل املعرفة من الصور الضمنية املوجودة بداخل عقولهم إلى 

الصورة الصريحة للمعرفة.

وبدون هذا النقل الشامل للمعرفة، الصريحة والضمنية، فإننا نقيد قدرة املتلقي 

للمعرفة، ونعرقل قدرته على فهم أو استنساخ أو استغالل املعرفة اجلديدة.

أيا كان في صورة  ذاتها  املعرفة  املعرفة هو محتوى  العنصر األهم في نقل  ويعتبر 

صريحة أو ضمنية.

 )2( اجتاهات نقل املعرفة

وهو  األول  النوع  املعرفة:  نقل  عمليات  من  أساسيني  نوعني  نعرض  أن  ميكننا 

إلى  واحد من مقدمها  اجتاه  املعرفة في  تنتقل  واحد حيث  اجتاه  ذو  تدفق معرفي 

مستقبلها، والنوع الثاني وهو تدفق معرفي ذو اجتاهني، أو تعلم متبادل بني املقدم 

واملستقبل.

وعلى الرغم من أن االجتاه األول هو االجتاه الشائع لنقل املعرفة، إال أن التنفيذ والتبني 

املقدم  بني  االجتاهني  ذي  املعرفي  التدفق  على  كبيرة  بصورة  يعتمد  للمعرفة  الناجح 

واملستقبل.

وبدون االتصال ثنائي االجتاه لنقل املعرفة، والذي يعتمد على عقلية املتعلم، فإننا 

املمكنة  التطبيقات  بعرض كل  املعرفة  يقوم مقدم  األمل”، حيث  »استراتيجية  نتبع 

للمعرفة على “أمل” أن يتم استيعاب املعرفة في نهاية املطاف من قبل أحد املتلقني، 

ضمن اجملموعة املستهدفة.
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)3(  التنوع

كلما اختلف األشخاص املشاركون في عملية نقل املعرفة، بعضهم عن بعض 

في املستوى التعليمي، والبيئي، والثقافي، كلما زادت إمكانية التعلم فيما بينهم. 

وفى نفس الوقت، فإنه مع زيادة اختالف األشخاص، تزداد صعوبة االتصال والتفاهم 

بينهم مما يؤدى في بعض األحيان إلى فشل محاولة نقل املعرفة، ولذلك يجب أن 

والتواضع،  التعاطف،  ترتكز على  املعرفة بعقلية  يأتي املشاركون في عملية نقل 

“احلكمة  صندوق  خارج  من  جديد  نهج  ابتكار  محاولة  في  والرغبة  والفضول، 

التقليدية”.

املعرفة”العاملية«  القائم ما بني  التوتر  اللغز، وهو  وهناك تفسير جلانب آخر من هذا 

عامليا،  واملستخدمة  األفضل”  “املمارسات  هناك  األول،  اجلانب  فمن  »احمللية«،  واملعرفة 

وعلى اجلانب اآلخر هناك السياق ومناخ التنفيذ احمللى، الذي تطبق فيه هذه املمارسات 

العاملية. وقد ال تكون هي “املمارسات األفضل« فاملستخدمة عامليا هي األكثر فعالية 

مع  واتفاقها  احمللية”  “املمارسات  مع  تكيفها  إمكانية  على  اعتمادا  ما  مشكلة  حلل 

الظروف احمللية املتعلقة باألمر.

وفى حالة عدم تكيف املمارسات العاملية املستخدمة في عملية نقل املعرفة ملثل 

هذه احلقائق، سوف ينشأ خطر النقل األعمى ملمارسات جذابة نظريا، ولكنها ال تفيد 

في السياق احمللى. ومن شأن عملية نقل املعرفة الفعالة، أن تسعى إلى حتديد املمارسات 

التي حتقق نتائج أفضل في سياق محلى محدد، مع التسليم بأن هذه املمارسات قد ال 

تكون األفضل نظريا في بعض األحيان.

وعلى الرغم من ذلك، يرتبط هذا البعد في املمارسة ارتباطا وثيقا مبسألة التدفق 

املعرفي ثنائي االجتاه املذكور من قبل. فقد يصعب حتقيق التدفق املعرفي ثنائي االجتاه 

إذا كان مجرد االختالف في الطريقة التي يتم بها إنتاج املعرفة، وتقييمها وتخزينها في 

عوالم مختلفة ميثل عقبة أمام تدفقها.

ل المعــــــــرفـــــــــة
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التنظيم  درجة عالية من  تكون على  الغربية عادة ما  فاملعرفة  املثال:  وعلى سبيل 

اجلودة،  ضبط  مثل  أمور  فيها  املستخدمة  اإلدارية  العمليات  على  ويغلب  واملنهجية، 

والتدوين املكثف للعمليات اإلدارية، وحتويل املعرفة إلى كتب أو في صورة أوراق مدونة، 

ويغلب عليها أيضا استخدام مراجعة األقران في تنقيحها وتدقيقها وتقييمها.

أما أنظمة املعرفة احمللية أو التقليدية فقد تطورت عبر األجيال من خالل التدريب 

العملي على التعلم أثناء السعي لكسب الرزق خصوصا في اجملتمعات احمللية، ومثل 

هذه املعرفة يتم نقلها على مر الزمن من خالل املعايير اجملتمعية والفولكلور الشعبي، 

وأنظمة اإلدارة احمللية والذاكرة االجتماعية.

ولكي نتمكن من حتقيق التوافق والتكامل وانتقال املعرفة بني مصادر املعرفة الغربية 

وتكمل  لتلبى  املعرفة  من  الصورتني  هاتني  بني  التوفيق  علينا  احمللية،  املعرفة  ومصادر 

وتثرى بعضها بعضا من خالل تطبيق هذه القيم السلوكية مثل التعاطف، والتواضع، 

في  القدرات خصوصا  لتعزيز  املعرفة  نقل  عملية  من  جزءا مهما  تعتبر  التي  واملرونة 

اجملتمعات احمللية الفقيرة.

)4(  اال�صتهداف

يعتبر استهداف األشخاص املناسبني داخل املؤسسات لنقل املعرفة، عامال مهما 

في جناح عملية نقل املعرفة، وهذا يؤثر على اختيار وسائل وطرق نقل املعرفة، وعما إذا 

الوقت  املناسبني في  إلى األشخاص  الوصول  النقل ستكون فعالة في  كانت عملية 

املناسب وبصورة مناسبة. كما يجب األخذ في االعتبار االحتياجات اخملتلفة واحملتملة 

على  تتكيف  نقل  أساليب  تصميم  ينبغي  ولذلك،  املستهدفني،  األشخاص  خملتلف 

حسب نوعية العميل واحتياجاته وقدراته.

