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 :مستخلصال

ت الالتقنيات الرقمية في كافة المجا توظيف هنتجأ اا حديث  تعد إدارة المعرفة الرقمية وجه        

ومنظمة يسعيان للسيطرة على التدفق  ا ألي فردوأصبحت مطلب   ،والمنظمات الحيوية ،المجتمعية

مفهوم إدارة المعرفة لتتبع لذا عمدت الدراسة الحالية  ؛ومشاركته، ونشره ،وتنظيمه ،المعرفي

 مليةوالتي تعد الع ،بعاده وعملياته مع التركيز على عملية التشارك المعرفيومعرفة أ ،يةالرقم

أهميته، و ،وهدفت الدراسة للتعرف على مفهوم التشارك المعرفي .المحورية لعمليات إدارة المعرفة

رس البرنامج المعرفي للفه وتتبعت جهود .ديات التي يمكن أن تواجه تطبيقهوالتح ،ومتطلباته

ؤسسات المعلومات في العصر العربي الموحد كنموذج لتطبيق أبعاد التشارك المعرفي في م

 .وب دراسة الحالةسلالوصفي باتباع أ وهي: المنهجأكثر من منهج  واستخدمت الدراسة، الرقمي

 .مدير مركز الفهرس العربي الموحد المكتوبة والتي أجريت معداة المقابلة على أاعتمدت الدراسة و

وعي بمجال الدراسة الموض والدراسات المرتبطةلتطبيق أبعاده في جمع الوثائق  والمنهج الوثائقي

لدراسة توصلت اوقد . م 0200م إلى  0202خالل الفترة الزمنية من  وتغطية اإلنتاج وتم حصر

ا للتطورات الرقمية المتالحقة في نتاج   الرقميةة المعرفة : أن إدارلى مجموعة من النتائج منهاإ

وأن التشارك المعرفي مطلب  .ال يوجد مفهوم موحد ومقنن له أنهو ،عصر االقتصاد الرقمي

يات، باستراتيجا ال بد أن يكون محكوم   التشاركوأن  .ورة حتمية في عصر التدفق المعرفيوضر

للمعرفة لكافة األطراف والشفافية والعدالة في حق الوصول األداء طريق تكفل جودة  وخارطة

وأن البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد صمد أمام تحديات جائحة كورونا وساهم  .المتشاركة

ة العرب عن طريق تعزيز اللقاءات االفتراضية التي مثلت بيئ الباحثينالتشارك المعرفي بين في 

والتشارك المعرفي بين الباحثين في موضوعات  ،وجهات النظر ،والحوار وتبادل ،  خصبة للنقاش
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 فهرسلل المعرفيهداف البرنامج في تحقيق أ كذلك وساعد ،الساعة مما مثل قيمة مضافة للمعرفة

وأوصت  .م 0202ورؤية  ،التنمية المستدامة  مستهدفات  العربي الموحد من المساهمة في تحقيق

طرق تحقيقه في مؤسسات  ورسم ،ائم مفهوم إدارة المعرفة الرقميةالدراسة بضرورة إرساء دع

ومتابعة جهود البرنامج المعرفي للفهرس  ،و ضرورة تعزيز مفهوم التشارك المعرفيالمعلومات، 

جراء المزيد من الدراسات المستفيضة التوسع في صور وأشكال تقديمه مع إو ،ربي الموحد الع

 لتقييم البرنامج المعرفي من خالل المستفيدين واستطالع مرئياتهم .

 المفتاحية:الكلمات 

البرنامج  الرقمية،مؤسسات المعلومات  المعرفي،التشارك  الرقمية،إدارة المعرفة  المعرفة،

 الموحد.المعرفي للفهرس العربي 

The role of digital knowledge management in enhancing 

knowledge sharing between information institutions and 

their societies: The Knowledge Program of the Arabic Union 

Catalog: A descriptive and analytical study. 

Abstract: 

Digital knowledge management is a modern face produced by digital 

technologies, and its use in all societal fields and vital organizations, and it 

has become a requirement for any individual and organization seeking to 

control, organize, disseminate, and share the flow of knowledge. 

Therefore, the current study proceeded to trace the concept of digital 

knowledge management, and to know its dimensions and processes, with 

a focus on the process of knowledge sharing, which is the pivotal process 

for knowledge management processes. And it traced the efforts of the 

knowledge program of the Arab Union Catalog as a model for applying the 

dimensions of knowledge sharing in information institutions in the digital 
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age. . And the documentary method to apply its dimensions in collecting 

documents and studies related to the subject field of study, and the 

production was limited and covered during the time period from 2000 AD 

to 2021 AD. The study reached a set of results, including: that digital 

knowledge management is a product of the successive digital 

developments in the era of the digital economy, and that there is no unified 

and codified concept of it. And that knowledge sharing is a requirement 

and imperative in the era of knowledge flow. And that the partnership must 

be governed by strategies and a roadmap to ensure quality performance, 

transparency and fairness in the right of access to knowledge for all 

participating parties. And that the knowledge program of the Arabic Union 

Catalog withstood the challenges of the Corona pandemic and contributed 

to knowledge sharing among Arab researchers by promoting virtual 

meetings that represented a fertile environment for discussion, dialogue, 

exchange, viewpoints, and knowledge sharing among researchers in 

current topics, which represented an added value to knowledge and also 

helped in Achieving the objectives of the knowledge program of the Arab 

Unified Index to contribute to achieving the goals of sustainable 

development and the 2030 vision. And expanding its images and forms of 

presentation with more extensive studies being conducted to evaluate the 

knowledge program through the beneficiaries and to survey their views. 

