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: المقدمــة
ً
أوال

وقت  أي  من  أكثر  المؤسسات  من  عدٍد  في  المعرفة  وإدارة  الرقمي  التحّول  بقضايا  االهتمام  برز 
مضى في ظل جائحة )كوفيد19-(، وقد تبين بجالء أن من أحسن توظيف وتطويع تقنية المعلومات 
المناسبين،  الزمان والمكان  السليم والصائب في  القرار  يتخذ  أن  والتكنولوجيا والمعرفة استطاع 
وبات يمتلك زمام القيادة في تحقيق مبدأ االستدامة المؤسسية والقدرة على إدارة األزمات بحرفية، 
وال سّيما في مجال االقتصاد واإلدارة، حيث أن ريادة المؤسسات وتميزها أصبح اليوم رهين التحّول 
يدرك  أن  ببساطة  يستطيع  الجائحة،  أثناء  األحداث  لمجريات  فالمتابع  لذلك،  والمعرفة.  الرقمي 
السرعة التي انتقل من خاللها التحّول الرقمي وإدارة المعرفة كأحد أهم التطورات الفكرية المعاصرة 
إدارية  إلى ممارسة عملية، ووسيلة  المؤسسية  األعمال  لدراسة وفهم  إطار ومداخل جديدة  من 

هادفة للتكيف مع متطلبات المرحلة بتحدياتها المتعددة. 

وفي هذا السياق، كشفت الجائحة حجم الضعف الذي تعاني منه المؤسسات العربية غير الربحية 
في توظيف التحّول الرقمي وإدارة المعرفة وتطويعهما في مواجهة تداعيات الجائحة، األمر الذي نتج 
عنه حالة إرباك في هذه المؤسسات، حيث توقف معظم المؤسسات بشكل تام أو جزئي عن تقديم 
أنشطتها، ما يدل على تخلف أنماط العمل في هذه المؤسسات، وبالتالي، ضعف الوفاء بمتطلبات 

تطبيق التحّول الرقمي وإدارة المعرفة في هذه المؤسسات.

وبالتالي، فإن تبني برامج التحول الرقمي وممارسة مفهوم إدارة المعرفة بات اليوم من الموضوعات 
الضرورية التي ينبغي التركيز عليها خالل مرحلة ما بعد الجائحة، والتي ال يزال االهتمام بها متواصل 
على نطاق واسع من قبل الباحثين والمفكرين في معظم مؤسسات الدول المتقدمة ودول شرق 
آسيا، ولكنه ال يزال في بدايته على مستوى عدد ضئيل من المؤسسات العربية، إذ ال يوجد ما يكفي 
عن هذا الموضوع من كتابات وممارسات نوعية لالستفادة منها في النهوض بواقع المؤسسات 

متطلبات تطبيق التحّول الرقمي 
وإدارة المعرفة يف المؤسسات 

العربية غير الربحية
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التنمية  استحقاقات  تحقيق  والمساهمة في  والتميز من جهة،  الريادة  وتحقيق متطلبات  العربية 
العربية من جهة أخرى.

الشبكة  بين  االستراتيجية  الشراكة  إطار  في  التخصصي  التدريبي  البرنامج  هذا  إطالق  يأتي  لذلك، 
اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية والمعهد العربي للتخطيط وعدد من الشركاء الداعمين، مساهمة 
مستوى  على  المعرفة  وإدارة  الرقمي  التحّول  تطبيق  مجال  في  القائمة  الفجوة  سد  في  منهما 
المؤسسات العربية غير الربحية، والعمل على نشر هذا الفكر المعاصر لتسهم بدورها في تمكين 
المؤسسات العربية غير الربحية في هذه المرحلة الحرجة التي تواجهها، إيمانًا منهما بمسؤوليتهما 
المجتمعية والدور اإلنمائي المناط بهما لدعم المؤسسات العربية غير الربحية في مواصلة نشاطها 
والمساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات الدول العربية في تنمية شاملة ومستدامة توفر حياة آمنة 

ومستقرة للشعوب العربية. 