)5(  الت�صل�صل

املعرفة  نقل  واحتياجات  القدرات  تطوير  لقيود  الفعالة  االستجابة  تتضمن 

مقايضات متعددة بني “ماذا نفعل” و«متى نفعله” . والتفكير في عملية نقل املعرفة 

ل ا لمعرفة
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بأبعادها اخملتلفة، وفهم السلوكيات التي قد تشجع أو تعوق هذه العملية فيما يساعد 

املؤسسات على التعامل مع قضايا عديدة مثل :

Ó .تشخيص احتياجات تنمية القدرات

Ó .تنظيم دعم تنمية القدرات

Ó .االرتباط بني املشتركني في العملية

Ó .تصميم الطرق األكثر فعالية لنقل املعرفة

Ó .تشجيع الكفاءات ذات السلوك األكثر مالئمة

والتحدي الرئيسي الذي يواجه قادة املؤسسات في سياق تعزيز القدرات، هو كيفية 

يتطلب هذا  وقد  املعرفة،  نقل  املتضمنة في عملية  احملتملة  املقايضات  مع  التعامل 

حتوال أساسيا في الطريقة التي يتم بها:

Ó .تطوير اخلطة االستراتيجية

Ó .تصميم املشاريع االستراتيجية

Ó .تخطيط وتنفيذ عمليات ضمان اجلودة

Ó .إثراء املهارات السلوكية للموظفني

استراتيجيات نقل املعرفة

هناك العديد من االستراتيجيات والتي ميكن أن تستخدمها املؤسسات في عمليات 

نقل املعرفة، ولكن تظل هناك استراتيجيات تعمل بصورة أفضل في بعض املؤسسات 

أمام  فالتحدي  ولذا  للمعرفة،  معني  ملضمون  مالئم  غير  بعضها  ويظل  غيرها،  عن 

بعض  هنا  ونذكر  املعرفة.  لنقل  مكملة  طرق  وتطوير  حتديد  في  يكمن  املؤسسات 

االستراتيجيات املفيدة في عمليات نقل املعرفة:

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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)1( ندوات حتديد اأف�صل املمار�صات

غالبا ما نفترض أن أفضل املمارسات تأتى من خارج املؤسسة، ولكن من املمكن 

أداؤها اخلاص بها والذي ميثل أفضل املمارسات، وهذا ما  أن يكون لدى املؤسسة 

أفضل  حتديد  ندوات  خالل  املؤسسة  داخل  من  اخلبراء  طريق  عن  كشفه  ميكن 

املمارسات.

)2( منهج االأحداث احلرجة

الدروس  من  االستفادة  على  القدرة  من  احلرجة«  األحداث  »منهج  اسم  يستمد 

املؤسسة،  له  تتعرض  صعب  موقف  هو  احلرج  واحلدث  السابقة.  اخلبرات  عن  الناجتة 

وتستطيع املؤسسة أن جتمع ثمار اخلبرة عن طريق تدوين الدروس املستفادة من أكثر 

العاملني خبرة والذين تعاملوا مع مثل هذه املواقف، حيث يتم تدوين وصف هذه”احلاالت 

لوضع  املؤسسة  أمام  الفرصة  يتيح  ،مما  معها  للتعامل  املثلى  والطريقة  الصعبة” 

أساس تطوير نظام اخلبرة اآللي أو اليدوي، كما ميكن االستفادة بتلك اخلبرة في تدريب 

العاملني.

)3( مقابالت اخلرباء

وهى الندوات التي يتقابل فيها أفراد معروفون باخلبرة في مجال معني أو سياسة أو 

عملية معينة مع اآلخرين للمشاركة في املعرفة. وتقام هذه الدورات بأساليب عديدة 

منها احلصول على املعرفة من األشخاص املقرر استقالتهم من املؤسسة، أو عن طريق 

سبر دروس استخالص املعلومات وحتديد كفاءات العمل. 

وعلى سبيل املثال، تعقد البحرية األمريكية دورات لعدة أيام، يقوم فيها املتقاعدون 

بوالية  املرور  إدارة  أيضا  وقامت  والنجاح.  الفشل  أسباب  على  والتركيز  باحلديث  مؤخرا 

نيويورك بتسجيل فيديو مقابلة مع أحد املديرين املقرر تقاعده، وذلك لتسجيل خبراته 

والصعوبات واحللول للمشاكل املتكررة، واإلجابة على أسئلة العاملني.

ل ا لمعرفة
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)4( االأنظمة اخلبرية

النظام اخلبير ينظم احللول اجلاهزة للمشاكل وكيفية استكشافها.ومثال بسيط 

على ذلك هو”املساعدة احلساسة للسياق” في معظم برامج معاجلة النصوص.وعلى 

الكبيرة  العمالء بإحدى شركات احلاسب  املثال، عندما نتصل مبكتب مساعدة  سبيل 

لطلب املساعدة، يكون الشخص على الطرف اآلخر مجهزا بنظام خبير، ويقوم العامل 

النظام، ومن ثم تظهر النصائح اخلاصة بعالج هذه املشاكل.  بتسجيل املشكلة في 

مستوى  كان  مهما  العاملني،  متناول  في  واملعرفة  املعلومات  تضع  األنظمة  هذه 

خبرتهم ومن ثم تعطيهم القدرة على أن يتصرفوا كمحترفني.

)5( تبادل املعرفة

هل سبق لك من قبل حضور ملتقى توظيفي؟ لعلك شاهدت شكالً واحداً لتبادل 

اخلبرات، حيث يجلس العاملون األكثر خبرة في حجرات صغيرة لتقدمي النصائح ملن هم 

أقل خبرة. وميكن أن يستخدم مثل هذا النهج في تبادل املعلومات.

)6( التدريب

التدريب هو ترتيبات رسمية يقدم من خاللها الشخص اخلبير، املعلومات واملهارات 

وهذا  محددة،  فترة  بعد  املطلوب  املستوى  إلى  يصلون  بحيث  املبتدئني  لألشخاص 

يتضمن أيضا التدريب الصيفي للطلبة من قبل املؤسسات.

)7( م�صاعدات العمل

وهى األدوات التي يستعني بها العاملون في معرفة كيفية أداء األعمال في الوقت 

احملدد، مثل: القوائم، وخطوات العمل، واجلداول املرجعية، واخملططات، ومخططات شجرة 

القرارات وغيرها. وتقدم هذه املساعدات معلومات قيمة ملموسة للمستخدم وتكون 

مبثابة دليل إرشادي سريع ألداء مهمة ما. وميكن تخزين مثل هذه املعلومات في وسائل 

تكنولوجية بسيطة ميكن للمستخدم الوصول لها عند احلاجة.

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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)8( تناوب العمل

وهو صورة من التدريب املستمر عن طريق نقل املوظف من محطة عمل معينة إلى 

أخرى. وميكن لهذا األسلوب، باإلضافة إلى أهدافه التدريبية، أن يساعد في نقل املعرفة 

وتوسيع خبرات العاملني.

)9( مراجعة املعرفة

مثل  املعرفة  موارد  وحتديد  تعريف  على  املؤسسة  املعرفية  املوارد  مراجعة  تساعد 

عن  معلومات  تقدمي  املعرفة  مراجعة  عملية  وتتضمن  واملطلوبة.  املتاحة  املعلومات 

كيفية إنتاج املعرفة واملشاركة فيها وحتديد احلاجة للنقل الداخلي للمعرفة.

)10( معار�ض املعرفة

التي يتم فيها عرض املعرفة عن موضوع معني خاص باملؤسسة.  وهى الفعاليات 

أو  املعرفة  داخليا فتكون مبثابة منتديات للمشاركة في  املعارض  أن تعقد هذه  وميكن 

خارجيا لتفيد العمالء أو أصحاب املصالح مبعلومات مهمة. 

)11( خرائط املعرفة

وهى مبثابة بيان مصور يعرض املعلومات واملعرفة ويكون متاحا دائما في املؤسسة، 

دليل  مثل  توضيحي،  عنها بشكل  تعبر  وال  املعلومات  إلى  تشير فقط  اخلرائط  وهذه 

من  اآلخرين  ميكن  مما  اخلبيرة  املعرفة  ذوى  األفراد  أسماء  يسجل  الذي  البشرية  املوارد 

الوصول إليهم عند احلاجة.