Key Words: 

  Knowledge, Digital Knowledge Management, Knowledge Sharing, 

Digital Information Institutions, The Knowledge Program Of The Arabic 

Union Catalog 
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 :المنهجي اإلطار :أولا 

 المقدمة:.1

مية الرقونوعية تعود للتطورات  ،يشهد العالم في الوقت الجاري قفزات وتحوالت كمية

رة الرقمنة ، والثو :مثل ،ظهرت بسببها التيالمتسارعة، وظهور العديد من المفاهيم ، والمسميات 

الرقمية ، والمعرفة الرقمية ، والثورة الصناعية الرابعة ، وما أنتجته من تقنيات ناشئة ساهمت في 

ادل الحيوية ، وتب المجتمعومرافق ،تقديم الخدمات في كافة مؤسسات  ريوتيسخدمة البشرية ، 

وتحقيق أقصى درجات اإلفادة منها ، ومن هذه ، والتجارب ، والخبرات ، وتشاركها ،  المعارف

الذكاء االصطناعي ، وانترنت األشياء ، والطابعة ثالثية األبعاد ، والواقع االفتراضي ،  :التقنيات

 والواقع المعزز .

 تنظيمها،و نتاجها،إوتنافست الدول المتقدمة في تبني أنظمة متكاملة لدعم المعرفة الرقمية 

بل  الرقمي.معرفة الرقمية ذات طبيعة استثمارية في عصر االقتصاد وأصبحت ال ومشاركتها،

المعرفة الرقمية  ولعل التنافسية.الميزة  المستدامة، وتحقيقوتمثل قيمة مضافة تساهم في دفع التنمية 

 ا، وقد أتاحتيتم بنائه رقمي   امعرفي   اورصيد   وخبرات، وتجارب،تتطلب وجود محتوى رقمي 

ى الحواجز ا للتغلب علوكانت سبب   ،ا متعددة للتشارك المعرفيأنماط   مرونة،التقنيات الرقمية وبكل 

 لمحلي،االجغرافية والزمنية وهذا من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين أفراد المجتمع 

 المحتوى.صناعة  ة فيوالمساهموبناء الكيان المعرفي  األخرى،وبين المجتمع والمجتمعات 



 
 

5 
 

يعد  ذإوالتشارك المعرفي  التقنية،فرض مصطلح االبتكار الرقمي ذاته في ظل التطورات 

وقود، الأن المعرفة الرقمية تشكل  كما االبتكارية،والعمليات  االبتكار،ا لتفعيل ا ومساند  داعم  

لرقمي، اينعكس على المجتمع المعرفي  ألي مبتكر وتمكنه من التفكير التحليلي العميق مما والمحرك

بكافة  تدامةالمسالتنمية  وتحقيق التنافسية،على معدالت مع تحفيز أ استمرارية تقدمهفي  ويساهم

 .الم وهم تلك الفئة التي تعتمد على المعرفة الرقمية كرأس المعرفة،من خالل جهود عمال  أبعادها

 الدراسة:أهمية  .2

تعود أهمية الدراسة لدور التشارك المعرفي الفاعل والضروري لضمان استمرارية أداء      

جارب والت الخبرات فيهكم تترابشكل مطرد ، ، المجتمعات المتنامية  في المؤسسات ، واألفراد 

ال  ، والمجتمعات لن يتمكن ن لم يتم التشارك المعرفي بين األفراد، وأوالمعرفة بوتيرة سريعة 

ظل  ا فيكافي  ذ أن االكتفاء بما يمتلكون لم يعد إ وال المجتمع من الصمود ،وال المؤسسة ،الفرد

  ية ، والموضوعية أن تسن تشريعات، بل بالعكس أصبح من المنطقالتطورات، واألحداث المتالحقة 

زيادة  في، وقد ساهمت إدارة المعرفة الرقمية لتنظيم التشارك المعرفي  ؛وترسم استراتيجيات

ت ، ومؤسسات المعلومات تبن، والتشارك بين مؤسسات المجتمع والتواصل التفاعل ، والتعاون ، 

رة وهو إداالمتطور لها  ، واليوم دعمتها بالوجه الحديثبداية الثمانينات منذ ظهورها إدارة المعرفة 

، وقد فة ت المعرفية المختلفي المجاالويتم تداوله في اإلنتاج الفكري ،وبدأ يتردد المعرفة الرقمية 

 ، هامفهوم وناقشت ،إدارة المعرفة الرقمية في مؤسسات المعلومات تناولت أدبيات الموضوع دور

ها التي أدركت قيمتالتشارك المعرفي هو الوظيفة المحورية ولعل ووظائفها ،  عادهابوأ، ومكوناتها

 كافة المؤسسات الحيوية .

 ة ،يشمل تحت مظلته المكتبات الرقميمؤسسات المعلومات الرقمية مصطلح عريض 

ستناقش إدارة وهذه الدراسة ، الرقمية، المتاحف الرقمية، األرشيف الرقمي تمراكز المعلوما

ب في تبادل الخبرات ، والتجاروأدوارها مع التركيز على دور التشارك المعرفي  ،المعرفة الرقمية 

، أثناء جائحة كورونا  ها اتضحت ضرورتهام  ا وقد بات هذا الموضوع مطلب  المتخصصة، 

جتمع لو لم يكن المف ،  والتباعد ، وخالفه حي ، من العزل ، والحجر الصوتداعياتها التي فرضتها 

سرعة و ،ل يسرهد وبكم، ولكن عصر المعرفة الرقمية اليوم ما لكانت العزلة هي المصيرمهيأ رقمي  

 الرصيد المعرفيواالستفادة من ، واالستفادة من الخبرات والتجارب التشارك المعرفي ،ودقة 
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 ، تقنيات الهاتف الجوال، كما تم توظيف  مكان وزمان، وفي أي العالم  ءعبر أنحاكم المترا