ولكي تتمكن المؤسسات العربية غير الربحية من التطبيق الفّعال للتحّول الرقمي وإدارة المعرفة، 
يتطرق البرنامج إلى األدوار والمسؤوليات المطلوبة لكل مستويات اإلدارة بمفهومها المعاصر، كما 
يستعرض عددًا من التحديات التي قد تواجهها المؤسسات أثناء مرحلة التطبيق، واقتراح الحلول 
المناسبة لها. هذا ويطرح البرنامج كذلك عددًا من األدوات واألساليب التي من شأنها المساهمة 
في الحصول على المعرفة واكتسابها وتخزينها وتنظيمها ومن ثم توليدها، إلى جانب التعرف على 
طرق القياس والتقييم. واألهم في ذلك، يعرض هذا البرنامج نموذجًا لكيفية إعداد استراتيجية إدارة 

المعرفة في المؤسسات.

: أهمية ومبررات البرنامج
ً
ثانيا

تكمن أهمية هذا البرنامج في نشر ثقافة التحّول الرقمي وإدارة المعرفة والتعريف بأهميتهما في 
سد الفجوة المعرفية والتكنولوجية التي تعاني منها معظم المؤسسات العربية  غير الربحية من 
جهة، وفي اكتساب المعارف والمهارات الالزمة لتطوير منظومة معرفية شاملة لالستغالل األمثل 
المؤسسة  ثقافة  وترسيخ  المتاحة،  وأنظمتها  المؤسسية  ذاكرتها  وتعزيز  المؤسسة  لمعارف 
المعرفية بما يسهم في تحسين مستوى األداء والكفاءة واإلنتاجية، وبما يحقق أهداف المؤسسة 

وتطلعاتها المستقبلية ويحد من المخاطر واألزمات المحتملة من جهة أخرى.

إلى جانب ذلك، تأتي أهمية ومبرر اختيار هذا البرنامج في هذا الوقت بالذات في ظل توجه وسعي عدد 
من المؤسسات العربية غير الربحية نحو الرقمنة وإدارة المعرفة كخيار استراتيجي ال تراجع عنه. لذا 
أصبح من المسؤولية المجتمعية نشر هذا الفكر على نطاق واسع، ودعم هذه المؤسسات الختيار 
أفضل الممارسات الدولية في مجال التحّول الرقمي وإدارة المعرفة والمضي قدمًا لمعالجة األوضاع 
يقدم  أن  البرنامج،  لها.  ويؤمل من هذا  األمثل  التطبيق  التي تحول دون  المعوقات  الراهنة وتجاوز 
واقعًا تطبيقيًا ملموسًا عن برامج التحّول الرقمي وتجسيد مفهوم عمليات إدارة المعرفة لالستفادة 

منه في تطوير مستقبل هذه المؤسسات وفقًا ألفضل الممارسات الدولية في هذا المجال..
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: أهداف البرنامج
ً
ثالثا

يحقق هذا البرنامج عددًا من األهداف لعل أبرزها ما يلي:

وإدارة  الرقمي  التحول  عمليات  في  المستخدمة  األساسية  والمصطلحات  بالمفاهيم  اإللمام 
المعرفة.

لدى  االستراتيجي  والتفكير  المؤسسي  واالبتكار  اإلبداع  مبادئ  وغرس  المعرفي،  المستوى  رفع 
المؤسسات العربية غير الربحية.

نشر فكر التحول الرقمي وإدارة المعرفة والمفهوم الحقيقي لهما وتأثيراتهما على المؤسسات غير 
الربحية.

إبراز القيمة المضافة بتبني التحول الرقمي وإدارة المعرفة في المؤسسات العربية غير الربحية.

في  المعرفة  وإدارة  الرقمي  التحّول  عملية  من  تحد  التي  التحديات  وتحديد  الفرص  استكشاف 
المؤسسات العربية غير الربحية.

استخدام  على  الربحية  غير  العربية  المؤسسات  قدرات  بناء  تسهم  واسعة  معرفية  قاعدة  بناء 
مختلف قواعد التواصل والتفاعل بأشكاله ونظمه وتقنياته المتطورة.

اكتساب المهارات الالزمة لتحليل البيئة المعرفية للمؤسسات العربية غير  الربحية.

المؤسسات  في  المعرفة  وإدارة  الرقمي  التحول  لتطبيق  الالزمة  والمتطلبات  بالعمليات  اإللمام 
العربية غير الربحية.

إجراء تطبيقات عملية إلعداد استراتيجيات للتحول الرقمي وإدارة المعرفة في المؤسسات العربية 
غير الربحية.