)12( الدرو�ض امل�صتفادة وا�صتخال�ض املعلومات

وهى طريقة لتعريف وحتليل والتقاط اخلبرات، وحتديد النقاط الناجحة واألخرى التي 

أفضل  على  اخلبرات.وللحصول  هذه  من  اآلخرين  استفادة  أجل  من  تطوير  إلى  حتتاج 

النتائج:يجب أن تعقد هذه الدروس إما مباشرة بعد حدث ما, أو بصورة دورية. على أن 

املعلومات.  هذه  من  املستفيدين  األفراد  بني  بصورة سريعة  النتائج  في  التشارك  يتم 
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طرق نق

ث - 
ل الثال

ص
الف



54

وقد أطلق”هيلويت باكارد”على الدورات التي تعقد لنقل املعرفة أثناء وبعد االنتهاء من 

املشاريع، اسم »لقطات املشروع«. كما يطلق عليها اجليش األمريكي اسم »آراء ما بعد 

احلدث”.

)13( التوجيه

وفى هذه العملية يزدوج شخص ذو خبرة ومهارة مع شخص أقل في اخلبرة واملهارة 

بهدف تطوير وتقوية كفاءات األقل.ونادرا ما يكون املوجه مشرفا عاما ألن املعلم اخلاص 

الناجح يجب أال يولى اهتمامه بتطوير شخص آخر غير تلميذه اخلاص. وعادة ما يكون 

يقدم  دائما  فاملوجه  املهنية،  حياتهم  مدار  على  أكثر  أو  موجها  الناجحني  لألشخاص 

النصيحة للمتعلم مبا يفعله، وكيف يفعله، وملاذا يتعني فعله في موقف ما.وبالطبع 

تفيد مثل هذه البرامج في تسهيل نقل املعرفة.

)14( ح�صر املعلومات

مت  التي  األفراد  ومعرفة  مهارات  عن  معلومات  لتجميع  املعلومات  حصر  يستخدم 

اكتسابها من الوظيفة أو أنشطة سابقة خارج نطاق العمل.وميكن جتميع مثل هذه 

املعلومات عن طريق االستفسارات أو املقابالت.

)15( الق�ص�ض امل�صورة

فيمكن  قصة.  حتكى  الصور  من  مجموعة   - احلرفي  معناها  حسب   - وهى 

من  من خالل عرض مجموعة  عليها  احلصول  أو  الفكرة  من  االستفادة  للعاملني 

الصور على حائط أو على ملصق إعالني توضح كيفية أداء شخص معني للعمل 

استخدام  كيفية  لشخص  توضح  أن  املثال:ميكن  سبيل  فعلى  معني.  موقف  في 

مناورة اإلنقاذ من خالل قصة مصورة، وهكذا تستخدم تلك التقنيات في التمثيل 

في  املصورة  القصص  تستخدم  كما  ما،  طريقة  عمل  وكيفية  ملاهية  التصويري 

تخزين ونقل املعرفة.

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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)16( احلديث الق�ص�صي

املعرفة  ونقل  ما  نقطة  شرح  وبالتالي  معني،  موقف  ألحداث  وصف  هي  والقصة 

القصص،  حكى  طريق  عن  ارتفعوا  قد  املؤسسات  في  احلكماء  فمعظم  بكفاءة، 

ومعظم األفراد قد سمعوا قصصا كثيرة عن منظماتهم. وقصة املؤسسة عبارة عن 

األخرى  الداخلية  واألحداث  املوظفني  وتفاعالت  اإلدارة  ألعمال  مفصل  معرفي  كالم 

التي جترى في املؤسسة بصورة غير رسمية. فعند سماع ما حدث بالضبط خالل ترقية 

أقل  القصص  فرواية  فأنت تسمع قصة.  نقله  أو  نهاية خدمته  أو  تعيينه  أو  موظف 

تنظيما من احلوادث احلرجة ولكنها ميكن أن تخدم الغاية نفسها، وهي بالطبع وسيلة 

فعالة لنقل احلكمة من أصحابها إلى اآلخرين.

ل ا لمعرفة
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كــــــــريـــــة
شـــــــــريــــــة الفـــ

الـمــــــــــوارد البــ
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مقدمة

هناك العديد من الدراسات واألبحاث التي أجريت على عملية نقل املعرفة بغرض 

َّف أفضل املمارسات في  تبسيطها، والوصول إلى أفضل املمارسات لهذه العملية. وتعر

مجال نقل املعرفة بأنها املمارسات التي تؤدى إلى تلبية حاجة العمالء بصورة كاملة، 

وتؤدى إلى نتائج متفوقة في العمليات اإلدارية باملؤسسة، وميكن االعتماد دائما على 

استخدام هذه املمارسات في الظروف اخملتلفة، كما أنه ميكن تكييفها لالستخدام في 

أي مكان آخر)11(.

النقل الفعال للمعرفة

التي تدعم  املعرفة  انتقاء أفضل مفاهيم  للمعرفة يعتمد على  الفعال  النقل  إن 

استراتيجية املؤسسة، وعلى اختيار أنسب طرق نقل املعرفة التي تناسب نوع املعرفة 

واملستقبلني لها، وكذلك على مدى استعداد العاملني وقدرتهم على تطبيق املعرفة  

كما هو موضح في الشكل )7(.

ويعتمد جناح وفعالية عملية نقل املعرفة على اكتسابها وتبنيها من قبل األطراف 

املستقبلة لها مما يعنى استخدامها وتطبيقها أثناء العمل اليومي. وتفشل مجهودات 

نقل املعرفة في حالة عدم تبنيها من قبل األطراف املستقبلة لها. ولكي نقلل من فرص 

والسلوكيات  املعرفة،  نقل  معنى  ونتصور  نفهم  أن  يجب  املعرفة،  نقل  عملية  فشل 

والعقليات التي ترتكز عليها هذه العملية.

ل المعرفة
ت لنق
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شكل رقم )8( النقل الفعال للمعرفة

أفضل املمارسات لنقل املعرفة

على املؤسسات أن تقوم بصفة مستمرة ومنتظمة مبقارنة نتائج استخدام أفضل 

املمارسات في نقل املعرفة مع معدل تطور العمليات اإلدارية واملنتجات واخلدمات التي 

في  اآلتية  العوامل  تستخدم  أن  للمؤسسة  لعمالئها)12(.وميكن  املؤسسة  تقدمها 

عملية مقارنة النتائج بعد استخدام ممارسات نقل املعرفة داخل املؤسسة:

Ó .األثر اإليجابي الستخدام املمارسات على العمليات اإلدارية واملؤسسة ككل

Ó  إمكانية تكرار استخدام املمارسات في مجاالت أخرى عن طريق استخدام طرق

محددة.

Ó استخدام املمارسات أدى إلى أفكار وابتكارات جديدة لصالح املؤسسة

Ó .استخدام املمارسات أدى إلى زيادة فعالية الشراكة واملشاركة داخل املؤسسة

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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Ó  استخدام املمارسات أدى إلى زيادة رضاء عمالء املؤسسة عن املنتجات واخلدمات

التي تقدمها املؤسسة.

Ó  استخدام املمارسات أدى إلى زيادة القدرة على مواجهة التحديات واخملاطر الني

تقابل املؤسسة.