ت  اإمكاناتها التفاعلية ، وتعزيز الحوار من خالل االجتماعمنها ، ومن  الذكية واالستفادةقات والتطبي

 .عد ، وبجودة عاليةوالمناقشات ، وتبادل الخبرات عن ب  

يعد  يوالذ الموحد،تبني هذا التصور من خالل البرنامج المعرفي للفهرس العربي  وقد تم  

الفهرس  ويتولى العامة، عبد العزيزا من األنشطة الثقافية المعرفية التي تنظمها مكتبة الملك جزء  

للمشاريع  ضافةإو نوعية،ويعد البرنامج نقلة  البرنامج،لفعاليات عداد واإل التنظيم،العربي الموحد 

 ته، وكيفيةماهي ط الدراسة الضوء على هذا البرنامج لمعرفةوستسل المستدامة،ودعم التنمية  الثقافية،

 عربي.نما فحسب وإ اليس وطني  في التشارك المعرفي مساهمته 

 الدراسة:مشكلة  .3

 ،ة الرقميةالمعرفدارة إلا وأنماط   ،اطرق  ، واالقتصاد الرقمي الرقميفرض عصر المعرفة 

والتي  ،في كافة مؤسسات المجتمع الحيويةواستثمارها شاركها، تو، نتاجهاإو، والسيطرة على تدفقها

من ضوفعلت ذلك ،، وعملياتها ة المعرفة الرقمية بكافة وظائفهاإدار تفعيلأدركت بدورها ضرورة 

، كما وركزت على تعزيز العملية المحورية لعمليات إدارة المعرفة الرقمية وسياستها، توجهاتها

، وخبرات اآلخرين من أفراد ب،لتحقيق االستفادة من تجارا سعي   ؛التشارك المعرفي يوه

والمجتمعات العالمية مع توظيف التقنيات الرقمية في تيسير المهام ، ومؤسسات في المجتمع المحلي 

مما يساهم في تحقيق الميزة والجودة ، تبادل المرنة ذات القدرة العاليةوات القنو، االتصالية 

راء ثتشارك المعرفي كعملية محورية في إلذا سعت الدراسة الحالية لمعرفة دور ال  ؛التنافسية

وقد تم صياغة مشكلة الدراسة في والمجتمع على حد سواء  والمؤسسة،للفرد، القاعدة المعرفية 

 :اآلتيالرئيس السؤال 

ما دور إدارة المعرفة الرقمية في تعزيز التشارك المعرفي بين مؤسسات المعلومات ومجتمعاتها، 

 وكيف تم تحقيق ذلك في البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد؟

 الدراسة:أهداف  .4

 اآلتية:تتطلع الدراسة لتحقيق األهداف 
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 يذتمع الرقمي في المج ومفهومها، ووظائفها، وعملياتهاالرقمية،  ةإدارة المعرف التعرف على -0

 ومجتمعاتها.مؤسسات المعلومات باالقتصاد الرقمي 

منه  واالستفادة، ومبررات تطبيقه، وأهميته، التعرف على عملية التشارك المعرفي ومفهومه -0

 .عةبوالثورة الصناعية الرا الرقمي،التحول مؤسسات المعلومات في ظل ب ومجاالت استثماره

ي ف الموحد، ودوره، وانجازاتهتسليط الضوء عن كثب على البرنامج المعرفي للفهرس العربي  -0

والمشاركة م 0202لتحقيق مستهدفات رؤية  المستقبلية، المعرفي، وتطلعاتهتحقيق التشارك 

 .والميزة التنافسية المستدامة،في تحقيق التنمية 

 :تساؤلت الدراسة.5

الت المطروحة والتي تمثلت الدراسة ال بد من اإلجابة عن بعض التساؤلتحقيق أهداف  اسعي  

 :في اآلتي

ي ذفي المجتمع الرقمي  وظائفها، وعملياتهاوما هي  ،هو مفهوم إدارة المعرفة الرقمية ما -0

 ؟المعلومات، ومجتمعاتهابمؤسسات  االقتصاد الرقمي

تطبيقها واالستفادة  ومبررات مفهومها، وأهميتها،وما هو  ،ما هي عملية التشارك المعرفي -0

مجاالت استثمارها بمؤسسات المعلومات مع التحول الرقمي وفي ظل الثورة  وماهي ؟منها

 الرابعة؟الصناعية 

 مفهومنجازاته في تحقيق وما هو دوره وإ ،مج المعرفي للفهرس العربي الموحدالبرنا ما هو -0

والمشاركة في تحقيق التنمية ، م0202رؤية  لتحقيق مستهدفات المعرفي، وأبعادهالتشارك 

 والميزة التنافسية؟ ،المستدامة

 الدراسة:منهج  .6

 Descriptiveالمنهج الوصفي  :وهما ،أكثر من منهج استخداماعتمدت الدراسة على 

Method  حالة دراسة الأسلوب باتباعCase Study  االعتماد على أداتي المالحظة والمقابلة مع

 جراءإلويعود استبعاد الدراسة المسند(  حد. صالعربي الموحد )الفهرس ال المكتوبة مع مدير مركز

ة من قبل ة الموثقالمعلوممرئياتهم الستنادها على  واستطالع، البرنامجالمقابلة مع المستفيدين من 

وقياس  ،راء المستفيدينآجراء دراسة مستفيضة الستطالع ن الفهرس بصدد إإمدير الفهرس حيث 

 للتكرار تم االستبعاد. اوبعد   لذا؛ لديهمالتغذية الراجعة 



 
 

