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املقدمة
احلم��د هلل وح��ده وال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى م��ن ال نب��ي بع��ده
وبع��د :
فيطي��ب لإدارة الف��روع �أن ت�ض��ع ب�ين �أيديك��م دلي��ل التعري��ف
بالدع��م املع��ريف وخدمات��ه وتطبيقات��ه عل��ى م�س��توى امل�ؤ�س�س��ة
وفروعها يف ن�سخته الأوىل والذي ي�أتي �ضمن مبادرات الإدارة
لع��ام 2019م �س��ائلني اهلل تع��اىل �أن ينف��ع باجله��ود و�أن ي�س��دد
اخلطى .
					 واهلل املوفق ...
�إدارة الفروع
4

حول
الدليل
ي�أت��ي دلي��ل خدم��ات الدع��م املع��ريف عل��ى م�س��توى م�ؤ�س�س��ة
�س��ليمان ب��ن عبدالعزي��ز الراجح��ي اخلريي��ة �ضم��ن منظوم��ة
املب��ادرات الت��ي ت أ�ت��ي �ضم��ن اخلدم��ات الرئي�س��ية للخط��ة
الت�ش��غيلية للم�ؤ�س�س��ة وي�ص��ب يف �أهدافه��ا وم�ؤ�ش��راتها .
ويه��دف الدلي��ل �إىل م�س��اعدة الف��روع عل��ى التع��رف ع��ن
كث��ب عل��ى مفه��وم الدع��م املع��ريف وخدماته وتطبيقاته  ،حيث
�س��يتطرق الدلي��ل يف مقدمت��ه �إىل تعري��ف مبفه��وم �إدارة
املعرف��ة والدع��م املع��ريف و�أهميت��ه يف العم��ل امل�ؤ�س�س��ي .
كم��ا �س��يعرف الدلي��ل مب�ؤ�ش��ر الدع��م املع��ريف ومعادل��ة قيا�س��ه
ويب�ين جمل��ة م��ن الأ�ص��ول املعرفي��ة يف امل�ؤ�س�س��ة م��ع التط��رق
لبع���ض النم��اذج التطبيقي��ة للدع��م املع��ريف و�أدوات ن�ش��ره .
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إدارة
املعرفة

ظه��رت تعاري��ف متع��ددة لإدارة املعرف��ة  ،وبا�س��تقرائها ميك��ن
�أن يتم تعريف �إدارة املعرفة � -إجرائياً  -بالتايل :
العملي��ات الت��ي ت�س��اعد امل�ؤ�س�س��ة وفروعه��ا عل��ى تولي��د
املعرف��ة ،واختياره��ا وتنظيمه��ا ،وا�س��تخدامها ،ون�ش��رها،
وحتويل املعلومات الهامة واخلربات التي متتلكها واال�ستفادة
منه��ا يف الأن�ش��طة الإداري��ة املختلف��ة كاتخ��اذ الق��رارات ،ح��ل
امل�ش��كالت ،التعل��م ،والتخطي��ط اال�س�تراتيجي بحي��ث حتق��ق
قيم��ة م�ضاف��ة عل��ى م�س��توى ر�أ���س امل��ايل الب�ش��ري وامل�ؤ�س�س��ي
واملعلومات��ي .
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تنت��ج القيم��ة امل�ضاف��ة يف العم��ل ع��ن طري��ق اال�س��تفادة م��ن
املع��ارف املتعلق��ة بالعنا�ص��ر التالي��ة :
 ر�أ���س امل��ال الب�ش��ري  :وي�ش��مل مه��ارات املوظف�ينومواهبه��م ومعارفه��م وخرباته��م .
 ر أ����س امل��ال امل�ؤ�س�س��ي :وي�ش��مل الثقاف��ة امل�ؤ�س�س��يةوالقي��ادة والعم��ل اجلماع��ي وااللت��زام بتحقي��ق الأه��داف
اال�س�تراتيجية .
 ر�أ���س امل��ال املعلومات��ي  :وي�ش��مل قواع��د البيان��اتو�أنظم��ة املعلوم��ات والبني��ة التحتي��ة التقني��ة للمعلوم��ات .
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مفهوم
الدعم
املعريف