من  مجموعتني  في  واألبحاث  الدراسات  هذه  إليه  توصلت  ما  نتائج  حصر  وميكننا 

املمارسات: اجملموعة األولى من املمارسات لها طبيعة عامة، وميكن تطبيقها في مجال 

املمارسات  من  الثانية  واجملموعة  املستخدم،  املنهج  عن  النظر  بغض  القدرات  تكوين 

حتتوى على تقنيات وممارسات محددة والتي يتم اعتبارها األفضل لنقل املعرفة، فقط 

عندما يتم تنفيذها ضمن معايير محددة تزيد من تأثيرها:

اجملموعة األولى ألفضل املمارسات لنقل املعرفة

ميكن  والتي  عامة،  طبيعة  لها  التي  املمارسات  أفضل  اجملموعة،  هذه  وتشمل 

تطبيقها في مجال تكوين القدرات الشخصية للعاملني باملؤسسة. وفيما يلي أمثلة 

املنهج  النظر عن  للتطبيق بغض  والقابلة  املعرفة،  املمارسات األفضل في نقل  على 

املستخدم:

Self-learning  التعلم الذاتي

 هو األسلوب الواعي املنظم الذي يقوم به الفرد باإلطالع بنفسه على املواقف 

االهتمام  ينتقل محور  واملهارات، حيث  املعلومات  اخملتلفة، الكتساب  التعليمية 

ومتى  يبدأ،  وأين  متى،  يقرر  الذي  هو  املتعلم  فيصبح  املتعلم،  إلى  املعلم  من 

ينتهي، وأي وسائل تعليمية يختار، وهو املسؤول عن تعلمه، وعن النتائج والقرارات 

التنظيمية،  املعرفة  الراغبني في احلصول على  العاملني  يتخذها. ومعظم  التي 

يعتمدون على أنفسهم في نقل املعرفة والوصول إلى املتطلبات احملددة للمعرفة 

التنظيمية.
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املنهج  نوع  عن  النظر  بغض  املمارسات  أفضل  من  التقليدي  األسلوب  هذا  ويعد 

املتبع، أو الطرق املستخدمة في نقل املعرفة، ويجب أن تشجع املؤسسة هذه املبادرات 

الشخصية للتعلم لبناء القدرات الذاتية. ومن مزايا التعلم الذاتي زيادة قدرة املتعلم 

على حتقيق التواصل مع اآلخرين والتعايش معهم، وزيادة قدرته على االبتكار، والتكيف 

مع الظروف املتغيرة، وزيادة قدرته على اتخاذ القرارات املناسبة، وفي حتقيق النجاح مما 

ينمى شعور الفرد بقيمته الذاتية. 

 Peer Review مراجعة األقران

وميكن تعريف عملية مراجعة األقران بأنها عملية تقييم العمل اإلبداعي أو األداء 

من قبل أشخاص آخرين يعملون في نفس اجملال، من أجل احلفاظ على اجلودة أو حتسني 

نوعية العمل أو األداء.

من  تنوعا  وأكثر  أكبر  مجموعة  أن  مفهوم  على  األقران  مراجعة  طريقة  وتعتمد 

الناس سوف تكتشف نقاط الضعف واألخطاء في العمل اإلبداعي أو في أدائه بصورة 

أكثر من الشخص صاحب العمل، وستكون هذه اجملموعة قادرة على إجراء تقييم أكثر 

حيادا، بدال من أن يكون مجرد شخص أو مجموعة واحدة من األشخاص هي املسؤولة 

عن أداء العمل االبتكاري. 

وتستخدم طريقة مراجعة األقران أسلوب االستقالل، واحلياد في العمل. وفي بعض 

بالتقييم للحصول على تقييم غير  القائمني  احلاالت يفضل عدم الكشف عن هوية 

متحيز. وعادة ال يتم اختيار املراجعني من بني األقارب أو الزمالء أو األصدقاء للشخص أو 

اجملموعة التي قامت بأداء العمل، ويطلب من املراجعني ضرورة اإلفصاح عن أي تضارب 

في املصالح قبل بدء عملية التقييم.

االبتكاري  العمل  نوعية  وحتسني  جودة  على  احلفاظ  في  األقران  مراجعة  وتساعد 

سواء بصورة مباشرة، أو عن طريق الكشف عن نقاط الضعف واألخطاء في العمل, 

أو في طريقة األداء، أو بطريقة غير مباشرة من خالل توفير أساس التخاذ قرارات بشأن 

املكافآت والعقوبات التي ميكن أن توفر حافزا قويا لتحقيق التميز. 
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اجملاالت  من  متنوعة  مجموعات  في  واسع  نطاق  على  األقران  مراجعة  وتستخدم 

املهنية، مبا في ذلك البحوث األكادميية والعلمية، والطب، والقانون، واحملاسبة، والكمبيوتر، 

وتطوير البرمجيات. وميكن اعتبار احملاكمة بواسطة هيئة محلفني، شكال من أشكال 

احلاالت،  بعض  في  ملزما  قانونيا  مطلبا  األقران  مراجعة  تكون  وقد  النظراء.  مراجعة 

السيما في مجال القانون والطب. وقد حتدث كنوع من التقاليد املتبعة كما هو احلال 

في األوساط األكادميية، وقد حتدث بشكل طبيعي دون أي هيكل رسمي أو متطلبات في 

بعض اجملاالت مثل تطوير البرمجيات. وهو أيضا من املبادئ األساسية للتنمية املهنية، 

ويعتبر من الوسائل املفيدة إلى جانب التعلم الذاتي.

 Knowledge-transfer املعرفة  نقل  في  باملتخصصني  االستعانة   

 :practitioners

أماكن  لتحديد  املؤسسة ككل  بعناية في  بالنظر  املتخصصون  يقوم هؤالء  حيث 

الغايات  لتحقيق  فعالية  أكثر  بطرق  املعرفة  لنقل  التدخل  وفرص  وتوقيتات  وطرق 

املطلوبة. ويقوم هؤالء املتخصصون بتحديد ماهو مستوى التدخل لنقل املعرفة:

Ó  هل يكون التدخل لنقل املعرفة أفضل على مستوى الفرد, أو على مستوى فريق

العمل, أو على مستوى املؤسسة كلها؟ كما يقوم هؤالء املتخصصون بتحديد 

توقيت التدخل لنقل املعرفة:

Ó  هل يتم نقل املعرفة املطلوبة للعاملني لدى التحاقهم بالعمل، أو أثناء مرحلة

التدريب األولى، أو يتم ذلك بعد سنوات من االلتحاق بالعمل واكتساب اخلبرة؟ 

املعرفة  لنقل  التدخل  فرص  في  النظر  املتخصصني  هؤالء  على  يجب  وباملثل، 

بعني االعتبار:

Ó  هل يتم التدخل لنقل املعرفة لتلبية حاجة معينة تتم خالل فترات التغييرات

التنظيمية، أم عقب تغيير السياسات التنظيمية، أم عن طريق تدريب مجموعة 

مستهدفة لرفع كفاءتها، أو عن طريق بعض التدخالت الفريدة من نوعها؟
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ويجب أن تهدف تدخالت نقل املعرفة إلى احترام التقاليد احمللية، كما يجب أن تصمم 

لتكون أكثر مالئمة للظروف، وينبغي أن يقترن إدخال األساليب اجلديدة واملبتكرة بإجراء 

بحث كاف ومسبق لضمان صالحية أساليب نقل املعرفة للبيئة احمللية.

