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محتويات الورشة

إدارة المعرفة ؟!

 عمليات إدارة المعرفة

 أمثلة عملية
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ما المقصود بإدارة المعرفة

ولالحصعلىالمنظماتتساعدالتيالعملياتهي

،وتنظيمهاواختيارها،وتوليدها،المعرفةعلى

الهامةالمعلوماتوتحويلونشرها،واستخدامها،

برتعتوالتيالمنظمةتمتلكهاالتيوالخبرات

كاتخاذالمختلفةاإلداريةلألنشطةضرورية

والتخطيطالتعلم،،المشكالتحلالقرارات،

.اإلستراتيجي
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أنواع المعارف
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20%

80%

(ةالمعلن)المعرفة الصريحة 

(ة المخفي) الكعرفة الضمنية 



المعرفة الضمنية

عرفيأن”والخبراتوالتصوراتواألفكاربالمهاراتتتعلقالتيوهي
Skills)”كيف ( Know-Howفيتوجداألمرحقيقةفيهيوالتي

اتحويلهأونقلهاالسهولةغيرمنوالتيفردكلوقلبعقلداخل

.إدراكيةأوفنيةالمعرفةتلكتكونوقدلآلخرين
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المعرفة الصريحـة 

نشأةالمأرشيففيوالمخزنةالموجودةبالمعلوماتتتعلقالتيوهي

معايير،المستنداتواإلجراءات،بالسياسات،المتعلقةالكتيبات)ومنها

لوصولاالمنشأةداخللألفراديمكنالغالبوفى(والتشغيلالعمليات

واتالندخاللمنالموظفينجميعمعتبادلهاويمكنواستخدامهااليها

اإلعالميةوالوسائلوالمستنداتوالكتباللقاءات

أساسشكدونهينشأةالمهاـــتمتلكالتيالصريحةرفةــــالمعإن

وماتيةالمعلالتحتيةالبنىمنالكثيرتتضمنألنهالديهاعرفةـــالم

واإلجراءاتوالعملياتوالسياساتاالستراتيجياتمثللإلعمال

الخ...الملكيةوحقوقوالموازناتوالميزانيات
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عمليات إدارة المعرفة
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حصر األصول ومصادر المعرفة
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نموذج لحصر المعارف الصريحة الموجودة لكل قسم أو إدارة

نموذج لحصر المعارف الضمنية الموجودة لدى الموارد البشرية

تجميع المعارف في ملف مشترك

راءاتواإلجواالشتراكاتوالعضوياتاالتصالوقنواتوالكتبالبياناتقواعد

يقطرعنالمنشأةموظفيلجميعمتاحةالمعلوماتهذهوتكون.الخ...والخبراء،

.الداخليةالشبكة



نموذج تحديد المعارف األساسية بالمنشأة
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اطريقة الحصول عليهنوعهاالمعارف والمهارات المطلوبة
الجهة المسؤولة عن 

توفيرها
طرق اإلستفادة منها

صريحة 

ضمنية



مثال على حصر المعارف الضمنية
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ااألبحاث والدروس التي قدمته

اللغات التي تتقنها

الهوايات

المهارات الفنية

المعلومات الشخصية

المؤهالت العلمية

الشهادات المعتمدة

الدورات التدريبية

العمل الحالي

 العضوية في الجمعيات
والمنظمات 

هااللجان وفرق العمل المشارك ب

الدورات والمحاضرات التي تم
تقديمها



تحديد األصول واإلحتياجات المعرفية
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ملالعألداءالضروريةالمعارفمنإحتياجاتهاإدارةأوقسمكللتحديدنموذج.

المنشأةخبراء.

إشتراك في مكتبة إلكترونية

أسباب الحاجةالتوضيحدرجة األولويةاإلحتياجات المعرفيةم

123

كتب1

قواعد بيانات2

شراكات معرفية3

برامج4

أنظمة 5

مراجع أو وثائق 6

مجالت7



إنتاج معارف جـديدة
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20/20لق وهي مبادرة تهدف إلى تبادل المعرفة عن موضوع معين يتع

ظفين بالعمل أو معرفة عامة حيث يتشارك الموظف مع بقية زمالئه المو

دقيقة 20دقيقة وإتاحة النقاش لمدة 20من خالل عرض موضوعه لمدة 

اركة أخرى ويقام يقام مرتين في الشهر يتم دعوة لمن يرغب في المش

.بالحضور 



استخدام المعارف واإلستفادة منها
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اتخاذ قرارات بناء على المعارف الموجودة

اإلستفادة من المعارف في إدارة التغيير بالمنشأة

اإلستفادة من المعارف في تطوير وتحسين الخدمات والمنتجات



المشاركة بالمعارف
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 التشارك المعرفي من خالل:

ورش العمل

قهوة الصباح

حلقات وورش نقل المعرفة

برنامج أسئلني ؟

Communities of Practice





حفظ وتخزين المعارف
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 الملف المشتركShareholders

 بوابة المعرفة ” الموقع اإللكتروني الداخلي بالمنشأة ”Portal

صالحية الدخول على بعض الملفات.

 أنظمة حماية وسرية المعلومات.

رفةتنظيم المعارف وتبويبها بشكل منظم يسهل الحصول على المع



Shadowingالعمل معه كظله 
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 ، شخص أحد الطرق السهلة لنقل المعرفة من الشخص الخبير الى الالظل

.األقل خبرة

العمليالتدريب"Work Placement"الخارجيةالمنظماتلدى

نممحددةلفترةالجهاتهذهلدىالموظفينكأحدوالعملالمتخصصة

المستضيفةالجهةتلكمنوالمهارةالخبرةإكتسابأجل

المرشــدMentoring

 المدربCoaching



التشارك المعرفي
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الدروس المستفادة من المشاريع
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ألقسام عند اإلنتهاء من تنفيذ المشروع يتم عقد جلسة خاصة مع جميع ا

:أو اإلدارات المشاركة في هذا المشروع ، ويتم عمل عصف ذهني 

ما هي األمور التي سارات بشكل جيد

ماهي األمور التي لم تسر بشكل جيد

كيف يمكن التحسين في أداء المشروع مرة أخرى

يتم توثيق جميع األفكار والتوصيات

تفادة قبل بداية أي مشروع يتم الرجوع الى تلك الدروس الموثقة لإلس

.منها وتالفي األخطاء التي حدثت 



الرجوع من المؤتمرات والندوات والزيارات
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 ، عند رجوع الموظف من دورة خارجية أو مؤتمر أو زيارة خارجية

.يقوم بكتابة تقرير عن تلك الدورة أو الزيارة

يتم تقديم عرض للموظفين عن الموضوع من قبل الموظف.

تحفظ األوراق والمستندات الخاصة بالدورة أو الزيارة في الملف

.المشترك حتى يتم اإلطالع منه من قبل اآلخرين

لوثائق يتم إرسال بريد إلكتروني إلحاطة الموظفين عن الموضوع وعن ا

.الخاصة بها 



التشارك في حل المشكلة

20

يشرحأنالحلصاحبمنوتطلبما،مشكلةحليتمعندماعادة

.ذلكعليهيصعبفقدخطواتأومنظمةبطريقةحلها

يقوموحلها،فيشخصمنأكثريتشاركمشكلةهناكتكونعندما

عنواإلستفساروالسؤالالخطواتوكتابةبالتوثيقأحدهم

.المتخذةالخطوات



لتي يبقى الفرد هو الحامل للمعرفة ا

قدت إن لم يستغلها فقدتها المنشأة وف

معها مقومات التطوير وديمومة 

التنافس
21



شكــراً لكم