8 
 

للخروج بمراجعة إذ تطلبته طبيعة الدراسة  Documentary Method والمنهج الوثائقي       

 -م 0202عام )تغطية اإلنتاج الفكري الواقع خالل الفترة الزمنية من لشاملة ألدبيات الموضوع 

المؤثرة في  المعطيات، والعوامل، والمؤشرات واإللمام بكافة الحقائق،( بهدف تقصي م0200

للمفهوم الحديث وهو إدارة  وصوال   ؛وتطورها المعرفة، ومفهومها، وعملياتهاموضوع إدارة 

ات التنمية مستهدف الرابعة، وتحقيقالصناعية  الرقمي، والثورةالمعرفة الرقمية وربط ذلك بالعصر 

الباحثة اعتمدت وكما  متطلباته.وتلبية  ،االبتكار الرقمي تنافسية، ودعمالالبيئة  المستدامة، وتعزيز

دمة المق المحاضرات، والندواتمن وااللتحاق بسلسلة  ،على التعامل الفعلي مع خدمات البرنامج

معرفي ج الالبرنام من خاللوكيفية توظيفه  المعرفي،لتشكيل رؤية واضحة عن مفهوم التشارك 

 نترنتشبكة االالعربي الموحد على  الموقع الرسمي للفهرسوتم تتبع  الموحد،للفهرس العربي 

  .ويوتيوب تويتر،والحسابات الرسمية للفهرس عبر مواقع التواصل االجتماعي 

 :مجال الدراسة وحدودها.7

ة ولعل عملي وعملياتها، ،الرقمية، ومفهومها، ومكوناتهاإدارة المعرفة  الدراسة دورتناولت 

المعرفة الرقمية في ظل التطورات المتالحقة  إلدارةالتشارك المعرفي تعد من العمليات المحورية 

ي ف المختصين، والخبراء، والمجتمعاتمن شأنها تعزيز التواصل بين  الرقمي. والتيفي العصر 

الحيوية في البيئة المعرفية الرقمية لدعم عجلة التنمية  المعرفية، والمؤسساتكافة المجاالت 

 االتية:معالجة الموضوع من خالل الحدود  التنافسية وسيتمالميزة  المستدامة، وتحقيق

  الرقمية، ومعرفة، إدارة المعرفة لكشف عن مفهوم لسعت الدراسة  الموضوعية:الحدود

ا ا ملح  سبب   كانت المتالحقة. والتيت التقنية المتطورة التي فرضتها التطورا وظائفها، وعملياتها

عات مجتمفي ال ااستثماري  وتفعليها  ،وسبل توظيفها ،داراتهاإالمعرفة، وفي تغيير التعامل مع 

ة التعامل مع إدار التطور، وكيفيةهذا  الرقمي، وانعكاستركز على االقتصاد  الرقمية، والتي

 لذا ركزت .المعلومات أحدها الحيوية، ومؤسساتالمعرفة الرقمية على كافة مؤسسات المجتمع 

وتتبع وواقع تطبيقه في البرنامج المعرفي للفهرس  المعرفي،الدراسة على موضوع التشارك 

 .العربي الموحد

 البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد في المملكة العربية السعودية :دود المكانيةالح. 

  م0200جراء هذه الدراسة إتم  الزمنية:الحدود 
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  الدراسة على اللغتين العربية واالنجليزية في متابعتها وتغطيتها  تاعتمد اللغوية:الحدود

 .لإلنتاج الفكري

 الدراسة:مصطلحات  .8

  المعرفةknowledge: وهي ،للفرد، والمنظمةالرئيس  االستراتيجي، والمحركالمورد  يه 

 عزيزالمستدامة، وتق التنمية التي توظف لتحقي والثقافاتالخبرات، والتجارب، رصيد من 

 الديناميكي.البيئة التنافسية في عصر االقتصاد المعرفي 

  إدارة المعرفة الرقميةDigital Knowledge Management : هي الوجه الحديث

س ولي ،في الدرجة  -إدارة المعرفة -سابقه وهو يختلف عن  ،لمعرفةالمتطور لمصطلح إدارة ا

 جماله فيإوالذي يمكن .في إدارة المعرفة  ما تم تناولهيطبق كل و ،يجتمعفي النوع اذ أنه 

تناول  لىإتسعى منفردة ومجتمعة  التي والعمليات ،واألنشطة ،مجموعة من اإلجراءات 

وتفعيل استثمارها من خالل عمليات  ،وإدارة شؤونها ،المعرفة  بشقيها الصريحة والضمنية 

في  ولكنفي الوقت المناسب مع المستفيد المناسب  شاركتهامووتنظيمها ،وجمعها ، توليدها

شكل رقمي يعتمد على استخدام التقنيات الرقمية في كافة أبعاد عمليات إدارة المعرفة 

 .واستثمارها

  المعرفيالتشاركSharing: Knowledge  مفهوم التشارك المعرفي بأنه العملية  يصنف

المحورية من عمليات إدارة المعرفة بل أن هناك بعض الباحثين أكدوا على أن إدارة المعرفة 

 .به ةالمرتبط المعرفي، واإلجراءاتال لهدف التشارك إ اكتشافه، وابتكارهكمجال قائم لم يتم 

 ت،األفراد، والمنظمابين والتجارب  للخبرات، والثقافات،والتبادل  ،يدور حول التشارك ووه

ما ثنائية أو متعددة إوأن التشارك المعرفي يمثل في محوره عملية اتصالية  والمجتمعات،

