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السياق العاملي



مؤشر العطاء العاملي

2015مؤشر العطاء العالمي 



في األعمال الخيرية الدوليةستيدكرس ي عائلة 



ثمانية عوامل لتسهيل  العمل الخيري 

 ثقافة العمل الخيري

 ، املساءلة ، والفعاليةالشفافية ثقة الجمهور ،

األطر التنظيمية والتشريعية

افز املالية الحو

حالة القطاع غير الربحي

االقتصادي أو النمواالستقرار السياس ي و

التغيرات السكانية

تدفق األموال الدولية



تعريف املنظمات غير الربحية

رسميات

سواء كانت حية أو ميتة أو معترف بها رسميا/ قضايا التعريف ، كيف 

السلطة/ الرعاية 

قضايا الحوكمة واالنتساب       املساءلة-خاصة 

امللكية

حقوق امللكية ومسألة السلطة-اليوجد مالك 

التطوعي

الحوافزالقيم ، الدوافع ، 

الهامة األهداف 

التعارفاأليديولوجية ، البيئة ، / القيم -الرسالة 

التقنية

التغيير التقني –األشخاص –واملواد األدوات 

والسوق الحكومي مقارنة مع القطاع 



األثرأنواع 

االبتكار 1.

االفتراضات السائدة ، التعدديةمعارضة  2.

والجمال والترفيهالتجديد  –التنافس 3.

التكامل االجتماعي ، التخزين املؤقت ، التضامن4.

مراعاة القيم–املحافظة 5.

القدسية، الدهشة ، الغموض 6.

اإلبداع، التعبير الشخص ي 7.

التغذية الراجعة السلبية 8.

ابطاملصلحة الشخصية االقتصادية 9. ، الرو

االجتماعيرأس املال / املوارد الكامنة 10.

David Horton Smith 



اقع  األثرمو
املشتركة واملتعارف عليهاالسعي وراء املصالح -املستوى الفردي 

اجتماعية أوسعمهام  تنفيذ -املستوى املؤسس ي

تغيير املجتمع-التغيير االجتماعي

االبتكار

تحديد املشكلة/ الدعوة / ردود فعل سلبية 

معارضة االفتراضات السائدة-الحرية / التعددية 

الحفاظ على القيم والحفاظ على عمل املجتمع-املحافظة

رأس املال االجتماعي/ املوارد الكامنة 

مراعاة القيم–املحافظة 

تضامن/ التكامل 

الخدمات والدعم للمصالح االقتصادية

Kirsten Gronbjerg

تعويض عن السوق ، أخرى 

لكن هذه الوظائف تتفاوت في النشاطات غير الربحية



القطاع غير الربحي

األبعاد االقتصادية

القطاعحجم 

األبعاد القطاعية

حصة االقتصاد

التقسيم الوظيفي للعمل

القطاعاتالعالقات بين : االقتصاد السياس ي

محدد املجال-سياق 

األخالق/ التاريخ ، الديموغرافيا ، الظروف االجتماعية االقتصادية ، القيم 

الربحيةمخططات التمويل الحكومي املتدفقة للمنظمات غير 



القطاع األمريكي

مصلحة الضرائب في املسجلة " الكيانات املعفاة"مليون 1.6
1.1تريليون دوالر1.7-جمعية خيرية عامةمليون -
مليارات دوالر108إيرادات بقيمة -خاصة " مؤسسات"105،000-
مليار دوالر من اإليرادات437-كياًنا آخًرا معفًى 368،400-
تريليون دوالر2.4: 990تقوم بتعبئة نموذج املسجلة املؤسسات غير الربحية اإليرادات ، جميع إجمالي -

ال يحتاج البعض إلى التسجيل-مصلحة الضرائب األمريكية املؤسسات  لم تسجل في لكن العديد من 
(؟؟ ، نصف مسجل؟325000)التجمعات 

(؟؟؟)دوالر 5000>املؤسسات الخيرية الصغيرة واملنظمات غير الربحية األخرى ذات العائد 
املنازل واللجان السياسيةمالكي خطط التقاعد املؤهلة وجمعيات 

آخرون ؟؟؟؟
غير معروف-مجموع اإليرادات 

نسمة10،000لكل 140-120:تقدر بـ 

*http://nccs.urban.org/data-statistics/quick-facts-about-nonprofits 
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IRS-Registered Exempt Entities, by Sub-Section:
1995-2015

All other

10-Domestic
fraternal soc

19-Veterans

05-labor,
agricultural
orgs
07-Social,
recreational
clubs
08-Fraternal
beneficiary
assoc
06-Business,
chambers

04-Social
welfare, civic

03-Charities

الكيانات املعفاة املسجلة ، حسب القسم الفرعي-مصلحة الضرائب األمريكية  :
1995 - 2015

مؤسسات خيرية

رفاهية املجتمع

غرف تجارية

النوادي 
الترفيهية

العمال و 
املنظمات 
الزراعية

املحاربون 
القدامى



2011-2007، ( 3( )ج)501عدد املنظمات 
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Other income

Investment

Private
contributions

Gov't grants

Gov't fees

Private fees
& sales

دور األعمال الخيرية

Roeger, Blackwood & Pettijohn. Nonprofit Almanac, 2012 (2010 data) with unpublished supplementary details for education, 

health, and PSB

در
ص

امل
ن 

 م
راد

إلي
ي ا

مال
ج
ة إ

سب
ن االستثمارات

أخرى 

اسهامات 
خاصة

منح حكومية

رسوم حكومية

الرسوم الخاصة 
واملبيعات



مقارنات دولية
رسوم الحكومي اإلحسان

املهيمنة-الرسوم 

مهيمنة-الحكومة 

نسبة اجمالي الدخل

*جميع الدول 

النامية
املتقدمة



التبرعات مصادر 

:2017مساهمات 
مليار دوالر حسب املصدر410.02

(in billions of dollars – all figures are 
rounded)

Giving USA 2018

شركات

توريث

املؤسسات املانحة

اشخاص



املستفيدين من التبرعات الخيرية

:2017مساهمات 
تصنيفمليار دوالر حسب 410.02

املنظمة املتلقية

البيئة والحيواناتاشخاص

العالقات الدولية

الفنون والثقافة والبشر

فوائد املجتمع العام

صحة

منح 
ملؤسسات 

مانحة

خدمات بشرية

تعليم

ديانات



2017-1977التبرعات إجمالي 

تضخم-تعديل قيمة الدوالر 

قيمة الدوالر الحالية
الركود االقتصاديقيمة الدوالر في 



2017-1977كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي ، التبرعات 
Inflation Adjusted dollars, 2017=$100



وسوق األوراق املاليةالتبرعات 

2017عام 500مؤشر أسهم  

2017مجموع ما تم منحه عام 



سنوات ،5يمتد : التبرعات حسب املستفيدين
1978-2017

دينية
تعليم
خدمات إنسانية

مؤسسات مانحة
صحة
املجتمع

الفنون، الثقافة، العلوم االنسانية
الشؤؤون الدولية
البيئة و الحيوان



املنظور التنظيمي

منظمات•



املنظور التنظيمي

استطالعات املستفيدين

البيانات التشغيلية الداخلية

املنشورات

الند للند/ الحوارات



عن املعرفةاملانحين كيف يبحث 

في قمة القائمةاألقران : لحصول املانحين على املعرفةالطرق الرئيسية 

املقابالت الشخصية واملعارف

املؤتمرات الخارجية
الجرائد& الرسائل الكترونية 

تفاعل املستفيدين

لقاءات مع  ذوي الخبرة 

الخبراءالتواصل مع 

على الشبكةالتواصل 

التواصل االجتماعي

أخرى 



املنظور الفردي

تعلم العطاء



26

األثرالبحث عن 

املنظمات التي تتلقى املنح

املعلومات من املوظفين و املستشارين

التقارير عن القطاع غير الربحي

اإلعالم واإلنترنت

(السنوية) التقارير العامة 

التفاعل املباشر مع العاملين في القطاع

املستفيدين

أخرى 

املانحين اآلخرين

التصور الخاص

أثر املنح الخيريةعلى معلومات حول أين يبحث املانحون من أجل الحصول 



27

املعرفة الخيرية

مبتدئمتقدم متقدمعلى دراية

مبتدئ على دراية
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العالقة بين املعرفة واالستراتيجية

نسبة من لديه استراتيجية على أساس 
املعرفةمستوي 

متقد
م

مبتدئ على دراية
نساء رجال

نساء مبتدئمتقدمرجال على دراية

على أساس مستوي ميزانية نسبة من لديه 
املعرفة

حسب الجنس حسب العمر

حسب الجنس حسب العمر



29

املنح مقابل مستوى املعرفةمستويات 

$3,303 

$8,285 

$14,322 

مبتدئ على دراية خبير



دراسات في القطاع غير الربحي و الخيري 

جتمعامل/ األعمال الخيرية / املنظمات غير الربحية / والقطاع الثالث والتجار الحكومة •

– MPA-العلوم االجتماعية وتطوير الحكومة املهنية • MPP

األعمالماجستير في إدارة -األعمال بروز إدارة •

ربحية أو غير حكوميةغير : املتعارضةانتشار التعاريف •



األثر االجتماعي

البحث عن القيمة•

البحث عن وسائل أخرى •

من هو املسؤول؟•



32

األثرمواضيع 
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المنح الخيرية

التطوع

التصويت لمرشح سياسي يشارك في المثل العليا حول مواضيع مهمة بالنسبة لك

االستثمار

المساهمات السياسية

اجتماعيةرسالة شراء سلع من شركة لديها 

مافي قضية الوعي أورفع مستو  لجمع األموال حمالت  إعالية  المشاركة في 

المجتمعإيجابي في لصنع أثر طرق  الحصول على أثر أكبرأجل من 



االستثمار املؤثر

في المجمل ، يدير جامعي التبرعات بشكل جماعي أكثر من 

الرقم مليار دوالر أمريكي في أصول االستثمار ، وهو 228

.االستثمارلحجم سوق المتوفر 



والتجارةاألثر 



والكرامةالتحكم : األثر



والكرامةالتحكم : األثر

إدارة املنح التعاونية•

املؤسسات املجتمعية•

بيانات من أجل األعمال الخيرية•

املؤسسات املجتمعية •

الرسميالخيري غير العمل •



شكرا لكم 

ampasic@iupui.edu



المنظمات الجاهزة للمعرفة 



القيادةفير املاجستيودرجةالتعلمعلومفيالتخصص يوالدبلوماألعمالفيالبكالوريوسدرجةعلىسالماتالسيدحصل
فيالتدريبوأنظمةاألعمالوتطوير املؤسساتتغيير فيالخبرةمنعاًما20الـيقاربماسالماتالسيدلدى.التنظيمية
الشبكةرئيسنائبمنصبيشغلحاليا.سنغافورةفي(KM)املعرفةإدارةأنشطةفيشارككما.والخاصالعامالقطاعين