اجملموعة الثانية ألفضل املمارسات لنقل املعرفة

تشتمل اجملموعة الثانية من أفضل املمارسات، على تقنيات وممارسات محددة لنقل 

أيضا على  املعرفة. وتشتمل  املعرفة مت جتميعها من قبل خبراء متخصصني في نقل 

اآلليات التقليدية لنقل املعرفة، مثل:

Ó Seminars عقد الندوات

Ó Study Visits زيارات الدراسة

Ó Internships التدريب الداخلي في مراكز التعليم واخلبرة

Ó Personal Contacts االتصاالت الشخصية مبراكز املعرفة

Ó Personnel Exchanges تبادل اخلبراء

وعلى الرغم من هذا كله، ميكن اعتبار هذه املمارسات بأنها األفضل لنقل املعرفة، 

املثال،  تأثيرها. وعلى سبيل  تزيد من  تنفيذها ضمن معايير محددة  يتم  فقط عندما 

املعرفة عند تنفيذها طبقا  املمارسات األفضل لنقل  الدراسة من  زيارات  اعتبار  ميكن 

للمبادئ اآلتية:

Ó  .االهتمام باختيار شخصية وخبرة وسلطة الزائرين

Ó .التركيز على تقدمي عروض قصيرة يتبعها وقت كاف للمناقشة

Ó  إعداد كال من الزائرين واملضيفني مقدما قبل الزيارة، وإعطاؤهم أهدافا محددة

وواضحة.
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Ó  واألهداف املستهدفة،  اجملموعة  من  كل  حتديد  على  الزيارة  منظم  مساعدة 

املرجوة، من خالل التشاور الدقيق مع املشاركني واملضيفني واملتطوعني.

Ó  تصمم الزيارة خصيصا للمجموعة املستهدفة واألهداف املطلوبة، لضمان أن

تكون العروض ذات صلة باملوضوع، ولضمان حترك جدول أعمال الزيارة في اجتاه 

املطلوب  املوضوعات  على  املسبق  واالتفاق  التحديد  األهداف.مع  هذه  حتقيق 

إلى  باإلضافة  هذا  الزيارة  في  املشاركة  والعمالة  واإلدارات  واألماكن،  عالجها، 

تنسيق املقابالت والرحالت واجللسات. وبالطبع فإن مثل هذه الترتيبات حتتاج إلى 

وقت ومجهود مكثف.

Ó  التقييم عملية  وتتم  واملضيفني،  املشاركني  قبل  من  للزيارة  تقييم  عمل  يتم 

باملشاركة مع املنظم.
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كــــــــريـــــة
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مقدمة

يتمثل دور اجلامعات في عملية تطوير االقتصاد الوطني في محورين أساسيني، األول: 

تزويد االقتصاد الوطني بالكوادر العلمية املتخصصة لالضطالع مبسئولية التخطيط 

والتنفيذ، والثاني: إجراء البحوث العلمية وتقدمي االبتكارات، ونقل املعرفة مبا يفيد قطاع 

األعمال وباقي قطاعات اجملتمع، مما يؤدى إلى تنمية وتطوير االقتصاد الوطني والنهوض 

باجملتمع بكافة طوائفه.

منوذج نقل املعرفة في اجلامعة

ال تقتصر عملية نقل املعرفة في اجلامعات فقط على نقل نتائج األبحاث لالستخدام 

التجاري، مثل تسجيالت براءت االختراع، واالبتكارات الناجتة عن االختراعات، وتراخيص 

األعمال،  قطاع  مؤسسات  لصالح  االبتكارات  في  واملشاركة  االختراعات،  استخدام 

والدخل املالي للجامعة الناجت عن هذه األنشطة. 

ولكن نقل املعرفة في اجلامعات يشمل أيضا أنشطة أخرى مثل تأليف ونشر  الكتب 

أبحاث،  إجراء  على  والتعاقد  القدرات،  وبناء  األكادميية،  واجملالت  واملطبوعات  العلمية 

الندوات  وتقدمي اخلدمات االستشارية ومشروعات األبحاث في قطاع الصناعة، وعقد 

لنقل  منوذجا   )9( الشكل  يقدم  املهني.  التعليم  ودعم  واملهنية،  العلمية  واملؤمترات 

املعرفة داخل اجلامعة.)املصدر)13(: جامعة “جالسكو(

وعلى  جامعة،  رئيسيني ألي  نشاطني  يشكالن  والبحث  التدريس  أن  املعروف  ومن 

وغير  مباشرة  النطاق  واسعة  إسهامات  اجلامعات  حتقق  ما  دائما  ذلك،  من  الرغم 

مباشرة لصناعة القرار في اجملتمع األوسع والذي ينتج عنه فائدة ملحوظة للمجتمع، 

وهذا هو النشاط الذي عرف باسم “املهمة الثالثة”للجامعات.والتعريف األكثر ذكرا 

وقبوال لألنشطة املتضمنة في »التيار الثالث« هي تلك األنشطة التي تتعلق بابتكار، 

محيط  خارج  األخرى  اجلامعية  والقدرات  للمعرفة  واستغالل  وتطبيق  واستخدام، 

 )14( راسيل  جملموعة  والتكنولوجيا  العلوم  سياسة  أبحاث  وحدة  األكادميية.)تقرير 
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  )9( الشكل  في  واملذكورة  اجلامعات  في  املعرفة  نقل  وأنشطة   .)2002 للجامعات 

تشمل :

Ó .اخلدمات االستشارية

Ó الترخيص للمؤسسات باستخدام اختراعات وابتكارات جديدة

Ó التدريس

Ó عقود البحث العلمي مع مؤسسات اجملتمع

Ó .تسويق التكنولوجيا

Ó .األنشطة الريادية

Ó .تسويق واستخدام إمكانيات اجلامعة

Ó .التعاون غير األكادميي في البحث األكادميي

Ó  تعاقد العلماء والفنيني للعمل في قطاع األعمال والقطاع احلكومي

Ó .توظيف الطالب

Ó .االنحياز النشط من التدريس للحاجات االقتصادية واالجتماعية

Ó .األنشطة التعليمية

Ó .الشبكات التعليمية

Ó . النشر األكادميي

ل المعــــــــرفـــــــــة
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)املصدر: جامعة »جالسكو«، مع بعض التعديل(

شكل رقم )9( منوذج لنقل املعرفة في اجلامعة

قياس أثر نقل املعرفة في اجلامعات

يعتبر نقل املعرفة من البحوث األكادميية إلى اجملال التجاري جانباً مهماً من النظام 

االيكولوجي لالبتكار، والذي له تأثيرات مجتمعية واقتصادية عالية، ومع ذلك فإنه من 

الصعب قياس مدى جناح مشاركة اجلامعات في ظل أنشطة النقل من هذا القبيل، 

أدوات  من  عليها  متفق  مجموعة  أي  هناك  توجد  ال  أنه  ذلك  في  األساسي  والسبب 

الوضع يحتاج أصحاب املصالح املشاركني في عملية  . ومن أجل حتسني هذا  القياس 

نقل املعرفة إلى إيجاد طرق مشتركة ميكن االتفاق عليها لتحديد حجم وتقييم مدى 

تأثير أنشطة نقل املعرفة اخلاصة باجلامعات.