ه��و دع��م �إداري للأ�ص��ول واملوج��ودات املعرفي��ة يف امل�ؤ�س�س��ة
وفروعها بهدف �إيجاد قيمة م�ضافة يف العمل بهدف اكت�ساب
املعرفة وت�صنيفها وحتديثها وا�س��تخدامها ون�ش��رها .
التعريف الإجرائي للدعم املعريف
التعام��ل الأمث��ل م��ع الأ�ص��ول واملوج��دات املعرفية يف امل�ؤ�س�س��ة
وفروعه��ا به��دف �إ�ضاف��ة قيم��ة معرفي��ة للجه��ات التي تتعامل
معها ومبا يحقق اكت�ساب املعرفة وت�صنيفها ون�شرها .
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أهمية
الدعم
املعريف

 .1م�ص��در لدع��م الق��رار وتولي��د القيم��ة امل�ضاف��ة للعم��ل
للم�ؤ�س�س��ة واجله��ات الت��ي تتعام��ل معه��ا .
 .2املوج��ودات املعرفي��ة متث��ل الق��وة امل�ؤث��رة الت��ي ت�ضم��ن بق��اء
وا�ستمرار امل�ؤ�س�سات
 .3ي�س��اهم اال�س��تثمار يف ر أ����س امل��ال املع��ريف عل��ى الت�شجيــــ��ع
.واالب��داع واالبت��كار والتح�س�ين امل�س��تمر
 .4يلع��ب دوراً مهم �اً يف بن��اء اخلط��ط و حتقي��ق االه��داف
اال�س�تراتيجية
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فوائد الدعم
املعريف

على م�ستوى املوظف :
حت�سن وت�سريع عملية اتخاذ القرار ب�سبب توفر املمار�سات
الأن�سب
زي��ادة الفعالي��ة واالنتاجي��ة وذل��ك ع�بر اال�س��تفادة م��ن
احلل��ول املجرب��ة وجتن��ب تك��رار الأخط��اء ال�س��ابقة .
ت�سريع عملية نقل املعرفة وخا�صة للموظف اجلديد
زي��ادة الر�ض��ا الوظيف��ي ع�بر رف��ع م�س��تويات التحفي��ز
وامل�ش��اركة وال��والء امل�ؤ�س�س��ي .
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فوائد الدعم
املعريف

على م�ستوى امل�ؤ�س�سة :
امل�ساهمة يف البناء وتلبية االحتياجات اال�سرتاتيجية .
ح�ص��ر املع��ارف ذات الأهمي��ة اال�س�تراتيجية والت�ش��غيلية
وتوثيقه��ا وحتديثه��ا ل�ضم��ان �أداء امله��ام بفعالي��ة .
زي��ادة ر�ض��ا امل�س��تفيدين م��ن امل�ؤ�س�س��ة وفروعه��ا ع�بر تق��دمي
خدمات ذات جودة ومعارف مهمة وتوا�صل فعال .
تخفي��ف ال�ضغ��ط عل��ى طلب��ات املن��ح امل��ايل ب�إيج��اد قن��وات
متع��ددة للمن��ح املع��ريف بو�س��ائل متع��ددة .
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األصول
املعرفية

مناذج للأ�صول املعرفية
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�أدوات تطبيقية للأ�صول املعرفية