أستراليا)دولة11تضمالتي(KMGN)املعرفةإلدارةالعامليةالشبكةسكرتير و سنغافورةفياملعرفةإدارةلجمعيةالعاملية
.(األمريكيةتحدةاملالوالياتو تايالندو أفريقياجنوبو سنغافورةو وروسياواليابانوإندونيسياوالهندكونغوهونغوفرنسا

الحديثوعنوانملخص
لتحديد(للمعرفةالجاهزةاملنظمةKROإطارمن(الربحيةوغير الربحية)املنظماتإستفادتكيفستوضحاملحاضرةهذه

اإلستراتيجية:الستة(للمعرفةالجاهزةاملنظمة)KROمعاييرتتضمن.املنظمةأهدافعلىوتأثيرهاللمعرفةجاهزيتهامستوى 
رَّق املحاضرةأنكما.واألثروالتكنولوجياوالعملياتوالثقافةوالقيادة

َ
 َسَيتط

ً
مختلفةجوانبسةخمعنالحديثإلىأيضا

املعرفةصنعيفاملساعدةو املعرفةنقلو املعرفةعرضو املعرفةجمعو املعرفةعلىالحصول :مثل(املشتركةاملعرفةCK)من
CKمنأمثلةبعرضاملتحدثيقومسوفو (جديد) .للمعرفةالجاهزةاملؤسساتفيالتنفيذقيد(املشتركةاملعرفة)

LinkedIn: Mohamad Faiz Selamat
Faiz_Selamat@ikms.org

المنظمات الجاهزة للمعرفة 



(KM)املعرفة إدارة . 1
للمعرفةمنظمة جاهزة . 2

سلوكيات املعرفة. 3

حالة مجموعة املساعدة الذاتية 

تنمية املجتمع القائمة على األصول •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) معرفة شارك في إنشاء •

املنظمات الخيريةحالة 

إدارة املعرفةأطر •

االستفادة من التكنولوجيا•

املعرفةتوصيل •

املؤسسات االجتماعيةحالة 

SCRUM  : ذكيةمنهجية

معرفة جديدةشارك في خلق •

جمع

بتنقيح وترتي

نقلتنظيم

مشاركة

المنظمات الجاهزة للمعرفة 



Agarwal, N.K. & Poo, D.C.C. (2008). Capturing tacit knowledge across different domains: 
Knowledge Community (K-Comm).

ما هي إدارة املعرفة؟

.  املعرفة واملعلومات الخاصة باملنظمةإنشاء ، مشاركة ، استخدام عملية -
فادة التخصصات لتحقيق األهداف التنظيمية من خالل االستمنهجية متعددة -

.  املثلى من املعرفة
وامليزة جهود إدارة املعرفة عادة على األهداف التنظيمية مثل تحسين األداء ،تركز -

املستمر ن والتحسيالدروس املستفادة ، والتكامل وتشارك التنافسية ، واالبتكار ، 
.للمنظمة

https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management

املنظمات الجاهزة للمعرفة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_management


إدارة تطور 
املعرفة

املنظمات الجاهزة للمعرفة 

يةاالستفادة من املعرفة الصريحة والضمن

االستفادة من املعرفة الصريحة
إدارة املعلومات

إدارة الخبرة

إدارة األفكار

االستفادة من املعرفة الجماعية



املنظمات الجاهزة للمعرفة 

اإلستراتيجية القيادة الثقافة

العمليات التقنية األثر

افق  رؤية ورسالة املعرفة تتو
مع أهداف املنظمة

القيادة في املنظمة وأدوارها
تدعم التميز في إدارة املعرفة

ول تدفق العمليات لتعزيز املعرفة والحص
عليها ومشاركتها

افق مع عمليات املعرفة  النتاج امل عرفة األدوات تتو
على املدى الطويل

يتم رعاية واستدامة إدارة املعرفة بوجود ثقافة
مشاركة في املنظمة

تحقيق نتائج إدارة املعرفة



لنقل نوناكانموذج 
املعرفة

ضمني

ضمني

ضمني

ضمني

صريحة

صريحة

صريحةصريحة

املنظمات الجاهزة للمعرفة 

التيتحو 
املعرفة

النشأة االجتماعية تخريج

االستيعاب الداخلي مزيج

ربط املعرفة 
الصريحة

حوار

التعلم عبر التطبيق

(الفريق)بناء املجال 



نوناكا على حسب موديل 
املعرفة مستوي 

فرد•

مجموعة•

داخل منظمة•

املنظماتاملشترك بين •

Socialisation

Externalisation Combination

Internalisation

املنظمات الجاهزة للمعرفة 

تحويالت
املعرفة

املعرفةمستوى 

بين املشترك 
املنظمات

داخل املنظمة

املجموعة

الفرد

معرفة 
صريحة

معرفة 
صريحة

معرفة 
ضمنية

معرفة 
ضمنية

ضمنية

ضمنية

العمليةبداية 



سلوكيات املعرفة

اكتساب املعرفة•

جمع املعرفة•

خدمة املعرفة•

تواصل املعرفة•

المنظمات الجاهزة للمعرفة 

جمع

يبتنقيح وترت

نقلتنظيم 

مشاركة



منداكيياياسان : املساعدة الذاتية حالة مجموعة 

املجتمع القائمة على األصول تنمية •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •

Yayasan MENDAKI(املجتمعتنميةمجلس
مساعدةمجموعةهو (سنغافورةفياملاليزي 
مكرسة1982عامفيتشكلترائدةذاتية

في،عليمالتفيالتميز خاللمناملجتمعلتمكين
.والدينيةاألعراقمتعددةسنغافورةسياق

نسبةكبير حدإلىMENDAKIبرامجوتستهدف
،املسلمين/املاليوسكانمناملائةفي30

فيوهي.كبيرحدإلىمدعومةفهيوبالتالي
ساعدةامللتقديموإنمائيةوقائيةبرامجالغالب
نجاهزييكونواحتىللمستفيديناملبكرة

كونواوياملدرسةفياألداءعلىوقادرينللمدرسة
تم.املطافنهايةفيللمستقبلمستعدين

للمبادراتمكملةلبرامكجالبرامجتصميم
الوطنية



:األسسوضع

مالييةسرأ30308لقرابةمسكنرةسنغافومنلغربياءلجزا
من٪25يمثلهذا.والتعميراالسكانملجلس(HDB)مملوك
.املالياالسكان
الأطفووجوداملسطحالحجمحيثمناملاالويةاألسر تكشف
3منشققفييقيمون الذيناملاالويةاألسر من٪28أناملدارس

فييقيمون سنة18سندون واحدطفلاألقلعلىويقيمون 1إلى
افقوهذا.الغرب MTSAKIقاعدةمعيتو MTS،24يقيمحيث٪

.الغربفيMTSطالبمن
يفالجديدالصناعيالقمر ملركز مناسبموقععنبحثنابدأ

اقعكانت.2016عاممنتصف دهابتجديقمناالتياألصليةاملو
Jurongمنطقةفيوتحديدها East،الوصول إمكانيةبسببوذلك

للمقيمينالشخص يوامللف،واملساحة،والرؤية،
بال أطباءمنظمةبيناتفاقإلىالتوصلتم،2017أغسطس

Yayasanوحدود MENDAKIلـللسماحYayasan MENDAKI
Blkباطلسطحتحتمربعمتر 250مساحةمنباالستفادة

813A.

منداكيياياسان : املساعدة الذاتية حالة مجموعة 

املجتمع القائمة على األصول تنمية •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •



.والقدراتالقوةنقاطأساسعلىللمجتمعاتاملستدامةللتنميةمنهجية:األصول علىالقائماملجتمعتطوير-1
املجتمعفياملتاحةوالخبرة،واملهارات،املواردتقييميشمل-2
عملإلىاألفرادتنقلالتيالقضاياعلىتركز -3
.يملكونهممااالستفادةمناأفرادلتمكيناملناسبةاإلجراءاتتحدد-4

نورث في معهد أبحاث السياسة في جامعةJohn P. Kretzmannو John L. McKnightمن قبل ABCDتم تطوير نهج
 .وسترن 

ل طريق نحو إيجاد وتعبئة أصو : بناء املجتمعات من الداخل إلى الخارج"بعنوان 1993كتاب في عام كما قاموا بتأليف 

املجتمع، والذي حدد منهج األصول القائم على تنمية " املجتمع

منداكيياياسان : املساعدة الذاتية حالة مجموعة 

املجتمع القائمة على األصول تنمية •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •

األصول •
القواعد•
املجتمع•
التنمية•



الحصول علي 
املعرفة

مشاركة تصميم 
املعرفة

خدمة املعرفةو جمع 

منداكيياياسان : املساعدة الذاتية حالة مجموعة 

املجتمع القائمة على األصول تنمية •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •



حالة منظومة خيرية

إطار إدارة املعرفة•

االستفادة من التكنولوجيا•

ي النساء املسلمات فتأسست جمعية ، 1952في عام التواصل املعرفة•
(  سنغافورة

.  معيةمنظمة غير ربحية تركز على الخدمات املجتوهي  
نحن ملتزمون بالعمل مع النساء من جميع األعمار 

.بأدوارهم املتعددة في املجتمعللقيام 

ي خدمات مجتمعية أساسية هالبرنامج  ثالثة يدير 
لة خدمات األسرة ، رعاية الطالب ، والتعليم في مرح

.املبكرةالطفولة 

فير يمكن تو مركًزا على مستوى الجزيرة ، 16بوجود 
ة دعم شامل ومتكامل باإلضافة إلى برامج تنموي

.للنساء وعائالتهن

نحن مؤسسة رعاية اجتماعية غير ربحية مكرسة للعمل مع النساء 
.من جميع األعمار للقيام بأدوارهم املتعددة في املجتمع

خدمات األسرة
رعاية الطالب 

التعليم املبكر 



ياياسان منداكي: حالة مجموعة املساعدة الذاتية  

تنمية املجتمع القائمة على األصول •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •

صريحضمني

نظام ضبط وترتيب 
الوثائق

تعلم ، ناقش ، شارك ، تابع ، قم بإنشاء ، 
تواصل ، تعاون 

تمكين التكنولوجيا

لوجه-وجها 

صريحضمني

تقارير / أوراق / اقتراحات 
اجتماعات

/  دورات التدريب 
اإلرشاد

مناقشات مجموعة 
الحاالت

منظومة إدارة املعرفة إطار  Mapped PDCA & LAIR to Business Excellence Framework

نقل املعرفة

فحصا

خطط

اعمل

تنفيذ 
العمليات 
الجديدة

تحسين تصرف

الوضع 
املطلوب

صريح

فكرالوضع الحالي

قم بقياس العمليات 
الجديدة مقابل النتائج 

املتوقعة

قم بتحديد أسباب 
التغييرات، والتحسينات 

املطلوبة

اتخاذ 
القرارات

اتخاذ 
القرارات

التعلم

التعلم

تطزير 
االستراتيجيات

الفجوات



ياياسان منداكي: حالة مجموعة املساعدة الذاتية  

تنمية املجتمع القائمة على األصول •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •

املعرفةمشاركة  

مشاركة تصميم 
املعرفة

المراسالت االنتاجية التعاون االتصاالت

تطبيقات األعمال جمع الجمهورالتواصلاالنتقال



ب بل يج. مفتاح النجاح وحدهالحصول على املعرفة ليس إن 
بيقها وإعادة تطزيادة حجمها، املعرفة داخليا حتى يمكن مشاركة 

جديدة، وتكييفها لسياقات صياغتها و 

آرثر شيلي

ياياسان منداكي: حالة مجموعة املساعدة الذاتية  

تنمية املجتمع القائمة على األصول •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •



حالة املؤسسات االجتماعية

SCRUM  :منهجية ذكية

فورةسنغافياالجتماعيةاملؤسساتشبكةأسستشارك في خلق معرفة جديدة•
حملةالتدعممستمرةوتدريبيةتعليميةكمؤسسة
.الحياةمدىالتعليملتعزيز الوطنية

ةالعاملالقوى تزويدهو األساس يهدفناكانلقد
عدمألوجهتحسًباالصلةذاتواملعارفباملهارات
 املوجودةاليقين

ً
إلى،اليومالعملسوق فيأصال

.املتقلباالقتصادياملشهدجانب

بينرابطلتصبحاملؤسسةنمت،السنينمر على
ةلخدمتسعىالتيوالخدماتاألنشطةمنالعديد
منشاملةمجموعةتقديمجانبإلى.املجتمع
تقدم،األخرى التدريبوبرامجWSQدورات

استشاراتمثلإضافيةخدماتاملؤسسة
التوظيف



حالة املؤسسات االجتماعية

SCRUM  :منهجية ذكية

شارك في خلق معرفة جديدة•

Online Learner Space

New Website

Product 
Innovation

مخطط نموذج 
العمل التجاري 

BSC Reports

الذكيسكروم

مشاركة تصميم 
املعرفة

تعلم واخدم املعرفة, اعرف 

املعرفةنقل 

مشاركة تصميم 
املعرفة



إدارة املعرفة. 1
لمعرفةلاملنظمة الجاهزة . 2

سلوكيات املعرفة. 3

حالة مجموعة املساعدة الذاتية 

تنمية املجتمع القائمة على األصول •

التقاط وجمع وتنظيم املعرفة•

(تصميم التفكير(  )جديدة) شارك في إنشاء معرفة •

حالة املنظمات الخيرية

أطر إدارة املعرفة•

االستفادة من التكنولوجيا•

توصيل املعرفة•

حالة املؤسسات االجتماعية

SCRUM  :منهجية ذكية

شارك في خلق معرفة جديدة•

جمع

يبتنقيح وترت

نقلتنظيم

مشاركة

املنظمات الجاهزة للمعرفة 

واألجوبةاألسئلة 



Data Knowledge Insight Ideas & Actions

Individual 
pieces of 

qualitative 
and 

quantitative 
information

An 
understanding 
of someone or 

something 
supported by 

data

A penetrating 
understanding of 

the underlying 
nature of something 
(The ‘why’ beneath 

the why)

Opportunities 
to take action 

based on 
insights

TODAY

KM & Insights أفكار إدارة المعرفة

المستقبل



إدارة املعـرفةتحديات 
الربحيالقطاع غير في 

القطاع غير الربحيلتطوير  ملنتدى السنوي الثامن ا
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

اململكة العربية السعودية-الظـهـران 
2018ديسمبر 1-2



األجندة

1

2

3

4

5

وجهة نظري •

املعرفةماهي إدارة •

إدارة املعرفة للقطاع غير الربحيأهمية •

اع غير الخصائص الرئيسية إلدارة املعرفة في القط•
الربحي

غيرالربحيإدارة املعرفة في القطاع تحديات •



معادلة إدارة املعـرفة

إدارة املعـرفة= إدارة التغيير + التقنية + اإلستراتيجية + إنشاء املحتوى 

القطاع غير الربحي

 روكفيلـرمؤسسة

البنك الدولي

صندوق النقد الدولي

الحكومة
وزارة الدفاع األمريكية•
املدن/عدد من مؤسسات الواليات•
والتخطيط السعوديةاإلقتصادوزارة •
مدينة امللك عبد هللا للطاقة الذرية•

واملتجددة

القطاع التجاري 
برودينشال•
ـ هـلمكغـرو •
كيه بي إم جي •
مايكرو انغـرام•



1

2

3

4

5

األجندة

1

2

3

4

5

وجهة نظري •

املعرفةماهي إدارة •

إدارة املعرفة للقطاع غير الربحيأهمية •

اع غير الخصائص الرئيسية إلدارة املعرفة في القط•
الربحي

غيرالربحيإدارة املعرفة في القطاع تحديات •



إدارة املعـرفة؟ما هي 

عّرف إدارة املعـرفة
ُ
؟كيف ت



.ظمةاملنداخلاملفيدةاملعرفةلزيادةمحاولةهياملعرفةإدارة
لمللتعالفرصوإتاحةالتواصلتشجيعخاللمنهذاويتم

.واألدواتاملناسبةاملعرفةتبادلوتشجيع

يالتعـريف التقـليد

2002,ماكليرني البروفسير كلير --



الوقتفياملناسبللشخصالصحيحةاملعلوماتإيصالهي"
"املناسبالقراربإتخاذليقوماملناسب

ةإلدارة املعرفتعريفي 



ذات السياقية و املعلومات = املعلومات 
الصلة

ة البيانات املنظم= املعلومات 
واملفسرة

جمع الحقائق= البيانات 
والقياسات واإلحصاءات

فهم تطبيق املعلومات= املعرفة 
( تجريبي)

السياق املعرفي 

الذكاء

املعلومات

البيانات

املعرفة

إتخاذ القرار

التوليف

التلخيص

التنظيم

التجميع

التحليل



ر  ـّوِّ
َ
ادة   زي: ط

املشاركة  
ة بزياد: إبدأ

الوعي

ةالخامساملرحلةفي
إدارةأصبحت
فيمدمجةاملعرفة

يةالرئيسالعمليات
آلناالتركيز وينصب

كفاءةمدىعلى
منظمتك

ةالرابعاملرحلةفي
إدارةجهودتنتظم
لتكون املعرفة

aألهدافمنسجمة
صَ منظمتك

ْ
ب  وَين

عزيز تعلىاآلنالتركيز 
فياملعرفةأصول 

ككلاملنظمة

ثةالثالاملرحلةفي
عملياتتوحيدتم

تموياملعرفةإنتقال
علىاآلنالتركيز 
تاملتطلباتلبية

يقوتحقالتنظيمية
وتطوير النتائج
التحتيةالبنية

الداعمة

يةالثاناملرحلةفي
طرق تثبيتتم

األوليةاملعرفة
علىز التركيوينّصب
املعرفةمساعدة
و النمعلىاملقيدة
القيمةوإضافة

لى في املرحلة األو 
أدركت منظمتك
أهمية تطبيق 
ةاإلدارة املعرفي

األولىاملرحلةفي

منظمتكأدركت
ةإدار تطبيقأهمية
املعرفة

د القياس : وّحِّ
االنسجام  بين

املناهجالعمليات و 

ن يهتوج: َحّسِّ
املخرجات 
التنظيمية

باستمرار : إبتكر
لتحسين املمارسات

ةاملرحلة الخامساملرحلة الرابعةةاملرحلة الثالثةاملرحلة الثانياملرحلة األولى

رحلة إدارة املعـرفة



األجندة

1

2

3

4

5

وجهة نظري •

املعرفةماهي إدارة •

إدارة املعرفة للقطاع غير الربحيأهمية •

اع غير الخصائص الرئيسية إلدارة املعرفة في القط•
الربحي

غيرالربحيإدارة املعرفة في القطاع تحديات •



غيـر الربحيفي القطاع إدارة املعـرفـة 

؟أهـمـيةذات تعـتـبـر ملاذا 

األمر كله يتعلق باملحتوى واملعلومات•
الفوائد امللموسة•
الفوائد غير امللموسة•
الدروس املستفادة•
مشاركة املعرفة•



األمر كله يتعلق باملحتوى واملعلومات

املتبرعون •
 الجهات •

َ
ن ح                                             املتلقية للمِّ

جهات أخرى غير ربحية•
وسائل اإلعالم•
املوظفون •
املنظمون •



الفوائد امللموسة

القرارإتخاذ تعزيز سرعة •
تقصير دورة النظم اإلدارية•
أو الحصة السوقية/وزيادة النمو •
لقضايا األعمال و سرعة أكبر في التنفيذاإلستجابة زيادة •
افر املعرفة على مدار )الوصول بشكل أسرع إلى موارد املعرفة • تو

(الساعة طوال أيام األسبوع
زيادة رضا العمالء. خدمة العمالءتعزيز •
تحسين تخصيص املوارد•
التكرارالتقليل من •
تقليل األخطاء وإعادة العمل•
زيادة اإلنتاجية والكفاءة والفعالية•



الفوائد غير امللموسة

(ذو جودة عالية)تسهيل صنع قرار أفضل •
مخرجات عالية الجودة•
اإلبتكارزيادة •
زيادة التعاون والعمل الجماعي•
زيادة التواصل•
تحسين الروح املعنوية•
بناء ثقافة التعلم•
على )تغيير الغرض / اإلستخدام أصول املعرفة املتعلقة بإعادة •

(سبيل املثال ، القوالب واملعايير
افق • بين التفكير والعملالتو



الدروس املستفادة

سهلة من الناحية النظرية و صعبة عند املمارسة

 العملقواعد "اتبع"

مشاركة صادقة وثقة متبادلة
 إلقاء اللومالتركيز على التحسين وليس
اإلهتمام بالتعلم

تبادل التعلم عبر املنظمة

 إجعلُه 
 
مرئيا

 ضمن سير العملافإدراج



املشاركة في املعرفة

تطوير و إختيار املنتديات املناسبة

ثعلى أساس 
َ
:الَحد

حسب الطلب
تقارير بعد العمل
استعراض مرحلة املشروع
الدروس املستفادة
املقابلة األخيرة