اإلقليمية  المتغيرات  يواكب  المؤسسات  خصوصية  حسب  المعرفة  إلدارة  مبتكر  نموذج  خلق 
ترتقي  تنافسية  بيئة  خلق  في  ويسهم  جديدة،  وأفكار  برؤى  المشكالت  حل  في  ويسهم  والدولية 

بواقع المؤسسات العربية غير الربحية نحو األفضل.

: مكونات البرنامج
ً
رابعا

يتضمن البرنامج التدريبي التخصصي إلى جانب اإلطار العام لموضوعاته ومناقشة أفضل الممارسات 
الربحية  غير  العربية  المؤسسات  لتمكين  العملية  التطبيقات  من  عددًا  إجراء  والدولية،  اإلقليمية 
من تطبيق مفاهيم التحّول الرقمي وإدارة المعرفة في مختلف أنشطتها. وأبرز الموضوعات التي 

يتناولها البرنامج هي:

 أساسيات ومفهوم التحول الرقمي وإدارة المعرفة.

 المميزات التي يحققها التحّول الرقمي وإدارة المعرفة.
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 تحليل واقع البيئة المعرفة والتحّول الرقمي.

 تطبيقات على عمليات التحول الرقمي وإدارة المعرفة.

 تطبيقات على متطلبات التحّول الرقمي وإدارة المعرفة.

 تطبيقات لقياس مستوى نضج إدارة المعرفة ونجاح التحّول الرقمي.

 أفضل الممارسات والتجارب اإلقليمية والدولية في مجال التحّول الرقمي وإدارة المعرفة.

 تطبيقات عملية إلعداد خطة استراتيجية إدارة المعرفة في المؤسسات العربية غير الربحية.

 حلقة نقاشية حول »التحّول الرقمي وإدارة المعرفة في المؤسسات العربية غير الربحية: التحديات 
وسبل المعالجة«

 عروض مرئية يقدمها المشاركون في البرنامج حول تطبيقات التحّول الرقمي في مؤسساتهم.

: الفترة الزمنية للبرنامج وخطة التنفيذ 
ً
خامسا

مدة البرنامج )5( أيام تدريبية، وذلك خالل الفترة مابين 27-23 يناير 2022م. 

: نتائج البرنامج وفوائده 
ً
سادسا

تكمن النتائج األساسية من تنفيذ هذا البرنامج في الوصول إلى أسلوب حديث ومنهجية متطورة 
أهدافها  تحقيق  يدعم  بما  الربحية  غير  العربية  المؤسسات  في  الرقمي  والتحول  إلدارة المعرفة 
االستراتيجية، إلى جانب تحقيق فوائد عديدة على مستوى أداء المؤسسات، منها على سبيل المثال:

على مستوى الموارد البشرية:

 القدرة على التكيف مع بيئة العمل سريعة التغير.

 معرفة التطبيقات التكنولوجية للتحول الرقمي.

 تسريع عملية نقل المعرفة وتطوير رأس المال المعرفي، وذلك من خالل توفير فرص الوصول 
للمعرفة بأسرع وقت ممكن.

 زيادة الفاعلية والفعالية، وذلك من خالل االستفادة من الحلول المبتكرة.

 تحسين وتسريع عملية اتخاذ القرار بسبب توفر المعرفة.

 زيادة التناغم الوظيفي ورضا الموظفين عبر رفع مستويات التحفيز والمشاركة والوالء المؤسسي 
باإلضافة إلى تطوير الكفاءات والمهارات.
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على المستوى المؤسسي: 

 تنفيذ الخطط والعمليات بأساليب تعتمد على التحّول الرقمي والمقومات المعلوماتية والمعرفية.

 بناء الذاكرة المؤسسية التي تمثل جميع األصول الفكرية وقواعد البيانات والمعلومات.

 تشجيع االبتكار واإلبداع في مختلف العمليات.

 تمكين المؤسسات العربية غير الربحية من عناصر التميز والعمل المؤسسي.

 حصر المعارف الصريحة والضمنية ذات األهمية وتوثيقها وحفظها وتحديثها ونقلها لضمان أداء 
المهام بفعالية.

 االعتماد على خطة للتحّول الرقمي وإدارة المعرفة تحدد األهداف والسياسات الواجب إتباعها، إلى 
 جانب مصفوفة اإلجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها.

 زيادة رضا المستفيدين من خالل تقديم خدمات ذات جودة عالية.

 المساهمة في تحسين األداء الفني واإلداري والمالي.

 المساهمة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات العربية غير الربحية.
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