م

التطبيقات املعرفية

م

التطبيقات املعرفية

1

اال�ست�شارات املقدمة للجهات املانحة يف املنطقة

14

منتجات و�إ�صدارات مركز بيت اخلربة للبحوث
والدرا�سات االجتماعية الأهلي

2

اال�ست�شارات املقدمة لرجال الأعمال يف املنطقة 15

3

لقاءات التوا�صل و الأن�شطة امل�صاحبة لها

16

مبادرة ر�شد للأيتام

4

ت�سويق م�شاريع اجلهات اخلريية على جهات مانحة

17

مبادرة حفظ النعمة

5

تقييم اجلهات امل�ستفيدة للمانحني الآخرين

18

6

�إ�سناد يف الزيارات امليدانية للجهات املانحة

19

منتجات و�إ�صدارات امل�ؤ�س�سة

7

الإ�سناد يف درا�سة امل�شاريع للجهات املانحة

20

املعار�ض املتنقلة

8

ور�ش العمل املقدمة لتطوير القطاع

9

متثيل امل�ؤ�س�سات ال�شقيقة يف الوقف يف املنطقة مع
امل�ستفيدين منها

21

الئحة امل�شاريع النوعية

22

لوائح امل�ؤ�س�سة

10

التزويد بالبيانات واملعلومات

23

املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة

11

من�صات التوا�صل االجتماعي للم�ؤ�س�سة

24

12

منتجات و�إ�صدارات �شركة عطاءات العلم

25

13

منتجات و�إ�صدارات م�ؤ�س�سة مناهج العاملية

26

13

مبادرة طالب املنح

الأنظمة الإلكرتونية ( نظام مانح  -نظام �ساب  -املعمارية اال�سرتاتيجي )

�أخرى ................................... :

�آلية التعامل مع الأدوات التطبيقية للأ�صول املعرفية

 -1تر�شيح الأدوات التطبيقية املنا�سبة للفروع.
� -2إجراء ع�صف ذهني الختيار الأفكار التي ميكن
ا�ستخدامها مع الأدوات املر�شحة.
 -3توزيع الأدوار بني الزمالء مبا ينا�سبهم
 -4ا�ستخدام منوذج قيا�س م�ؤ�شر عدد اجلهات امل�ستفيدة
من الدعم املعريف يف �صفحة . 16
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تعريف م�ؤ�شر الدعم املعريف

امل�ؤ�شر  :عدد اجلهات امل�ستفيدة من الدعم املعريف .
و�صف امل�ؤ�شر  :يقي�س امل�ؤ�شر تقدمي الدعم املعريف
للجهات امل�ستفيدة وال�شقيقة يف القطاع .
معادلة القيا�س  :عدد اجلهات التي ح�صلت على دعم
معريف من امل�ؤ�س�سة .
م�ستهدف عام  2019لإدارة الفروع  100 :جهة
م�ستهدف عام  2019لكل فرع  10 :جهات
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منوذج قيا�س م�ؤ�شر عدد اجلهات امل�ستفيدة من الدعم املعريف
عدد املوجودات املعرفية امل�ستهدفة 10 :

الفرع ............. :
م

عدد املوجودات املعرفية ...........:

اجلهة امل�ستفيدة

املنطقة املحافظة

التطبيقات املعرفية

�آلية التنفيذ

مثال

جمعيات الرب اخلريية

الريا�ض �شقراء

لقاءات التوا�صل و الأن�شطة
امل�صاحبة لها

تقدمي ورقة عمل بعنوان
حتديد االحتياجات

مثال

م�ؤ�س�سة مانحة

ال�شرقية الدمام

املنتجات والإ�صدارات

تزويدهم ب�أدلة امل�سارات

مثال

اجلمعيات اخلريية

املدينة

ينبع

منتجات و�إ�صدارات �شركة
عطاءات العلم

مثال

مراكز التنمية الأ�سرية

مكة

جدة

منتج مركز بيت اخلربة

التدريب على برنامج
درا�سة امل�شاريع العلمية
التعريف مبن�صة مركز
بيت اخلربة الإلكرتونية

1
2
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10
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مراجع مفيدة يف الدعم املعريف
 الدليل اال�سرت�شادي لإدارة املعرفة يف احلوكمة االحتادية  -أبو ظبي - دور �إدارة املعرفة يف حت�سني الأداء امل�ؤ�س�سي  /ر�سالة ماج�ستري . موقع إلكرتوين :http://www.knowledge-management-tools.net
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