:على أساس التقويم

مقررة بإنتظام
م

ُّ
الغداء و التَعل

 املتحدثسلسلة
املتميز
موضوعات

املستديرةالطاولة 
                   مراجعات األداء

ـع املشاركة
ّ
:توق

الحضور اإللزامي
 ع

ُّ
وق

َ
يعمن الجماملشاركة ت
املنطقة اآلمنة



األجندة

1

2

3

4

5

وجهة نظري •

املعرفةماهي إدارة •

إدارة املعرفة للقطاع غير الربحيأهمية •

اع غير الخصائص الرئيسية إلدارة املعرفة في القط•
الربحي

غيرالربحيإدارة املعرفة في القطاع تحديات •



غير الربحيإدارة املعرفة في القطاع 

ما هي أوجه اإلختالف

الرغبة في املشاركة•
املوظفينتحفيز •
طبيعة املوظفين•
إستمرارية العمليات•



األجندة

1

2

3

4

5

وجهة نظري •

املعرفةماهي إدارة •

إدارة املعرفة للقطاع غير الربحيأهمية •

اع غير الخصائص الرئيسية إلدارة املعرفة في القط•
الربحي

غيرالربحيإدارة املعرفة في القطاع تحديات •



جميع املنظمات تواجه قضايا معرفية

القراروإتخاذالعمليات إدارة املعرفةتحديات 

وإتخاذالعملقواعدو العملياتإن•
اإلداريةاملعرفة;توثقال أموُر هيالقرار 

بال
َ
كت

ُ
 )ت

 
"ةذهني"املعرفةضمنيا

• 
 
ر غيالخبراءأو الخبرةتكون ماغالبا

معروفين
العوائقبسببالتعاون صعوبة•

نيو والثقافيةالتنظيمية
َ
ق ةالتِّ

مناإلستفادةدون القراراتتتخذ•
املتوفرةاملعرفة

البيانات واملحتوى 
كُم هائل من البيانات وهو فيهناك •

يتوفر لنا املزيد من املصادر -تزايد
واملزيد من املحتوى بشكل يومي

معظم املحتوى يأتي في صيغة غير •
الوثائق: على سبيل املثال)منظمة 
(النصية

ى املعنتلقائية إستخراج من الصعب •
واملعرفة 

األفـراد واملنظـمات

يل على سب)فقدان املعرفة يحدث كل يوم •
(  دوران املوظفين: املثال

افز لتبادل • هناك القليل من الحو
تظل املعرفة مصدر قوة فردية.املعرفة

 ما تكون مسؤولية رعاية املعرف•
 
ة غير غالبا

أدوار اإلدارة املعرفية ;واضحة 
ومسؤولياتها غير محددة بشكل صحيح

التقنية
ول الوص"هيالنهائياملستخدمتوقعات•

مكانأيفيمعلومةأيإلىالفوري
"وزمان

وظيفةبتنفيذاملؤسساتتقملم•
ملساعدةالفعالةوالتصفحالبحث
املعلوماتعلىالعثور فيالعمال

تحتيةبنيةتوفير الصعبمن•
مالاألعمتطلباتتلبيللتكنولوجيا

وقابلةاالستخدامسهلةوتكون 
الةللتطوير  فيةالتكلفحيثمنوفعًّ

الوقتنفس



أربع تحديات رئيسية

تسر ب املعلوماتالحد من •
القيادة بإستخدام التكنولوجيا•
التعاون بفعالية•
الخبراءإيجاد •



املشكلة–تسرب املعرفة 

الصريحةاملعرفة 

الضمنيةاملعرفة 
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املعرفة الصريحةمقابل في املعرفة الضمنية 

هناك نوعين من املعرفة



تسرب املعرفة ـ الحل

املوظف للمعرفة مدى العمرحصول يعتمد النجاح على 

الخروجتطوير الخبراتالتوظيف

اإللتحاق

إستمرارية التعلم املشاركة الوعي

دعم القيادة( 3)االتصاالت ( 2)التدريب ( 1: )كان املفتاح لسبر أغوار املعلومات الضمنية

الخبرة الراسخة



تطوير الخبرة.    3

ين قم ببناء الخبرة و تبادلها مع اآلخر •
من خالل املشاركة في النشاطات 
املجتمعية واملوجزات اإلخبارية

يحة على امللكية الفكرية الصر إحصل•
فةباملعر اإلستئثار من خالل عمليات 

املعرفةنقل .   4

خاللمنالحاليالدور بدعمقم•
الصغيرةاملشاريعفياملشاركة

الحجمواملتوسطة
ل بالتوسعقم• لجديداالدور فيوالتحو 

للشبكة
يوالويكالفيديو منباإلستفادةقم•

منيةالضالفكريةبامللكيةلإلستئثار 
منلإلكتشافالقابليةبتحسينوقم

املؤسساتعنالبحثخالل

الخـروج.  5
ها بالتعرف على الثغرات املعرفية و سقم • ّدِّ

من خالل املجتمعات و املنشآت الصغيرة
واملتوسطة الحجم

ريته قم بتمكين الحوار والحفاظ عل استمرا•
عالقاتمن خالل شبكة 

التوظيف.  1

قم بالتثقيف حول الفرص •
املحتملة

ب وشبكات•
َ
قم بدعم املستقط

الشركة لإلعالم

اإللتحـاق.  2

قم ببناء شبكة من الزمالء•
إلى مجتمعات باإلنضمامقم •

تنظيمية ومجتمعات محددة 
لألدوار

التدريبية الفرص إستغل •

تسرب املعرفة ـ الحل

املوظف للمعرفة مدى العمرتحصيل يعتمد النجاح على 



املشكلة-التكنولوجيا بإستخدام القيادة 

دارة إال أنها ليست نقطة البداية لبرنامج معرفي لإل إلدارة املعرفة بالرغم من دعم التكنولوجيا 

يجب أن تبنى علىقرارات إدارة املعرفة 

(الناس)َمْن 1.

(املعرفة)ماذا 2.

(أهداف العمل)ملاذا 3.

إلى حين النهاية( بالتقنية)إحتفظ 



التحدي-التكنولوجيا بإستخدام القيادة 
هناك أربعة أسئلة يجب أن يتم أخذها في الحسبان

هل التكنولوجيا حٌل جذري للمشكلة ؟1.

حل محل سلوٍك قائم ؟2.
َ
هل ت

هل تستطيع والدتك شرح الفوائد؟3.

.4 
 
تبني التكنولوجيا الجديدة؟من  هل املشكلة أكثر صعوبة

املطلوبحقيقة  التكنولوجيا هي حول تمكين الوصول السهل إلى املحتوى 

 املجموعة املكونة من
املعرفة واملعلومات 

والبيانات التي تدعم 
رفة إدارة املعإستراتيجية

موارد مستخلصة
 والتوجيهاإلستخدام سهلة
سهلة العثور عليها
 ِحث"املحتوى املستهدف"

الدليـل

انترنت

األخبـار

املؤتمرات

التقارير

البحث

بيانات أولية

أحسن التطبيقات

محتويات
مفيدة

يـة
قـنـ

لـتـ
ا



ةالتقني العمليات

الناس

الصحيحالتوازن طريق تحقيق عن املعرفة تحقيق إدارة يتم 

الحـل–التكنولوجيا بإستخدام القيادة 



إدارة مشروع

إتخاذ قرار

إيجاد منتج عمل

حل املشكلة

تبادل األفكار

جسدي

ـ  وقت فعليإفتراض ي

ـ  غير متزامنإفتراض ي

شخص لشخص

دائرة فريق املشروع

الشبكة أو املجتمع

التوسع املؤسس ي

ما تحتاج إلى عمله

مع َمْن 

ـ ْم كـيف َيـتِّ

 مختلف
 
ةالتعاون معقد ويتخذ أشكاال

ةاملشكل-التعاون 



التحديات واملخاطر -التعاون 

 
 
 األدواتإستخدامإلىاملؤسساتتسعىماغالبا

 
القدراتبناءمنبدل

دأول ِ
ِدَمتمنقبلمنوالجديدةاألدواتاستخدامكيفيةَحد 

ْ
غرضوأليِإْسُتخ

الشديدواإلحباطالرقميالحملزيادةإلىاألدواتعلىالسريعالعتمادأدىوقد
النهائيينللمستخدمين

َناُسبوكيفيةلذلكالداعيةواألسبابوجهتهممعرفةإلىاملستخدمون يحتاج
َ
لتترونياإلالبريدت

ون لتعاافيتهاراقدإلدارةللألعمامتكاملةدةقيابتعيينتلمنظماامعظمتقملم
املؤسسةفيالشاملةالتعاون قدراتلقيادةللمساءلةقابلأعمالمالكإلىحاجةهناك

 
 
تتطلباوأنهللعملومختلفةجديدةطريقةهيالجديدةاألدواتأنالقادةيتجاهلماغالبا

واللتزامالصبر
اإلجمالإلىيفتقرالقادةقبلمناألدواروتصميمالحقيقياإللتزام



جدوى ودراسةاستراتيجيةوجودضمان
واضحيين

الشكوى ومواضعالعملمنالغرض
فياملدمجةوالقصصالحالتإستخدام

.العملسير
 واألدواتوالسلوكياتالعمليةدور
امللموسةالرئيسيةاألداءمؤشرات
إثباتاتأوحقيقيةتجريبيةإجراءات

نجاحقصص/موثقةنتائجمعاملفهوم
قبلمنواختيارهااألدواتتقييم

منوليساألعمالرجالمناملستخدمين
املعلوماتتتنولوجياموظفي

طابق األدوات مع الغرض املناسب لها

بناء محفظة رئيسية من أدوات وتطبيقات
التعاون على مستوى الشركة و التعاون  مع

العاملين في قطاع تقنية املعلومات
 أين تستخدم/ كيف
اسيةتضمين أدوات تتنولوجيا املعلومات األس
املنصات مقابل نواتج النقاط
 قم بإستخدامها لتحديد الفجوات و حالت

التترار
لترشيد أو دمج أو سد الثغرات
ب قم يإنشاء إرشادات حول الستخدام املناس

لألدوات ملختلف املستخدمين واملهام
التكامل مع استراتيجية اإلدارة املعرفية

الشاملة

تعامل مع زيادة الحمل الرقمي

الحـل–التعـاون 



 للتعاون وقائد تعيين راعي أعمال
املؤسس ي

 كامل القدرةمسؤول عن
تحديد هيكل عالقات أساليب العمل
مسيرة املستخدم وخبرته
 اإلستراتيجية و دراسة الجدوى
اختيار األدوات واملحفظة
واألمن واملخاطرالحوكمة
تغيير اإلدارة والسلوكيات
التدريب
مؤشرات األداء الرئيسية
 تأكد من أن كل ش يء مرتبط بخط