المعرفي يمهد الطريق لخلق  التشارككما وأن  .وال تعتمد على الفردية ال تقتصراألطراف 

وجه لتحقيق مستهدفات وعصر االقتصاد الرقمي يدعم هذا الت واالبتكار،بداع واكتشاف اإل

 التنافسية.وتعزيز البيئة  المستدامة،التنمية 

  الرقميةمؤسسات المعلومات InstitutionsDigital Information  :حدى إ هي

تكوينها، وحصرها،  المعلومات، ومصادرها، وعملياتمؤسسات المجتمع الحيوية محورها 

مثلها مثل المؤسسات الحيوية  عليهاوانعكس  .وتنظيمها، واسترجاعها، وتبادلها، وخدماتها
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 التي الجهات الرقمي، وتحولتالرقمية في عصر االقتصاد  الرقمي، والتقنياتأبعاد التحول 

، الرقميةالمعلومات  المكتبات الرقمية، ومراكز لى:إتندرج تحت مظلة مؤسسات المعلومات 

 الرقمية.المتاحف والرقمي،  األرشيفو

  الموحدالبرنامج المعرفي للفهرس العربيThe Knowledge Program Of The  

IndexUnified Arab ك ة الملبجزء من األنشطة الثقافية المعرفية التي تنظمها مكت و: ه

همة الفعاليات للمسا تنظيم، وإعدادكز الفهرس العربي الموحد مر العامة. ويتولى عبد العزيز

 .م0202الثقافية في المجتمع وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية ثراء التنمية إفي 

 :الدراسات السابقة .9

ا معرفي   اتمثل رصيد   تغطية شاملةأدبيات الموضوع للحصول على  الباحثة لتتبعسعت 

ات السياق اآلتي سيتم عرض هذه الدراس متطلباتها، وفي الدراسة، وتحقيقيساهم في تشكيل أبعاد 

 .لى األقدم على نحو متصل بمعنى دون الفصل بين لغتي اإلنتاجإا للترتيب من األحدث وفق  

 ( Reis & Cazarini ،2021)دراسة 

يقتصر فقط على  وأن وجودها ال الرقمية، وإدارتها، ركزت الدراسة على أهمية المعرفة

ة من نقل المعرف لويمث، ووعي األفراد الذين يشكلونها ثقافةمن  رئيس نما هي جزءالمؤسسات، وإ

ائمة مع ر متومعارف الفرد غي، وقد تكون مختلفة المعرفة لها أبعاد ؛ ألناتحدي  لى المؤسسة الفرد إ

لذا البد من تفعيل دور التشارك المعرفي وفق رؤى واستراتيجيات واضحة منظمة  ؛التقليديةالبيئة 

هور عن ظكما كشفت الدراسة  األخرى.وبين المنظمة والمنظمات  المنظمة،لشؤونه بين األفراد في 

 ات طبيعيةوكانعكاسفي الدراسات  نتيجة التوسعالتدريب المعرفي  :وهو ؛مصطلح وصفته بالحديث

الدراسة على ضرورة إرساء  الرابعة. وأكدتالصناعية  المتالحقة، والثورةللتطورات الرقمية 

ا ماع  جإلى أن هناك إالدراسة  وذهبت وتفعيله. دوره،وتطوير  المعرفي،الدعائم المنظمة للتشارك 

الدراسة  وظائفها. وناقشت دارتها، وكافةإالرقمية، وفي اإلنتاج الفكري على أهمية المعرفة 

في دعم إجراءات مشاركة  ةالمعرفوعمال  ،األصول الفكرية المعرفي، ودورمتطلبات التشارك 

 تحدياتها.على  الرقمية. والوقفالمعرفة 

 والدوعان(اليامي  ،0200)دراسة 
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سعت الدراسة للتعرف على سلوكيات التشارك المعرفي التي تساهم في رفع التنمية 

وذلك من خالل تتبع مجموعة  نجران،وتعزيزها لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة  ،المهنية

التي و كما وناقشت أبعاد التشارك المعرفي والتقنية. والثقافية، والعلمية، العوامل، الشخصية،من 

صلت الدراسة وتو .والسلوكيات واالتصاالت،وتكنولوجيا المعلومات  التنظيمية،بلورتها في الثقافة 

ا على التنمية المهنية من خالل أبعاد التشارك المعرفي من وجهة نظر أعضاء ا إيجابي  لى وجود أثر  إ

لمؤتمرات، اوتفعيل دور  دوره، المعرفي، وتفعيلوأوصت الدراسة بتعزيز التشارك  هيئة التدريس.

فراد، األبين  الخبرات، والتجارب لالجتماع، وتبادلرئيسة خصبة  بيئةذ أنها تمثل إ والندوات

 إعطاء ضرورة علىحثت كما  .في تشكيل معارف جديدة كمخرجات والخبراء، واألقران، وتساهم

على هم وتشجيع ،الرقمية لدعم وصقل قدرات المستفيدين وفاعال  ا رئيس  ا البرامج التدريبية دور  

 المعرفي.تفعيل التشارك 

 عبد اللطيف(عماد  ،0200)دراسة 

ا بمجال إدارة المعرفة بهدف تحسين أداء اهتمام   أولتأكدت الدراسة أن جامعة سوهاج 

تحقيق الجامعة للميزة التنافسية ولضمان  الجامعي،وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع  الجامعة،

وسعت الدراسة لمعرفة دور التشارك المعرفي في تحقيق الميزة  .المحلي والعالميعلى المستويين 

أن تتعرف على مقومات تحقيق ذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة  للجامعة. وحاولتالتنافسية 

لتشارك الى توافر الثقافة التنظيمية في الجامعة وأنها تدعم وبشكل واضح إ التدريس، وتوصلت

 مالئمة،يئة بمتطلباته من  توفير، وتلبيةعلى  يئة التدريس بالجامعة وتعملالمعرفي بين أعضاء ه