ونذكر هنا مجموعة من املقاييس املفيدة، كأمثلة ميكن استخدامها لتحديد حجم 

وتقييم مدى تأثير أنشطة نقل املعرفة في اجلامعات، واملوضحة في اجلدول )1( من خالل 

اخلطوات التالية:

ت
ي الجامعا

ل المعرفة ف
س - نق

ل الخام
ص

الف



72

Ó .حتديد أصحاب املصالح الرئيسيني في نقل املعرفة

Ó  املستخدمة املفاهيم  ملناقشة  ندوات  لعقد  املصالح  أصحاب  دعوة  استجابة 

األهداف  وحتديد  احلالي,  األداء  مستوى  ومناقشة  املعرفة،  نقل  في  حاليا 

وتأثير أنشطة نقل  املعرفة, وكيفية قياس مدى جناح  وآليات نقل  املستقبلية 

املعرفة. وخالل هذه الندوات، يتم مناقشة أصحاب املصلحة املشاركني لتحديد 

والنوع  الكم  ومقاييس  املعرفة  نقل  الرئيسية في  لآلليات  إطار عمل  وتعريف 

أن يعكس وجهات نظر كل  أن هذا اإلطار يجب  بها.واألهم من ذلك،  املرتبطة 

مجموعات أصحاب املصالح بحيث ال يكون متحيزا ألي واحد منهم على وجه 

اخلصوص.

Ó  نشر إطار نقل املعرفة املتفق عليه مع البيانات املتاحة من اجلامعات واملؤسسات

إلجراء حتليل للمؤشرات األولية، مع التركيز على مجموعة فرعية مكونة من 10 

جامعات.

Ó  إجراء مقارنة دورية للقياسات مع اجلامعات العاملية بالواليات املتحدة األمريكية

وأوروبا وكندا. 
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جدول )1( مجموعة من املقاييس لتقييم بعض أنشطة نقل املعرفة

مقاييس اجلودةمقاييس الكمآلية نقل املعرفة

التواصل  شبكات 
االجتماعي 

عقد ندوات قد تؤدى إلى أنشطة 
أخرى لنقل املعرفة.

املنعقدة  الندوات  من   %
التي أدت إلى أنشطة أخرى 

لنقل املعرفة.

املهنية  التنمية 
الدائمة

الدخل املالي من الدورات املهنية، 
عدد  املنعقدة،  الدورات  عدد 
وعدد  املستفيدين،  األشخاص 

املؤسسات املستفيدة.

الدورات  تكرار  من   %
املهنية، مالحظات وتقييم 

الدارسني.

ت  ما خلد ا
االستشارية

للعقود  املالية  والقيمة  عدد 
اخلدمات  عائد   % االستشارية، 
عائد  إلى  بالنسبة  االستشارية 
املؤسسات  عدد  الكلى،  األبحاث 
مع  العقود  مدة  املستفيدة، 

املؤسسات.

اخلدمات  لتكرار   %
مالحظات  االستشارية، 
عدد  العمالء،  وتقييم 
بنجاح  املبتكرة  املنتجات 

من األبحاث.

أبحاث التعاقد

العقود،  أو  الدخل  وقيمة  عدد 
أبحاث  دخل   % السوق،  مشاركة 
األبحاث  عائد  إلى  بالنسبة 
الكلى، مدة العالقة مع العميل.

التعاقد،  أبحاث  تكرار   %
وتقييم  مالحظات 
املنتجات  عدد  العمالء، 
املبتكرة بنجاح من األبحاث

التراخيص
الدخل  االبتكارات،  تراخيص  عدد 
عدد  التراخيص،  من  الناجت 

املنتجات الناجتة من التراخيص.

آراء العمالء، جودة الشركة 
الناجت  %الدخل  املرخصة، 

من التراخيص

الوحدات  انفصال 
من املؤسسات

اإليرادات  املتكونة،  الوحدات  عدد 
الناجتة، االستثمار اخلارجي الناجت، 

قيمة السوق عند االنفصال

جودة  بقاؤها،  معدل 
رضا  املستثمرين، 
واملستثمر،  املستهلك 

معدل النمو

ت
ي الجامعا

ل المعرفة ف
س - نق

ل الخام
ص

الف
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مقاييس اجلودةمقاييس الكمآلية نقل املعرفة

التدريس
معدل  الطلبة،  تخرج  معدل 
التعاقد مع الطالب في الصناعة

بعد  الطالب  %رضا 
التوظيف الالحق

من  العمل  صاحب  رضا 
الطالب

املقاييس األخرى
معدل انتقال الطالب إلى قطاع 
كمقياس  منشورات  الصناعة، 

لنتائج األبحاث

من  املنشورة  االبحاث  عدد 
الطالب

مسؤوال   1218 آراء  الستطالع   )2008  ,GUNI( استقصائية   دراسة  نتائج  أظهرت 

جامعيا بمن فيهم رؤساء بعض اجلامعات واملتخصصين في التعليم العالي في الغرب، 

حول أدوار التعليم العالي في املتغيرات العاملية ومواكبتها، ما يلي)15( :  

Ó  75% ممن شملتهم الدراسة، يعتبرون أن التعليم العالي »يجب أن يلعب دورا  

قياديا في نقل املعرفة والتنمية البشرية واالجتماعية« 

Ó  15% من أفراد العينة ذاتها يرون أن املهمة األساسية للتعليم العالي يجب أن 

تتمحور حول »تلبية متطلبات العوملة في زيادة القدرة التنافسية«. 

Ó  أقل من 10 % يعتقدون أن مهمة أي مؤسسة للتعليم العالي هي »املساهمة

في التنمية الوطنية«. 

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ



تطبيقات نقل املعرفة
Knowledge Transfer Applications

الفصل السادس
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كــــــــريـــــة
شـــــــــريــــــة الفـــ

الـمــــــــــوارد البــ
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مقدمة

املعرفة  نقل  وتشمل  املعرفة  نقل  لتطبيقات  األمثلة  بعض  الفصل  هذا  يقدم 

والتعاقب  اإلحالل  وتخطيط  املغتربني،  خبرة  ونقل  األبحاث،  نتائج  ونقل  التنظيمية، 

الوظيفي، ونقل املعرفة للدول النامية.

نقل املعرفة التنظيمية

يشمل نقل املعرفة التنظيمية مجاالت التعلم، والتدريب، وهو اجلانب العملي لنقل 

املعرفة من جزء ما في مؤسسة ما، إلى جزء آخر باملؤسسة، أو إلى باقي أجزاء املؤسسة. 

فطبقا لـ »نوناكا« )16(، فإن التعلم التنظيمي يعتمد أساسا على “استيعاب املعرفة”، 

التنظيمية  العمليات  مثل  ضمنية  معرفة  إلى  الصريحة  املعرفة  حتويل  يتم  حيث 

واخلبرات الفردية. ويتم اكتساب املعرفة عن طريق املمارسات العملية واخلبرات الفردية. 

أن  بعد  ما،  مؤسسة  قدرات  تطوير  عملية  تعريف  بتوسيع   ”)17( “إنكنب  قامت  وقد 

يتم دمجها أو حتالفها مع مؤسسة أخرى، يشتمل على تكامل املعرفة الضمنية من 

فاملعرفة  األصلية.  للمؤسسة  التنظيمية  اإلدارية  العمليات  مع  اجلديدة  املؤسسة 

املصطلحات  باستخدام  أوال  ترجمتها  تتم  أن  يجب  اجلديدة،  املؤسسة  من  املنقولة 

املتعارف عليها حتى ميكن تبنيها ودمجها في العمليات اإلدارية في املؤسسة، ومن ثم 

إعادة استخدامها في عمليات تنظيمية محددة وخاصة بسياق هذه املؤسسة.