الجبهة
 فرصة ملجموعات اإلدارة املعرفية

للقيادة

ـق التكامل ِّ
ّ
حـق

ابدأ بخطة واضحة تدعمها القيادة
 ربط األدوات بالعمل اليومي و سير

العملية
واضح الستخدامات والفوائد
 ل مسؤول تنفيذي واحد على األقل مسؤو

عن النجاح
رنقل القضية الرسمية من أجل التغيي
 

 
 نشطا

 
قدوة/ كن مستخدما

د التوقعات للقادة اآلخرين ِ
حد 

وير جهود املرئية لتطوير دعم املدير وتط
اإلستخدام

التوجيه والتدريب
عملية التغذية الراجعة
 الحوافزبرامج

إكتسب إلتزام القيادة

(II)الحـل –التعـاون 



ف الخبرة  شِّ
َ
كالاإلش–ُمكت

املعرفة املحترف إلى العثور على اآلخرين من ذوي الخبرة أو ـ  يحتاج 1
ارة أو أو خط الخدمة أو املهالقطاع : على سبيل املثال )في مجاٍل ما 

 )الحساب

املساعدة في حل مشكلة ما أو اإلجابة على سؤال صعب
توفير الخبرة ذات العالقة بموضوع ما
 التأكد من املعلومات املوجودة/ التحقق من صحة
الوصول إلى معلومات جديدة
عات املعرفة الالزمة العديد من املوضو / تشمل هذه الخبرة قد -2
(أو مجموعات من املواضيع)
اتجاهات الصناعة والقضايا
 خطوط الخدمة أو الحلول
رؤى األعمال
 الثقافة/ اللغة
افيا الجغر
التقنيات
 عند قد -3

 
تكون السمات الشخصية األخرى ذات صلة أيضا

على سبيل املثال )البحث عن اآلخرين 
 املستوى حالة التوظيف/ الدور)

امللف الشخص ي



أقدمبةموظفة إدارة معرفية عليا ذات 

التخصص واملهارات واللغات

ف  شِّ
َ
اإلشكال-الخبرة ُمكت



كاثـرين جيرين
التخصص الرئيس ي

السياسات و اإلجراءات

إدارة املحافظ

دورات املشاريع

التخصص الثانوي 

إدارة املخاطر

البيئيةاإلستدامة

إدارة املشاريع وتقييمها

ف  شِّ
َ
التعليم باأللعاب: الحـل –الخبرة ُمكت



أسـئـلة



وإدارةبإنشاءاملاضيةسنة25الـمدىعلىليبسكوتالسيدعمل
قائمةمناتشركأربعفيالعامليةالتجاريةواملعرفةالذكاءبرامجوتنمية
اسكوتيعمل.بالعالمشركة500أفضل  حالي 

 
ركةلشللمعرفةمديرا

ماك.العالمفيالهجرةقانون مجالفيالرائدةالشركةوهيفراغومين
ايعمل فريقياأجنوبفيجوهانسبرجبجامعةتدريسهيئةكعضو حالي 

املتحدةياتالوال فيميريالندوجامعةماليزياأوتاري يونيفيرسيتيوجامعة
حول دول عدةفياملحاضراتمنالعديدليبالسيدقدم.األمريكية
مالاألعو التنافس يالذكاءذلكفيبمااملواضيعمنواسعةمجموعة
السيدليحم.املعرفةو اإلستراتيجياتإدارةو الذكيالتسويقو الذكية

وشهادةاكولومبيوجامعةالوطنيةاألستراليةالجامعةمنماجستير ليب
.بكينجامعةمنلغةوشهادةييلجامعةمنبكالوريوس

 لكـم
 
شـكـرا

سكوت ليب
مدير إدارة املعرفة

فارقومين
sleeb@fragomen.com

mailto:sleeb@fragomen.com
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تطوير خارطة الطريق لتبني 
املعرفةإدارة 
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األجندة

املقدمة

يحتاج إلى تحديد

التنفيذ

الحوكمة

االسئلة

1

3

4

5

2
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املقدمة
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لماذا إدارة المعرفة؟
نها من النجاح هو الش يء الثمين الذي تتنافس عليه الشركات •

ّ
.املعرفةويمك

سرع وتقديم هذا ليس مدفوًعا بشخص واحد ولكنه باألحرى معرفة جماعية في القدرة على الوصول إلى السوق بشكل أ•
.منتجات وخدمات متفوقة وكسب والء العمالء

:املعرفة جديرة باملتابعة خلق القيمةإلدارة يجب على أي مبادرة •
 زيادة العوائد

 التوفير في التكاليف

 جودة محسنة

 العمليات  أسرع وقت

 زيادة القدرة التنافسية

 رضا العمالء

 تحسن مستمر

4



Copyright ©  2017 IQbusiness 5

مناهج لتنفيذ إدارة الجودة 
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املعرفة هيكل لتحديد خارطة طريق إدارة 

6

طريقة املقدمة-
نموذج العامود الفقري -
(SPINE Model)

قنموذج النظم القابلة للتطبي

إدارة املخاطر 

- نموذج نضج إدارة املعرفة (  KMMM)

يحتاج إلى 
تحديد

التنفيذ

الحوكمة

- اإلستراتيجيةتوافق 
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يحتاج إلى تحديد
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املعرفة؟ملاذا خارطة الطريق إلدارة 

.يمكن أن يستغرق تصميم وتنفيذ رحلة إدارة املعرفة سنوات•

.ون التغييرالجديدة أو تركز جميع الجهود على كسر الحواجز التي تحول دترتبك بالتكنولوجا من املهم أال تفقد التركيز وأن •

.الرسمية التي تحدد الفوائد املتوقعة وتأثير تطبيق إدارة املعرفة على فرص العملاألعمال دعم القضايا •

.تطوير حل إدارة املعرفة متسق يركز على تقديم قيمة األعمال•

8
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نهج قيمة ادارة املعرفة 

9

يملقافيفكر 



Copyright ©  2017 IQbusiness

نهج قيمة ادارة املعرفة 

10

1صنع قيمة ادارة املعرفة

2ادارة املعرفةأهداف 

3إدارة املعرفةفوائد 

4إدارة املعرفةمبررات 

5إدارة املعرفة تدفقات 
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املقدمةطريقة 

.منهجية تبتعد عن القيادة والسيطرة إلى نهج األنظمة لتصميم وإدارة العمل•

.هذه املساراتفيومعرفة األماكن التي يحدث فيها الفشل أوتخلق فيها قيمة العمل تأخذ بعين االعتبار مسارات •

:اثنين من املفاهيم األساسية•

 بسبب عدم القيام بش يء ما، أو القيام بش يء صحيح-الطلب فشل.

 الطلب الذي نريده، يتعلق بغرض معالجة الحاجة-القيمة الطلب على.

11The Vanguard Method. Seddon
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املعرفة-الفشل وطلب القيمة 

.يجب أن يستند التغيير إلى املعرفة وليس الرأي•

.من فهم تدفق العملعوائد اقتصادية يعتمد نجاح طريقة الطليعة على تحقيق •

.تزويد الناس باملستوى املناسب من املعرفة والحرية في اتخاذ القرارات•

.ولىتتدفق املعرفة التصميمية لتكون أكثر استجابة، وتقديم قيمة في املرة األ •

12
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(SPINE)  الفقري نموذج العامود -االحتياجات نهج قائم على(

13

كيف يدعم هذا احتياجات املنظمة واألفراد؟-االحتياجات

ما الذي تقوم بتحسينه؟-القيم

كيف يتم تحديد هذه املبادئ في سياق لقيمك؟-املبادئ

.الهياكل واألساليب املستخدمة من أجل إنجاز العمل-املمارسات

.ما نستخدمه إلنجاز العمل-األدوات

The Spine Model Making sense of human work systems. Roux, Perold and Trethewey (2017)

االحتياجات

القيم

املبادئ

املمارسات

األدوات
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التحكم في املستندات- نموذج العامود الفقري 

إدارة أفضل إلصدار الوثائق  االحتياج

 معلومات ذات صلة

 حقيقة من نسخة واحدة

إعادة جدوى مكاسب املعرفة
القيمة

يجب فقط وجود نسخة واحدة منشورة يمكن تسعيرة

يجب أن تكون جميع إصدارات املستندات في حالة مسودة
وبمجرد أن يتم فحص الوثيقة بدقة وسيتم توقيعها، يمكن نشرها واقعي

نشرت SharePoint ،M- ملفات ، Alfresco  امللفات ؟مشاركة االدوات

14
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معرفة املشروع-الفقري نموذج العامود 

15

التركيز على الدروس املستفادة من املشاريع املنتهية
االحتياجا

ت

تعلم من تجربة املاض ي •

عريف الذي تم إنشاؤها•
َ
(IP)رقم ت

املساهمة في الذاكرة التنظيمية •

أفضل املمارسات•

القيم

تضمين الدروس املستفادة في دورة حياة املشروع املبادئ
يجب توثيق الدروس بعد انتهاء املشروع 

يجب مشاركة الدروس قبل البدء في مشروع جديد اقعية الو

رجعي، مراجعة ما بعد التنفيذ، مجموعة التركيز باثر املوسوعة االلكترونية، اجتماعات نقاش،  االدوات
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التنفيذ
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محاذاة إدارة املعرفة إلى االستراتيجية

17

استراتيجية
العمل

الحاجة

القيم

املبادئ

املمارسات

األدوات

(االحتياجات)املحددة يجب أن يكون إلدارة املعرفة دور موثوق في التعامل مع تحديات وفرص العمل 

ادارة املعرفة تدعم أولويات األعمال 
واألشخاص

إيصال القيم قصيرة وطويلة 
األجل

تسترشد عناصر نموذج 
الهيكل العظمي

يساعد في الحفاظ على 
التصور املشترك

انشطة ادارة املعرفة

ايصال ادارة املعرفة

قيم ادارة املعرفة
(القياس)

Adapted from : Building a mature knowledge management program at Shell. APQC (2017)



Copyright ©  2017 IQbusiness

يجب أن تكون ناضجة؟ملاذا إدارة املعرفة 

18

جمع البياناتممارسات 

إعادة تركيز جهود إدارة املعرفة

إنشاء خط األساس

توحيد منهجية إلدارة املعرفة

إدارة املعرفةالتقدم في إظهار 
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بسكل تهي العمليات والتقنية بشكل جيد وتنتدعم التي به من األنشطة تقوم في ادارة املعرفة أو عدم معرفة ما عدم بذل الجهد 
املعرفةمعزول عن 

مبدئي

نموذج نضج إدارة املعرفة

التنموي 

(املمارسات والعمليات)تحديد تحسينات الجودة 
(لم يتم فهمها بالكامل بعد)بهاقيمة وأهمية إدارة املعرفة معترف 