 كما وتناولت الدراسة معوقات المعلومات، واالتصاالت،وتكنولوجيا  الرقمية،وتنشيط التقنيات 

وحثت الدراسة على ضرورة تشجيع العمل الجماعي  لها.التصدي  المعرفي، وسبلتطبيق التشارك 

عدد األساليب تحفيز متلل األداء والعمل كفريق مع التأكيد على ضرورة تبني نظام  التعاوني وتنشيط ا

مة مية أن تسن التشريعات الالزحت الجامعي، وعلىيكفل تفعيل التشارك المعرفي في المجتمع 

 المعرفي.لتنظيم شؤون التشارك 

 

 

 (,Judith 2020دراسة )
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 يهفمن الطراز األول تتعاقب  عصر رقمي والعشرين هوالواحد أكدت الدراسة أن القرن 

وأن هناك وفرة في المعلومات التي تتحول بعد  متسارع،الرقمية بشكل  التطورات، والتقنيات

وعمليات متعددة وتمثل اليوم أحد األصول الهامة في  ووظائف، أنواع،لى معرفة ذات إمعالجتها 

وركزت الدراسة على ضرورة وأهمية  والخاص.كافة مؤسسات المجتمع الحيوية بشقيها العام 

تمعات. والمنظمات، والمج ،األفرادوالتجارب بين  الخبرات،التشارك المعرفي لتحقيق االستفادة من 

الدراسة دور التشارك المعرفي في المكتبات العامة مع التركيز على المكتبات العامة في  وتتبعت

عن وضوح مفهومه ووضوح  ا. والكشفبهجنوب افريقيا لمعرفة ممارسات التشارك المعرفي 

ارك للتحديات التي تواجه التش الدراسة، وتعرضتأبعاده لدى الموظفين في المكتبات العامة مجال 

وبي الموظفين، ومنسا من قبل ا إيجابي  وأكدت الدراسة أن هناك اتجاه   عليها.وسبل التغلب المعرفي 

 .للتشارك المعرفي المهنة

 (Askia, &Unobe، Sahabi 2020)دراسة 

على المكتبات الجامعية بشكل وتأثيره  المعرفي،التشارك  أهمية، ودورناقشت الدراسة 

ربطت ، ود التأثير على اختصاصي المعلوماتوكذلك امتدا .ريا على وجه التحديدينيج عام، وفي

لمعرفي ار سبل التشارك الدراسة بشكل قوي بين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبين تيسي

المالئمة  وهيأت البيئة المعرفي.ا على تعزيز مفهوم التشارك ا إيجابي  نها أثرت تأثير  إذ وممارساته، إ

لمعرفي ا تفعيل التشارك ضرورةوحثت الدراسة على  الرقمية،والتطبيقات  التقنيات،له من خالل 

ركون واالقتصار على والتجارب دون ال الخبرات،نه يسهم في تبادل إذ إ الجامعية،في المكتبة 

وأكدت الدراسة على أن المكتبات ومؤسسات المعلومات ال بد أن تنظر  الذاتية. الموارد، واإلمكانات

 يدين،العاملة، والمستفعلى المكتبة والهيئة للتشارك المعرفي كوظيفة رئيسة ذات مردود إيجابي 

كما وأن الدخول في الشراكات مع المكتبات النظيرة على كافة المستويات سيعزز من قيمة التشارك 

في خدمات المعلومات الرقمية مع ضرورة تفعيل  منه، وتوظيفهاالستفادة  المعرفي، وتفعيل

االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي واستخدامها ألغراض التسويق الرقمي الفاعل لضمان 

 واالستدامة. ،نتشار، والوصولاال

 (Camelia & Ruxandra,2020دراسة )
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الوظائف، أنماط التعامل مع  ا فيتغير   في إحداثالرقمي التحول  ناقشت الدراسة دور

ك بناء االستراتيجيات الكفيلة باستيعاب تلبضرورة  الرقمي، ونادتالمجتمع ب والمفاهيم اإلدارية

وأكدت على أن التحول الرقمي فرض  .األفراد، والمنظمةي صالح أداء ف التغييرات، وتوظيفها

ذ تطلب التعامل معها إمستحدثة في كافة المجاالت الحيوية وإدارة المعرفة منها  تظهور سلوكيا

الحيوية ضرورة التركيز على الموارد الرقمية الواجب توافرها  المجاالت، والقطاعاتكغيرها من 

قائد يمتلك مواصفات القيادة المتعارف عليها  الرقمي، وهووظهر مصطلح القائد  .عملياتها إلدارة

ليه إضيف أولكن  .لخإ.. التفويضو ،األداء وتوزيع المهام التحليل، والتنظيم، ومراقبةكالقدرة على 

 فادةالرقمية، واالستلمامه بمجموعة من المهارات الرقمية التي تمكنه من استخدام التقنيات إ ضرورة

وأكدت الدراسة على ضرورة رسم خرائط  .العمل المنظمة، وفريقذلك لصالح أداء  منها، وتوظيف

ماعي، االجتتمهد الطريق الستيعاب التقنيات الرقمية مع تعزيز االستفادة من مواقع التواصل 

عة وناقشت الدراسة دور الثورة الصناعية الراب .في كافة أرجاء العالمفي ربط المستفيدين  مكاناتهاإو

شبكات معرفية تضم مجموعة من المختصين  إلنشاءفي تحفيز ثورة المعرفة وأنها وفرت المجال 

لخبرات، امختلفة يمتلكون الفرصة لتبادل  علمية، وثقافيةفي كافة المجاالت المعرفية من مدارس 

يمية، التنظوالثقافة  ،على ضرورة دعم االبتكار الدراسة المعرفي. وركزت والتجارب، والتشارك