نقل نتائج األبحاث 

كما يشمل نقل املعرفة التنظيمية عملية نقل نتائج األبحاث من املراكز واملعاهد 

ميكنها  التي  األخرى  اجلهات  إلى  اجلامعات،  مثل  العلمي،  للبحث  العامة  واملؤسسات 

االستفادة منها وتطبيقها في الصناعة، وقطاع األعمال، ومؤسسات اجملتمع املدني. 

انتقال  حركة  بأنها  املعرفة  نقل  عملية  وصف  ميكننا  العالي،  التعليم  مجال  ففي 

األفكار، واملفاهيم، واملعلومات، والتقنيات، من موضع نشأتها في املؤسسات البحثية، 

إلى مختلف البيئات االقتصادية واالجتماعية في اجملتمع. 

ل المعرفة
ت نق

طبيقا
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ساد
ل ا ل

ص
الف



78

نقل خبرة املغتربني

من  واالستفادة  األصلية،  بلدانهم  مساعدة  خالل  من  املغتربني  معرفة  نقل  ميكن 

مع  العمل  من  اكتسبوها  التي  واخلبرة  املعرفة  في  مواطنيهم  إشراك  في  املغتربني 

يتم  عمل،  مجموعات  في  االشتراك  خالل  من  وذلك  هجرتهم.  فترة  أثناء  لهم  أقران 

فيها مناقشة وتبادل األفكار واملهارات واخلبرات، كما يعملون ويدربون فئات املستفيدين 

في  املغتربني  من  كبير  عدد  خبرات  باالستفادة من  وأيضا   . األصلية  في مجتمعاتهم 

املساهمة بنقل املعرفة سواء أكانت خبرات فنية أو استشارات استراتيجية أو دراسات 

السياسات  في  والنصائح  الفنية  اخلبرة  تقدمي  على  اخلبرات  تشتمل  حيث  بحوث.  أو 

احلكومية,  غير  واملؤسسات  واجلامعات  الوزارات  من  للعديد  البحث  وخدمات  العامة، 

واملصارف,  والزراعة,  الهندسة,  اخملتارة في مجاالت  اخلاص  القطاع  وبعض مؤسسات 

والطب  الصناعي,  واألمن  والصحة,  البيئة  وعلوم  والتجارة,  واالقتصاد  األعمال  وإدارة 

والصحة العامة, وتقنية املعلومات.

 Succession Planning تخطيط اإلحالل والتعاقب الوظيفي

تواجه املؤسسات مشكلة وجود عدد كبير من العاملني على وشك التقاعد. وعادة 

التقنية  اجملاالت  كافة  في  التخصص  من  عالية  درجة  على  العاملون  هؤالء  يكون  ما 

والعمليات الصناعية. ولذا تعتبر عملية استبدالهم من التحديات الصعبة خصوصا 

في ظل ضيق سوق العمل واملنافسات الشديدة، وهنا تظهر احلاجة للتركيز على عناصر 

تخطيط اإلحالل وهى: التوظيف، والتعاقد، وتطوير كفاءة املديرين، ونقل املعرفة.

ليعد  احملورية  للوظائف  واضحة  وظيفي  وتعاقب  إحالل  خلطة  املؤسسة  امتالك  إن 

أمرا أساسيا الغنى عنه لضمان استمرارها دون تعرضها لهزات أو تقلبات تربك أسلوب 

صناعتها القمية أو منوذج عملها، أو قدرتها على حتقيق أهدافها، بسبب غياب القيادات 

الفاعلة واملؤثرة التي متتلك القدرة واخلبرة واملعرفة العميقة بسبب التقاعد أو انتقال 

القيادات  تطوير  التخطيط  عملية  وتشمل  منافسة.  مؤسسات  إلى  القيادات  هذه 

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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املستقبلية على املدى القصير واملدى الطويل من خالل حتديد املواهب والقيادات الواعدة 

احملتملة والعمل على تدريبها وتطويرها وإكسابها املعارف واملهارات الالزمة لبناء قدرتها 

القيادية بعد حتديد احتياجاتها التدريبية. 

Ó  الوظيفي والتعاقب  اإلحالل  تخطيط  إلدارة  التنفيذية  اخلطة  إطار  ويتكون 

طويلة األجل من العناصر اآلتية:

Ó  والتعاقبي اإلحاللي  التخطيط  في  االستثمار  أهمية  لفهم  مناقشات  إجراء 

واملنافع املتوقعة من برامج تطوير القيادات. 

Ó  ودراسة املؤسسة،  وخارج  داخل  العاملة  للقوى  الدميوجرافى  الوضع  تقييم 

وتقييم القوى العاملة املعروضة في السوق لتحديد مدى تواؤمها مع احتياجات 

ومتطلبات العمل باملؤسسة.

Ó  حتديث ملف الكفاءات القيادية واالملام بكيفية تصميم خطة اإلحالل والتعاقب

الوظيفي.

Ó  التخطيط مسائل  مع  لتتوافق  املستقبلية  والترشيحات  التوظيف  ضبط 

اإلحاللي والتعاقبي. 

Ó .توفير تعليم مكثف وفرص تنمية للقادة احملتملني

Ó .تنفيذ معايير حتديد األدوار واملسئوليات

Ó  معاجلة احلواجز النظامية وإشراك إدارة املوارد البشرية لإلدارات األخرى في تطوير

وتنفيذ خطط اإلحالل.

Ó  األخرى البشرية  املوارد  وأنظمة  اإلحالل  واالنسجام بني خطط  التناغم  حتقيق 

والعمليات اإلجرائية اخلاصة بها.

ل المعرفة
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نقل املعرفة للدول النامية

من العناصر األساسية في تقدم أي دولة نامية، تعزيز قدراتها على صياغة، وتنفيذ، 

املعرفة  على  احلصول  ضرورة   على  يؤكد  مما  بالتطور،  اخلاصة  االستراتيجيات  وتقييم 

الالزمة للتطوير من مصادر متعددة، ومن ثم تطبيقها على األوضاع احمللية مبا يتماشى 

مع استراتيجية التطور. 

وقد جرت العادة على أن تقوم املؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، بتقدمي اخلبرات 

عن  االقتصادية  قدراتها  حتسني  في  النامية  واجملتمعات  الدول  ملساعدة  املعرفة  ونقل 

طريق استخدام الطرق واملمارسات التي أثبتت جناحها في نقل املعرفة في ظروف مماثلة. 

وعلى سبيل املثال، يقوم البنك الدولي بتقدمي التمويل الالزم ملساندة مشروعات نقل 

التنمية  مشروعات  إلجناح  واملؤسسي  الفني  والدعم  اخلبرة  تقدمي  عن  فضال  املعرفة، 

باالستفادة من اخلبرات الدولية املتوافرة لدى البنك من خالل تعاونه مع 187 دولة والتي 

متثل الدول األعضاء فيه.

القصوى  اإلنتاجية  الطاقة  لتحديد  للدولة  اإلنتاجية  القدرة  مفهوم  ويستخدم 

املمكنة لالقتصاد، وقد عرف “مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية” قدرة الدولة باملوارد 

اإلنتاجية، والقدرات الريادية، وروابط اإلنتاج التي حتدد معا قدرة الدولة على إنتاج السلع 

واخلدمات. ويعتبر العنصر األساسي لكفاءة التنمية، هو تعزيز قدرة الدولة النامية على 

بها. وهذا ما يتطلب  اخلاصة  التنمية  وتقييم حصيلة استراتيجيات  وتنفيذ،  صياغة، 

احمللية  الظروف  مع  وتكييفها  متعددة،  مصادر  من  املعرفة  على  احلصول  على  القدرة 

واالستفادة من الفرص التي تتيحها تقنيات املعلومات اجلديدة.