زيادة تحفيز املوظفين وتبادل املعرفة

قابل للقياس

املمارسات الرسمية املنفذة
عمليات إدارة املعرفة مراجعة 

املعرفة ويمكن استخدامها في اتخاذ القرارات البسيطةجمع يتم 



Copyright ©  2017 IQbusiness

اعتماد عالي ملمارسات إدارة املعرفة وتأثير ثقافي 
يتم تضمين العمليات والتقنيات 

يتم تطبيق كفاءات وقدرات إدارة املعرفة باستمرار

تمت إداراته

نموذج نضج إدارة املعرفة

تم تحسينه

األهداف اإلستراتيجيةتوجيه إدارة املعرفة وتساعد في مأسسة يتم 
املمارساتأفضل يتم تعريف العمليات والطرق والنهج بأنها 

والتنافسيةإلى االبتكار وامليزة االستراتيجية وتؤدي 

Adapted from : APQC’s Levels of Knowledge Management Maturity (2017); SIEMENS AG KM Maturity Model; 5iKM3 KM Maturity Model (TCS); Infosys 
KM Maturity Model
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نموذج نضج إدارة املعرفة

21

الثقافة/ األفراد عمليات تقنية إستراتيجية

مبدئي

الحوكمة/ التنظيم

5املستوى 

3املستوى 

2املستوى 

4املستوى 

1املستوى 

التطوير

قابل للقياس

يتم ادارته

يتم تحسينه

ضج
لن
ا

Knowledge Management Maturity in South African Banking Services Hourigan (2014)
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الحوكمة
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إدارة مخاطر املعرفة
"أي إجراء أو عدم اتخاذ إجراء يمكن أن يؤثر سلًبا على قدرة املؤسسة على تحقيق أهدافها"-املخاطر 

تتميز باحتمال الخسائر التي سيتم تكبدها

إدارة املخاطر من منظور إدارة املعرفة تنظر ملجالين:

تنفيذ اساليب ملنع خسائر املعرفة

استخدام املعرفة الحالية لدعم اكتشاف املخاطر والوقاية منها

23
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إدارة مخاطر املعرفة

24

يكتسب ممارسة النقل/ حصاد المعرفة

العمليات والمعايير التحصيل المستمر على المعرفة فة
عر

امل
طر 

خا
ر م

سائ
مرتفعخ

مرتفع

منخفض

القدرة على استبدال املعرفة منخفض

تي لها تأثير على الوتقنيات املعرفة التي تخفف من خسائر املعرفة التنظيمية ممارسة وتطبيق أدوات 
استدامة املنظمة
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إدارة مخاطر املعرفة

25

سوف نفقد هذه املعرفة، ولكن بتكلفة إضافية يمكننا الحصول عليها سوف نفقد هذه املعرفة وليس لدينا وسيلة الستبدالها

هناك الكثير من املعرفة العامة ولدينا بعض وسائل التقاطها هناك الكثير من املعلومات العامة املتاحة، لكن ال يمكننا استبدالها كلها

الحصول على معلومات مسبقا: وانخفاض القدرة على االستبداللخسارة اقليلة مخاطر •

أصول املعرفةللحصول وإدارة تنفيذ العمليات واملعايير : مخاطر قليلة الخسارة والقدرة العالية على االستبدال•

الحصاد وإدارة أصول املعرفة األساسية: وانخفاض القدرة على االستبدالالخسارة مخاطر مرتفعة •

(بتكلفة)اكتساب خبرات ومهارات مماثلة : وقدرة عالية على االستبدالالخسارة مخاطر مرتفعة •

فة
عر

امل
طر 

خا
ر م

سائ
مرتفعخ

مرتفع

منخفض

القدرة على استبدال املعرفة

منخفض
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نموذج نظام قابلة لالستمرار

أداة معرفية لفهم املنظمات ودعم إدارة التغيير •

يعزز التعاون واملعلومات وتبادل املعرفة •

ظمة املناألشخاص الذين يعملون في أجزاء مختلفة من •

ليسوا على علم بالقضايا واألنشطة ذات الصلة

26Adapted from :Stafford Beer. Viable Systems Model. Brain of the Firm (1972)

نموذج نظام قابلة لالستمرار

البيئة

ن
الزبائ

شريحة 
من 
1السوق 

شريحة 
2

شريحة 
3

سياسات

الذكاء

التحكم
أملستقبل

ملراقبةا

التطوير

اعادة التنسيق
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خمس وظائف أساسية

27

ى يتم إنشاء املعرفة واستهالكها عل-التنفيذ .1
لة مستويات مختلفة وتسهم في األنشطة في سلس

.للمؤسسة ككلالقيم 

مة الحاجة إلى التأكد من أن كل مه-التنسيق.2
األكبر ذات قيمة مضافة تتعامل مع الحاجة 

ملعايير الفرق الفرعية إلى مشاركة ا/ تحتاج النظم
الشائعةواملنهجيات 

شطة واألنقناة يتم من خاللها إدارة املوارد -التحكم.3

.أنشطة إضافة القيمةويتم فيها تحسين 
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خمس وظائف أساسية

28

ة املعرفة والبيئأنشطة يوفر الرابط بين -الذكاء .4
علىمهمة بناء على التغذية الراجعة والقدرة . الخارجية
.التكيف

ن الوضوح حول االتجاه العام والغرض متوفر -سياسة .5
روط تعرف شإلى ذلك باإلضافة النشاط الجاري تنفيذه ، 

حتياجات التنظيمية لتقديم أقص ى قيمة لتلبية اال الكفاءة  
.املطلوبة
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البيئة العمليات اإلدارة

الحاجة

القيم

املبادئ

املمارسات
األدوات

الحاجة

القيم

املبادئ

املمارسات

األدوات

الحاجة

القيم

املبادئ

املمارسات

األدوات

الحاجة

القيم

املبادئ

املمارسات
األدوات

ةاالستراتيجي

يةاالستراتيج

يةاالستراتيج

يةاالستراتيج

قيم إدارة املعرفة
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األسئلة؟
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Johannesburg

Physical Address:

IQ Business Park

3, Third Avenue

Rivonia

Gauteng

South Africa

T: +27 11 259 4000

F: +27 11 259 4111

E: info@iqbusiness.net

Cape Town

Physical Address:

The Vineyards Office Estate

99 Jip de Jager

Welgemoed

Cape Town

South Africa

T: +27 21 461 9797

F: +27 21 461 9794

E: info@iqbusiness.net

For further information on this material, please contact:

Ashley Hourigan

Phone :  +27 11 259 4000

Mobile :  +27 72 450 0464

Email : ahourigan@iqbusiness.net
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CONTACT US   تواصل معنا
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علم االنسان قبل علم التقنية

تصميم المنظمات الغير ربحية من أجل المعرفة والتعلم واالبتكار والتغيير

البروفيسور ستيف بارث

يونغ جنوب كالفورنيا & جامعة لوفن 

استشارات المعرفة المنعكسة

2018منتدى المؤسسات الغير ربحية 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مركز التميز في تطوير المنظمات غير الربحية



حول هذا العرض

لبناء مبادرات أفضل إلدارة المعرفة في " انسانيا"يأخذ هذا الحديث منهًجا 
.المنظمات غير الربحية

المعرفة ( ايكولوجيا)علوم البيئة •

المعرفة ( األنثروبولوجي)علوم االنسان •

تقني إلدارة المعرفة -نهج اجتماعي •

إدارة المعرفة للتغيير•



عن البروفيسور ستيف بارث

سنوات ، 4تدريس االستراتيجية لمدة 

التصميم واإلبداع في جامعة جنوب 

كاليفورنيا

مدرسة مارشال لألعمال

يونغ جنوب كالفورنيا و & جامعة لوفن 

أعمال االبتكار

باحث زائر ، مختبر هارفارد مؤسسة 

ترعاها الحكومة

عاما كاتب حاصل على جائزة30

عالم ادارة فيكاتب عمود في / محرر 

المعرفة ، مجلة هدارة المعرفة ، وعالم 

.التجارة، إلخ

األعمال والتكنولوجيا والسفر والتاريخ 

.الطبيعي ، إلخ

سنة استشارات في جميع أنحاء 15اكثر من 

العالم

ادارة المعرفة للمشاريع المبتدئة ، والشركات ، 

والتمويل األصغر ، وحفظة السالم التابعين لألمم

المتحدة ، والحكومة التايلندية ، والمنظمات غير 

.الهادفة للربح ، إلخ

و " الكالسيكية"تدرب في إدارة التغيير 

"الكمية"

استشاري شركة هيتاشي سابقا

3
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تصميم يتمحور حول المستخدم لريادة األعمال التقنية

السنة الخامسة تمنح تخصص البكالوريوس ؛ والسنة الثانية للحصول على درجة الماجستير 

عبر اإلنترنت

التفكير في التصميم• 

ريادة األعمال• 

تجربة المستخدم• 

حول أكاديمية لوفن و يونغ

4
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حول إدارة المعرفة

إدارة المعرفة هي مجال تمكين األفراد والفرق والمنظمات "

التقاط وتخزين وخلق , بأكملها بشكل جماعي ومنهجية

".ومشاركة و تطبيق المعرفة لتحقيق أهدافهم بشكل أفضل

Michael Asiedu Gyensare, Joan-Ark Asare, University of Cape Coast, Ghana
“Enhancing Innovation And Productivity Through Knowledge Management: The Case of Unique Trust Bank In Ghana”
Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 13, No. 1, March 2012 http://www.tlainc.com/articl291.htm 

لكن ألي غرض؟

5
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حول هذا العرض

ي لبناء مبادرات أفضل إلدارة المعرفة ف" انسانيا"يأخذ هذا الحديث منهًجا 

.المنظمات غير الربحية

بيئة المعرفة. 1

علم انسان المعرفة. 2

نهج اجتماعي تقني إلدارة المعرفة. 3

إدارة المعرفة للتغيير. 4



حول هذا العرض

لبناء مبادرات أفضل إلدارة المعرفة في " انسانيا"يأخذ هذا الحديث منهًجا 

.المنظمات غير الربحية

بيئة المعرفة. 1

علم انسان المعرفة. 2

نهج اجتماعي تقني إلدارة المعرفة. 3

إدارة المعرفة للتغيير. 4



بيئة المعرفة

عادة ما ننظر إلى تنوع أنواع 

.ومواضيع المعرفة في عملنا

ثم نبحث عن تقنيات جديدة 

"  مخزون"للمساعدة في تنظيم 

.المعرفة المفيدة

لقد فعلنا هذا منذ آالف )
(السنين

دقيق

ثابته

الصغير

فعال

قيادة الفكر
جانبية

التدريب

الدرس 

المستفاد

النصيحة

األصول

المساعدة على إتمام 

العمل

قوالب

8
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بيئة المعرفة

نحن نحاول إدارة المخزونات 

التي " األصول"الصريحة من 

يمكن إعادة استخدامها والتي 

قد . ٪ من معرفتنا10-5تمثل 

٪ من 95-90نتجاهل 

رأسمالنا الفكري ما لم نيسر 

المعرفة الضمني أو تدفقات

الكامن بين العمال والفرق 
.والمجتمعات

9
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(مثال)إدارة أنواع المعرفة المختلفة 

عة وبالتعاون مع إدارة عمليات حفظ السالم التاب

اء مستويات يتم خاللها إنش5لألمم المتحدة ، حددنا 

.المعرفة وتقاسمها

فرد1.