ومراكز  المهنية،والجمعيات  الجامعات، :مثل ،مع القطاعات الحيوية التي تدعمها والشراكات

تبني  بضرورة أنوأوصت الدراسة  .ومؤسسات المعلومات االستشارية،والمراكز  األبحاث،

تيجة الدراسة لن الرقمي، وتوصلتلتسويق ل للحوافز، وسياسةا الرقمية الحيوية نظام   المنظمات

أن التقنيات الرقمية لها تأثير إيجابي على كافة عمليات إدارة المعرفة الرقمية وعلى  وهيرئيسة 

 المعرفي.رأسها التشارك 

 (Abiola & Popool,2019) دراسة

 وأدواره المتعددة في تقديم الخدمات في ،وأهميته ،تناولت الدراسة التشارك المعرفي

وأكدت على أهمية التشارك .ريا يالمكتبات الجامعية مع التركيز على مكتبات جنوب غرب نيج

والثورة  ،المعرفي للمؤسسات الحيوية في المجتمع والمكتبات أحدها في عصر االقتصاد المعرفي

ذ إوالتي يعول على منتجاتها أن تساهم في تعزيز التشارك المعرفي ، وتفعيل متطلباته ، ،الرقمية 

، ونادت الدراسة بضرورة تنمية مهارات الموظفين فاعلة أحد مهامها الرئيسة ، وأدوارها الأنه 

 ،واالستفادة من التقنيات الرقمية ،المعرفي والحث على تطبيقه  التشاركوتوجيه فكرهم نحو 
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فعيل تتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  فيوظتو ،عالم الرقمي واإل ،عالم الجديد ووسائل اإل

 التشارك المعرفي وأدواره .

 

 البلوي( سلمى,0202)دراسة 

سعت الدراسة للتعرف على درجة ممارسة التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس 

الدراسة  لتالتنظيمية. وتوصسعود للكشف عن العالقة بينها وبين الثقافة  تبوك، والملكفي جامعتي 

نت بالجامعتين كا مجال التدريسى أن درجة التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في إل

 وأن أبعاد الثقافة التنظيمية المجتمع، العلمي، وخدمة في البحثبدرجة متوسطة  مرتفعة، وجاءت

وأكدت الدراسة على وجود عالقة طردية بين  متوافرة. الجامعتينالداعمة للتشارك المعرفي لدى 

 التنظيمية.والثقافة  المعرفي،التشارك 

   حجاج(هايدي  ،0202)دراسة 

 متنام  المعرفة مجال  المعرفة، وأن مجالهو قرن لى أن القرن الجاري إالدراسة  ذهبت

ن إدارة إذ إ زوايا،طروحات من عدة للدراسات تتناوله األ خصب   مجال متسارع، وأنهبشكل 

 ختلفة،موتعزيز االتصال بين المستفيدين على مستويات  المنظمات،المعرفة تعمل على تحسين أداء 

اإيجابي  ا وأن العالم يشهد توجه    ،ومؤسساته مجاالته،نحو التشارك المعرفي في كافة  ا، ومحفز 

ن االتصال متنوعة تتراوح بي وللتشارك المعرفي أنماط وأشكال .هااحدإومؤسسات المعلومات 

ي توظيف التقنيات الرقمية ف ىوبين االتصال الرقمي المعتمد عل ،ا لوجهالمباشر التقليدي وجه  

وركزت الدراسة على أن .وتحقيق التشارك المعرفي  ،وتبادل النقاشات  ،حوار وال ،االتصال 

ريق أمام تبادل الطنه يمهد إذ إتطبيق التشارك المعرفي يعد خطوة رئيسة لتعزيز البيئة التنافسية ، 

الخبرات  والثقافات ، والتجارب المختلفة بين فئات المؤسسات وفريق العمل داخل كل مؤسسة مما 

وال بد من وجود الثقافة التنظيمية الداعمة للتشارك  ،يساهم في خلق معارف جديدة تمثل قيمة مضافة

 المعرفي .

  (,Dorothy 2019دراسة )
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أكدت الدراسة وجود ضرورة ملحة للتشارك المعرفي كونه أداة تمكين تساهم في تعزيز 

ا ا تحديد  األداة ذاته العالي. وفرضت هذهفي مؤسسات التعليم  البحثية، واألكاديميةفعالية األنشطة 

 تالحقة،الموالتقنيات  ،الرقمي الرقمي، والتحولواالقتصاد  الرابعة،في عصر الثورة الصناعية 

بضرورة أن تهتم المؤسسات التعليمية في التعليم العالي بتنظيم سبل التشارك المعرفي بناء ونادت 

 التحديات،ومواجهة  ،على تعزيزها واالستفادة منها على استراتيجيات وسياسات منظمة تعمل

ضفاء الطابع المؤسسي إو ،ا للحوافزضرورة تبني نظام   علىوركزت الدراسة  لها. والتصدي

هود األعمال التطوعية لتكتمل الج التطوعي، وتعزيزالفكر  المعالم، وتنميةمل وفق رؤية محددة والع

فرضت نفسها على كافة مؤسسات المجتمع  والعشرين، والتيحادي ا مع توجهات القرن التماشي  

 مضافة.تمثل قيمة  التطور، وأنالتي تسعى لمواكبة 

 (Farhan , Muhaimin,2019)دراسة 

طار عمل ينظم فهم تأثيرات التشارك المعرفي على إلى الخروج بإعمدت الدراسة 

والتطوير ألي منظمة ،ا للنجاح لى أن التشارك المعرفي مفتاح  إالمنظمات ، واألفراد وتوصلت 