وميكن ترجمة اخلبرات إلى معرفة: “ماذا ميكن للدول النامية أن تفعل؟  وكيف تفعله”، 

ثم حتويل هذه املعرفة إلى قرارات، وإجراءات فعالة من أجل حل مشاكل التنمية على 

املدى القصير واملدى الطويل. وغالبا ما متيل البالد النامية إلى التركيز على “ما تفعله” 

وليس على “كيفية فعله”.

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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ولقد بادرت بعض البلدان النامية إلى التركيز حديثا على كيفية نقل املعرفة بكفاءة 

إلى مختلف القطاعات االقتصادية ومساعدة أصحاب املصالح في حتويل هذه املعرفة 

على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الدولة، إلى إجراءات لتحقيق نتائج دائمة.

ل المعرفة
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نتائج البحث

املعرفة  ألن  نظرا  املعقدة،  العمليات  من  التنظيمية  املعرفة  نقل  عملية  تعد 

األفراد،  بني  والتفاعالت  العالقات،  من  متفردة  أمناط  خالل  من  تتشكل  التنظيمية 

واألنظمة، والقوانني، واللوائح، والثقافة السائدة والفعالة داخل املؤسسة. كما تشمل 

باملؤسسة،  املتاحة  والصريحة  الضمنية  الفردية  املعارف  التنظيمية مجموع  املعرفة 

وخطط،  تنظيمية،  وهياكل  وملفات،  وبرمجيات،  بيانات،  قواعد  شكل  في  واملتوفرة 

وعمليات جتارية وتخصصية.

ون�صتطيع اأن ن�صتنج من البحث ما يلي:

Ó  بالرغم من االهتمام املتزايد بنقل املعرفة داخل املؤسسات، فإن عملية النقل

املعرفة، وكذلك  للزيادة املضطردة في حجم  يوم، وذلك  يوما بعد  تزداد تعقيدا 

الجتاه املؤسسات ألسلوب الالمركزية في التنظيم واإلدارة. 

Ó  إن التطبيق السليم إلدارة املعرفة ينتج عنه حتسني قدرة العاملني باملؤسسة

على اتخاذ قرارات يومية بطريقة أفضل.

Ó  ميكن اعتبار عملية نقل املعرفة على أنها عملية تواصل وليست عملية جتميع

معلومات، حيث إن جناح عملية نقل املعرفة يعتمد في املقام األول على اختيار 

األفراد املسئولني.

Ó  في معظم األحيان يتم اكتشاف األفكار اجلديدة واملفيدة لإلبداع واالبتكار في

صورة ما داخل املؤسسة.

Ó  تتم عملية نقل املعرفة على خمس مراحل هي : ابتكار املعرفة، واملشاركة في

املعرفة، وتقييم املعرفة، ونشر املعرفة، وتطبيق املعرفة.

Ó  هذه مع  واجلماعات  األفراد،  وتفاعالت  والضمنية،  الصريحة  املعرفة  حتوالت  إن 

ل المعــــــــرفـــــــــة
نقــــــــ
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األمناط املعرفية هي التي تشكل احلركة احللزونية املستمرة للمعرفة، والتي تتم 

في ثالثة مستويات أساسية هي: مستوى األفراد، ومستوى اجملموعات، ومستوى 

املؤسسة.

Ó  إليها تسعي  التي  األهداف  من  املعرفة  في  املشاركة  عملية  تسهيل  إن 

عملية  من  حتد  أن  ميكن  التي  املعوقات  من  العديد  هناك  ولكن  املؤسسات، 

املشاركة.

Ó  ،إن عمر اخلبرة محدود بسب التقنيات اجلديدة فال ميكن ألحد أن يحتكر املعرفة

ويتطلب هذا  باستمرار،  أن يجددوا معرفتهم  واملؤسسات  األفراد  وينبغي على 

فحصا دقيقا وجذريا ملعادلة املعرفة القدمية: “املعرفة = القوة”، ويجب استبدالها 

مبعادلة املعرفة اجلديدة : “املعرفة = القدرة، ولذا يجب املشاركة فيها”، ألنها تزداد 

وتنمو باالستخدام، واملشاركة، وتبادل األفكار واخلبرات واملهارات بني العاملني.

P  الوقت في  املتوفرة  املعرفة  تطبيق  على  املعرفة  نقل  عملية  جناح  يعتمد 

املناسب حلل مشكلة قائمة, ولتحقيق ميزات تنافسية للمؤسسة.

P :إن جناح أي مؤسسة في برنامج نقل املعرفة لديها، يتوقف على

 حجم املعرفة املطبقة قياسا ملا هو متوفر لديها من املعرفة، فالفجوة  —

أهم  املنفذة من  التنظيمية  واملعرفة  املتاحة  التنظيمية  املعرفة  بني 

معايير التقييم في هذا اجملال.

يعنى  — لها  املستقبلة  األطراف  قبل  من  وتبنيها  املعرفة  اكتساب  إن 

استخدامها وتطبيقها أثناء العمل اليومي، وتفشل مجهودات نقل 

املعرفة في حالة عدم تبنيها من قبل األطراف املستقبلة لها

ألن  — املناسب،  الوقت  في  املناسب،  للشخص  املناسبة  املعرفة  توفير 

قابلية املعرفة للتقادم هي جوهر عملية نشر وتوزيع املعرفة.

ل المعرفة
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Ó  مجال في  الطائلة،  األموال  تستثمر  املؤسسات  معظم  أن  من  بالرغم 

أنه في  إال  املعرفة،  وإدارة  املعلومات  زيادة فعالية أنظمة  التكنولوجيا من أجل 

معظم األحيان تواجهها مشاكل كبيرة لتحقيق التكامل بني هذه التقنيات، 

مما يعرقل الوصول إلى نظام متكامل للتشارك في املعرفة داخل املؤسسة، مما 

يعرقل عمليات اتخاذ القرارات اليومية باملؤسسة.

Ó  في املؤسسات  تستخدمها  أن  ميكن  والتي  االستراتيجيات  من  العديد  هناك 

أفضل  بصورة  تعمل  استراتيجيات  هناك  تظل  ولكن  املعرفة،  نقل  عمليات 

في بعض املؤسسات عما هو عليه احلال في غيرها، ويظل بعضها غير مالئم 

ملضمون معني للمعرفة، ولذا فالتحدي أمام املؤسسات يكمن في حتديد وتطوير 

طرق مكملة لنقل املعرفة.

Ó  ،يتمثل دور اجلامعات في عملية تطوير االقتصاد الوطني في محورين أساسيني

األول: تزويد االقتصاد الوطني بالكوادر العلمية املتخصصة لالضطالع مبسئولية 

ونقل  االبتكارات،  وتقدمي  العلمية  البحوث  إجراء  والثاني:  والتنفيذ،  التخطيط 

تنمية  إلى  يؤدى  مما  اجملتمع،  قطاعات  وباقي  األعمال  قطاع  يفيد  مبا  املعرفة 

وتطوير االقتصاد الوطني والنهوض باجملتمع بكافة طوائفه.

Ó  ،األبحاث نتائج  ونقل  التنظيمية،  املعرفة  نقل  املعرفة:  نقل  تطبيقات  تشمل 

ونقل خبرة املغتربني، وتخطيط اإلحالل والتعاقب الوظيفي، ونقل املعرفة للدول 

النامية.
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