الفريق2.

(األقران)مجتمع الممارسة 3.

مهمة4.

مقر5.

أنواع محددة من المعرفة العملية ، والتي8حددنا 

يق كان يجب إدارة كل منها بطريقة مختلفة عن طر

.نظام ادارة المعرفة 

(تجربة)ممارسة شخصية 1.

الممارسة الناشئة2.

افضل تمرين3.

ممارسة التحقق من الصحة4.

الممارسة المعتمدة5.

ممارسة موجهة6.

تسليم الممارسة7.

ممارسة عفا عليها الزمن8.
10
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حلقات التعلم الرسمية وغير الرسمية

االفراد  الفريق المعارف المهمة  االدارة العليا

تجربة

الخبرة

الممارسة الناشئة

افضل تمرين

تحقق من الممارسة

الممارسة المعتمدة

الممارسة الموجهة

الممارسة المسلمة

ممارسة عفا عليها الزمن
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نوع األصول؟ كيف قيمتها؟ من يمتلكه؟ كيف تستفيد؟

صريح

ذو قيمة منظمة تجميع

بيانات المعامالت

 (المستندات)منتجات العمل

 الخ... مذكرات البحوث

البريد االلكتروني والمخاطبات

 براءات االختراع وIP

ضمني

ال يقدر بثمن فرد االتصال

تجربة

 خبرة

 عالقات

سمعة

كامن ضمنيا

غير الملموسة المجتمع زرع
 محادثات

 ثقة

 قيم 12
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حول هذا العرض

لبناء مبادرات أفضل إلدارة المعرفة في " انسانيا"يأخذ هذا الحديث منهًجا 

.المنظمات غير الربحية

بيئة المعرفة. 1

علم انسان المعرفة. 2

نهج اجتماعي تقني إلدارة المعرفة. 3

إدارة المعرفة للتغيير. 4



علم انسان المعرفة

على ما يعرفه " ادارة المعرفة بالمفهوم الواسع"تعتمد ميزة •

األشخاص أو يحتاجون إليه ، وليس حسب ما هو متاح أو سهل 

. القياس واإلدارة

 الشخصية واالجتماعية في نفس الوقت محلي

 في المواقع والفرق والمجتمعات

 يزدهر في الصوامع واألسرار للنقل

 بدافع من االعتراف األقران ، وليس مكافآت اإلدارة

 معروفة قبل الحاجة اليهاغير

عندما نتحدث عن المعرفة بهذه الطريقة ، نفكر في الناس حول النار 
.لكنها نفس الشيء. في المخيم ، وليس محاكاة الكمبيوتر عالية الطاقة

W
a
y
n
e
 E

a
s
te

p
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حول هذا العرض

لبناء مبادرات أفضل إلدارة المعرفة في " انسانيا"يأخذ هذا الحديث منهًجا 

.المنظمات غير الربحية

بيئة المعرفة. 1

علم انسان المعرفة. 2

نهج اجتماعي تقني إلدارة المعرفة. 3

إدارة المعرفة للتغيير. 4



تصميم إدارة المعرفة للتدفق االجتماعي ألصول المعرفة

أقل فعاليةالمعرفة لمنع المستودعات ان تصبح أكثر تكلفة و" تجهيز"ال مركزية 1.

ضترشيد اإلنفاق على ادارة المعرفة بالتركيز على الطلب بدالً من العر2.

ة أقلقم بتعريف تدفق ادارة المعرفة للحفاظ على مالءمته والسياق بتكلف3.

طقوس ادارة المعرفة لتضمين التعلم وتبادل المعرفة في العمل اليومي4.

16
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"تجهيز"الالمركزية في المعرفة . 1

مخزونات المعرفة المركزية مكلفة للحفاظ عليها.

ال يمكن للنظم المركزية أن تنمو أو تتطور بالسرعة الكافية.
oمعالجة يخلق االختناقات والتأخير
oأصبح المخزون قديًما قبل تحميله ووضع عالمة عليه والموافقة عليه
oيقضي على المعرفة المفيدة والمجزأة والديناميكية والمتناهية الصغر
o بشكل مفرط أقل فائدة ألنها مفرطة في التعميم" المجهزة"إن المعرفة

تركز استراتيجية إدارة المعرفة الالمركزية على التدفقات وليس على المخزونات.
o ة من هي أسرع وأرخص وأكثر أمانًا وأكثر فعالي-مدعومة بالبرامج االجتماعية -العمليات االجتماعية

(حتى المستويات النهائية من الملكية الفكرية)اإلدارة المركزية 
oفضل محتوى تعتبر المستودعات الحالية أكثر قيمة عندما تشير المحادثات االجتماعية اآلمنة للمؤسسة إلى أ

.في سياق االحتياجات المحددة

17
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ترشيد اإلنفاق إلدارة المعرفة بالتركيز على الطلب. 2

المعرفة المجمعة ذات قيمة محتملة حتى يتم االحتياج إليها.
o وليست أصول-ومثل أي مخزون ، فإن مخزونات المعرفة هي خصوم.
oبدون سحب ، ال يمكن أن تحافظ إدارة المعرفة على السياق أو األولويات أو المالءمة.
oألنك تدفع وبدون صلة بالموضوع ، يكون تجميعها وصيانتها والوصول إليها مكلفًا جًدا نظًرا

".اإلشارة"باإلضافة إلى " الضوضاء"مقابل كل 

 الً من توليدها على االستفادة من المعرفة بد" الدفع"بدالً من " السحب"تركز استراتيجيات
.أو جمعها أو صيانتها

ط مساهمات تطوير الحافز والمقاييس والمعالم القائمة على إعادة استخدام المعرفة وليس فق
.المعرفة أو المخزون

o مع —يمكن أن تقوم أنظمة إدارة المعرفة االجتماعية بتعقب ما إذا كان األصل قد ساعد الزمالء
(.KPMG)عداد في صفحة نتائج البحث بجانب كل عنصر 
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تعميم تدفق إدارة المعرفة للحفاظ على الصلة والسياق. 3

تاجون إن سؤال األقران هو الطريقة األولى التي يبحث بها الموظفون عن المعرفة ، لكنهم يح

.إلى أنظمة آمنة للتواصل االجتماعي أو يعتمدون على التطبيقات الخارجية

تم دعمها تقلل التنشئة االجتماعية من تكلفة إدارة المعرفة من خالل المعالجة الموزعة ، التي ي

.من خالل التعرف على أقرانهم ، ومشاركة المجتمع ، وعائد اإلنتاجية من المشاركة األعلى

التنشئة االجتماعية يحسن البحث عن طريق تعزيز المعرفة األكثر فائدة.

oالفكريةتحدث تصفية الجودة والمالءمة على المستوى الذي يتم فيه إنشاء عنوان الملكية.

oة الجودةينتج عن الحصص المصرح بها والفرض فرض عمليات تفريغ بيانات منخفض.

oز السلوكيات المدعومة اجتماعيا تؤدي إلى مساهمات أفضل وإعادة استخدامها ، من الحاف

.األكبر بتكلفة أقل

oيحدد التنشئة االجتماعية أيًضا أعلى احتياجات ومقدرات القيمة.

19
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تتكيف العديد من المنظمات مع مراجعة 

(العمل بعد الجيش األمريكي  AAR)  لتضمين

ن سلوكيات تعلم وتقاسم المعرفة في الروتي

.اليومي

فيذ يجب على الموظفين الفنيين الوطنيين تن

AARs لمعالم المشروع واألحداث األخرى .

تركز المراجعات الداخلية السريعة وغير 

:أسئلة محددة فقط5الرسمية على 

أن يحدث؟المتوقعما كان من 1.

؟بالفعلما الذي حدث 2.

؟مختلفالماذا كان 3.

؟القادمةماذا سنفعل في المرة 4.

؟نخبرهمن الذي يجب أن 5.

.المعرفة المفيدة هي منتج ثانوي

التركيز الحقيقي  AAR  للهو محادثة آمنة

.حول المستقبل

طقوس إدارة المعرفة، والتعلم والمشاركة في العمل اليومي4.
 يجب أن تتوافق مشاركة المعرفة مع إجراءات العمل

.الحالية

ون منتج التركيز على السلوكيات والسماح لخلق المعرفة يك

.ثانوي عضوي

oويلها إلى توفير الوقت للموظفين بنشر العينات أو تح

.قوالب

oالضرورةتقديم تعليم وابتكار جديد للمصادقة فقط عند.

o مة االبتكارات ذات القي/ التعرف على التحسينات

.لآلخرين

ي لها أن المجتمعات طبيعية في األنشطة البشرية ، لذا اسمح

.تتشكل

o مكافأة التعاون مع التدريب اإلضافي والدعم

(.EY" )المعتمدة"CoPsلمجموعات 
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حول هذا العرض

لبناء مبادرات أفضل إلدارة المعرفة في المنظمات غير " انسانيا"يأخذ هذا الحديث منهًجا 
.الربحية

بيئة المعرفة. 1

علم انسان المعرفة. 2

نهج اجتماعي تقني إلدارة المعرفة. 3

إدارة المعرفة للتغيير. 4



تجمع مشاريع إدارة المعرفة بين نوعين من التغيير

تسهيلاليالتقنياتتغيير 

المزيد من المشاركة

التكنولوجيات المتغيرة دقيقة وشفافية

يتكامل مع عملية إدارة المشاريع؟

(معقد)

تحفيزإلى السلوكياتتغيير 

المزيد من المشاركة

تغيير السلوكيات غير متوقعة وغير واضحة

 يةالشخص+ ينطوي على كل من التحوالت التنظيمية

(مركب)

المشكلة؟
!ويتجاهلون البقية( التكنولوجيا)يركز الناس على ما يمكنهم رؤيته 
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تعريفات العمل إلدارة التغيير

كاليف ، تقليل الت)التحوالت المتعمدة لتحسين األداء التنظيمي تغيير•
ية ، إعادة تحسين اإليرادات ، اغتنام الفرص ، التوفيق بين اإلستراتيج

(.توجيه المعلومات ، حل المشكالت ، إلخ

ة واإلجراءات الالزمة لتحقيق التغيير ، مع مراعاإدارة المشروعخطط •
واعد ، األنظمة الجديدة ، العمليات ، الق)الوقت ، وقيود التكلفة والنطاق 

(المقاييس ، الخ

ن واألدوات لمساعدة أصحاب المصلحة المتأثريإدارة التغييرعمليات •
السلوكيات )بالتغيير الذين قد يحتاجون إلى القيام بعملهم بشكل مختلف 

(والمعتقدات الجديدة

الجانب التكنولوجي 
للتغيير

الجانب األنثروبولوجي 
للتغيير
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(االحتراف العلمي) عوامل النجاح الرئيسية إلدارة التغيير 
(ProSci)

مرة6.3بالنسبة للمنظمات التي تمتلك ادارة تغيير مؤسسي ممتازة ، فمن المرجح أن تحقق األهداف بأكثر من

رعاية تنفيذية نشطة و مرئية

نهج منظم إلدارة التغيير

موارد مخصصة إلدارة التغيير والتمويل

التكامل والمشاركة مع إدارة المشاريع

اتصال متكرر ومفتوح حول التغيير والحاجة إلى التغيير

مشاركة الموظف والمشاركة

المشاركة والدعم من اإلدارة الوسطى

Creasey, T., & Stise, R. (2016). Best Practices in Change Management: 1120 participants share lessons and best practices in change management. Prosci Benchmarking Report.
24



هل تغيير الميل األخير مشكلة؟

مي؟متى يأتي دور إدارة التغيير التنظي

مراحل ادارة المشروع

oالمبادرة

oتخطيط

oالتصميم

oالتنفيذ

oإغالق

25
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مراحل إدارة التغيير

oالتخطيط من أجل التغيير

oتنفيذ التغيير

oتعزيز التغيير

إدارة 

التغيير 

التنظيمي

ادارة 

المشروع



إلدارة التغيير" الكالسيكي"النهج 

Most change consultants 

work from four sets of 

activities

• Measurement & 

Analysis

• Stakeholder 

engagement

• Communication

• Learning & Training
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كيف يمكن إدارة التغيير التنظيمي دعم التحول؟

"الكالسيكية"إدارة التغيير 

يث قم بنقل األشخاص من مكانهم الحالي إلى ح

تحتاجهم المؤسسة

تعظيم الفوائد الجماعية لجميع األشخاص

المشاركين في التغيير

 المقاومة"المحتوم و " الخطر"التقليل من"

ها في تقليل االنخفاضات التي ال يمكن تجنب

اإلنتاجية واألداء

27
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تسريع تبني واستخدام وإتقان النظم والعمليات والسلوكيات الجديدة

القبول

الياس والشكوك

التشاؤم



كيف يمكن إدارة التغيير التنظيمي دعم التحول؟

"الكالسيكية"إدارة التغيير 

يث قم بنقل األشخاص من مكانهم الحالي إلى ح

تحتاجهم المؤسسة

تعظيم الفوائد الجماعية لجميع األشخاص

المشاركين في التغيير

 المقاومة"المحتوم و " الخطر"التقليل من"

ها في تقليل االنخفاضات التي ال يمكن تجنب

اإلنتاجية واألداء

تسريع تبني واستخدام وإتقان النظم والعمليات والسلوكيات الجديدة

Faster ROI

Current Performance

Desired Performance
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......استراتيجية تغيير تنظيمية فعالة

اليأس الشك

القبول

التزام 

تحسين مستمر

الوقت

التفاؤل المعلوم

اكتمال المبادرة
تفاؤل غير 

واضح

تشاؤم

عائد اسرع

تقليل 

االنخفاض 

في اإلنتاج

تسريع 

التحسن في 

األداء



رزوز مراحل الحزن –الطبيبة إليزابيث كوبلر 

إنكار1.

غضب2.

مساومة3.

كآبة4.

قبول5.
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لقد تغيرت خطوات جون كوتر الثمانية

إنشاء شعور باإللحاح1.

تشكيل ائتالف إرشادي2.

خلق رؤية3.

التواصل الرؤية4.

تمكين اآلخرين من التصرف5.

خلق انتصارات على المدى القصير6.

توحيد التحسينات وإحداث مزيد من 7.

التغيير

مأسسة النهج الجديدة8.

2014تسريع  1996قيادة التغيير 

قم بعمل الخطوات بشكل متزامن ومستمر
في االستجابة أو التأثير على التغيير العرضي

الطرق الصلبة والمتناهية والمتسلسلة

تشكيل فريق متطوع كبير صعودا وهبوطا 

وعبر المنظمة ليكون بمثابة محرك التغيير

تغيير القيادة مع مجموعة أساسية صغيرة 

وقوية

وظيفة في شبكة مرنة وخفيفة من خارج ، 

ولكن بالتزامن مع التسلسل الهرمي التقليدي
وظيفة ضمن التسلسل الهرمي التقليدي

ية تعمل كما لو كانت اإلستراتيجية قوة ديناميك

من خالل البحث عن الفرص باستمرار ، 

وتحديد المبادرات لالستفادة منها ، واستكمالها

بسرعة وكفاءة

ية ركز على القيام بشيء جديد جيدًا بطريقة خط

مع مرور الوقت

Gregory LeStage (EVP, Kotter International). “How Have Kotter's Eight Steps for Change Changed?” Forbes. March 5, 2015. http://onforb.es/17VyUC7  30
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سوق التغيير إلى األحكام والمشاعر

 من " نموذج حقوق المساهمين"تغيير التصميم على أساسKeller.

انتبه إلى عوامل معينة على طول المسارين:
o (هذا التغيير منطقي)عقالني
o (هذا التغيير يعطي الشعور الصحيح)العاطفي

التواصل بين وجهتي النظر:
o (هذا التغيير يدور حول هوية الوظيفة)الصلة
o (هذا التغيير على وشك من نحن)الرنين
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الصدى

الوالء

االلتصاق
المجتمع

االرتباط

االحكام

الجودة

المصداقية

االعتبار
العلو

المشاعر

الدفء

االثارة

االمن

رضى المجتمع
احترام الذات

االداء

الخصائص االساسية و المميزات الثانوية

موثوقية المنتج

المتانة و الخدمة

الكفاءة و التعاطف

االسلوب و التصميم
السعر

التصور

تعريف المستخدم

الشراء و االستعمال

المواقف

الشخصيات و القيم
التاريخ و االرث و التجارب

الظهور

تعريف الفئة
االستجابة لالجتياجات



ثقافات في المنظمات3تغيير العنوان ادارة المعرفة الي 

يعلم المدراء التنفيذيين أن إنجاز 

لم ، التع)العمل يتطلب اختراقًا مستمًرا 

، لذا فإن ( واالبتكار ، والتكيف

التعاون وفرق العمل الصحية أمران 

.مهمان للغاية

يدير المدراء التنفيذيون على نطاق 

واسع ويتعين عليهم تلبية توقعات 

المستثمرين ، بحيث يركزون االهتمام 

على الموارد والمقاييس والنتائج 

.العددية

يعيش المهندسون والمصممين 

التقليديين لحل المشاكل وبناء أنظمة

وعمليات مثالية ال يمكنها التضحية 

.بالكفاءة من أجل التنوع البشري

Art Kleiner. “The Cult of Three Cultures.” Strategy + Business, 3rd Quarter 2001. www.strategy-business.com/article/19868 

الثقافة الهندسيةالثقافة التنفيذيةثقافة العمليات
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االشخاص

التقنية

المحتوى

العمليات

االشخاص

العمليات

التقنية

المحتوى

تغيير األمور في ادارة المعرفة بسبب أهمية الناس

اثبتت الخبرات ان ادارة ا لمعرفة تعتمد على االشخاص اكثر من اعتمادها على المحتوى او العمليات او التقنية



التناقض  و المفارقة في جميع انواع المنظمات

المعرفة المتوفرة المعرفة الجديدة

الممارسات( وأسوء)افضل  المعرفة و االبتكار

المعروفةاالسئلة و االجوبة االجابات غير المعروفة

صنع المقياس و رفع الكفاءة الخدمات واالستجابة للطوارئتخصيص

الهندسية المعقدةالنماذج نماذج التطور المعقدة

و المنظمةالمعلومات المعروفة و غير المعروفةغير المنظمة" االشارات"

المعرفةادارة ادارة التعلم

قد تتعارض المعرفة مع التعلمفي بعض االحيان،
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أكاديمية لوفن و يونغجامعة جنوب كاليفورنيا 



الملحق



ثالثة أنواع من ادارة المعرفة في العمل

 المعرفة الثابتة في المواقع والمستودعات المدارة مركزيًا كقواعد ومنهجية-المنظمة
oستودعات بدون وجود استثمارات كبيرة في الموارد البشرية واالستثمار في الموارد البشرية ، فإن الم

.المركزية تقدم عوائد متناقصة بشكل متزايد

o ظ فقط على مكانها ، ولكن في النهاية ، ستحاف( المنهجية ، والقوالب ، والسياسات)يكون للمعرفة الرسمية
.التصنيفات االجتماعية والتوصيات والروابط على نسبة اإلشارة إلى الضوضاء

ديناميكية تتدفق بين القادة واألقران من خالل الفرق والمجتمعات-معرفة اجتماعية
o ت المحدد العائد في الوق( وأسرع)االستفادة من قوة المعالجة الموزعة للمؤسسة بأكملها سوف توفر أعلى

.وتتم معالجة القيود بسهولة أكبر-واالستثمار 

منتجة تركز على المساهمة الفردية في فرق العمل والتعاون معها-معرفة شخصية
o فةالصريحة تركز دائما على العاملين في مجال المعر/ إن أهمية وموثوقية ونزاهة المعارف الضمنية
o ربما العمالء ، أيضا-حاسمة لإلنتاجية والمشاركة واالحتفاظ بموظفي المعرفة األلفية



تحتاج التعريفات إلى السياق لمراعاة األنواع المختلفة

 الملكية الفكرية(IP)
o التعلم البيانات الخاصة بالمشاريع والمالحقات و/ أصول المعرفة المفصلية الواضحة في المستندات

(يشير الملكية الفكرية إلى الملكية)واالبتكار 

 رأس المال الفكري(IC)
o متاحة فقط من ال" الضمنية"باإلضافة إلى المعرفة " المنظمة"للملكية الفكرية " الواضحة"المعرفة الملموسة

خالل األفراد والفرق والمجتمعات

 إدارة المعرفة(KM)
o وقت ومعلومات من أولئك الذين يمتلكونها إلى من يحتاجونها في ال( صريحة/ ضمنية )تعميم أفكار

المناسب وفي النموذج الصحيح لتكون مفيدة

 عامل المعرفة(KW)
oكل موظف يستخدم المعرفة المشتركة في السياق إلنشاء قيمة لكل من العمالء والمنظمة
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