في: ثل أقطاب رئيسة تتم ةوأكدت أن للتشارك المعرفي ثالث.وأدائها ،وتطوير ذاتها ،تسعى للتميز 

وقد ركزت الدراسة على أن اإلنتاج الفكري يزخر بالمصطلحات .، والمنظمة ، والمجتمع  داألفرا

ر و تبادل المعرفة ، وتشاطتقاسم المعرفة ،  : وهى ،ا مع التشارك المعرفيالتي تستخدم تبادلي  

 اونادت بضرورة تنظيم عملية التشارك المعرفي وفق  .ا تصب في ذات المعنى هالمعرفة وجميع

يجية مقننة ترسم األهداف وآلية التشارك ، كما وناقشت فوائد التشارك المعرفي وبلورتها السترات

ق جودة وتحقي ،وخفض التكلفة ،والتجارب ،واالستفادة من الخبرات،ثراء القاعدة المعرفية إفي 

ر لى رضا المستفيدين وتطويإوالوصول ،والحد من التكرار ،والخدمات ،وتحسين المنتجات ،األداء 

نما إعلى أن توفر مصادر المعرفة ال يكفي وحده لنجاح المنظمة وأكدت الدراسة  .قدرات االبتكار

 تدامة. ولخصتالمس التنافسية، والتنميةخطواته لتحقيق الميزة  المعرفي، وتحفيزال بد من التشارك 

والتقنيات  ية،يمالتنظالثقافة  في:وبلورتها  ،الدراسة العوامل التي تؤثر على دعم التشارك المعرفي

 الحوافز.ونظام  الرقمية،

 (Sied, Mostafa & Khaled, 2018دراسة ) 



 
 

16 
 

خالل مراجعة ألدبيات تناولت الدراسة دور التشارك المعرفي على نظم المعلومات من 

مجال  المعرفة، وأصبحا في إدارة ا ملموس  أن مجتمع المعرفة شهد تطور   الموضوع. وأكدت

المعلومات ذات دور رئيس في تيسير  سياقها، وأنظمةا في ا رئيس  بحثي   التشارك المعرفي مجاال  

واصل الت الجوال، ووسائلوركزت الدراسة على توظيف تطبيقات الهاتف  .مهام التشارك المعرفي

ر نها تلعب في العصإذ إ والتجارب.وتبادل الخبرات  ،االجتماعي في تحقيق التشارك المعرفي

ومشاركتها من قبل المستفيد أو مجموعة من  ،على المعلومة الحالي دور الميسر للحصول

أن تدار  والضمنية البد ،ن المعرفة بشقيها الصريحةأوأكدت الدراسة .في غضون ثوان  المستفيدين

والتشارك  ،واستيعاب كل ما هو حديث  ،عمليات إدارة المعرفة بما يضمن المرونة لمن خال

تعزيز التبادل للمعارف والخبرات لى إإدارة المعرفة تؤدي  عملية محورية من عمليات هو المعرفي

فيدين لدعم قدرات المست ية  تدريبا وصت الدراسة بضرورة أن تتبنى المنظمات برامج  أو.والتجارب 

كار والفكر وتعزيز التوجه نحو االبت ،وتعزيز مبدأ التعلم المستمر ،بها على استخدام التقنيات الرقمية

 .والبعد عن النمطية  ،الخالق

 زينا حسن(و،فراس عباس ، 0202)دراسة 

والتشارك المعرفي في شركة  ،سعت الدراسة لمعرفة أدوار نظم المعلومات االستراتيجية

ي، المعرفعالقة وثيقة بين التشارك الدراسة الى أن هناك  بالعراق. وتوصلتاالتصاالت زين 

المرونة االستراتيجية وأن التشارك المعرفي كعملية من عمليات إدارة المعرفة ال بد أن  وتحقيق

وأكدت  يقه.تحقوكيفية  وتأثيره، وصوره، أبعاده،ا باستراتيجية من شأنها تنظيم كافة يكون مدعوم  

 ذ أنه عامل محوري لتحقيقإ المعرفي،ا للحوافز لدعم التشارك الدراسة على ضرورة تبني نظام  

 وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل االستراتيجيات المرنة المنظمة .متطلبات الميزة التنافسية العالمية

نيات الرقمية والتق التطورات،المستفيدين بمهارات رقمية لمواكبة  المعرفي، وتهيئةلشؤون التشارك 

ميته براز أهإ ممارساته مع المعرفي، وإجراءاته، وتنظيمورفع مستوى الوعي بالتشارك  الناشئة،

 المحلي.للمجتمع 

 الحمداني(حاتم  ،0202)دراسة 

عمدت الدراسة الختبار عوامل التشارك المعرفي لمعرفة أثرها في تفعيل سلوك التشارك 

المعرفي الذي سيدعم استدامة القدرات الديناميكية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية بغداد للعلوم 
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وأهميته وركزت على التأطير  المعرفي،استعرضت الدراسة مفهوم التشارك  االقتصادية. وقد

ت كل وتح وهجينة. واجتماعية، إدارية، نظريات:في ثالث  المعرفي، وبلورتهالنظريات التشارك 

الذين أجمعوا عليها واتفقوا معها من الباحثين  تركيزها، ومن مقوماتها، ومجاالتدراج إنظرية تم 

المعرفي، ونادت الدراسة بضرورة تفعيل التشارك  الموضوع.اول أدبيات واعتمدوها في تن

 منتجاتمبتكرة، وثقافة االبتكار لخلق معارف  ولمتطلباته، وتبنيدعم اإلدارة العليا له  وضرورة

 والصريحة.خالقة تثري المعرفة بنوعيها الضمنية 

 ، الشواهين(0202)دراسة 

لى التعرف على دور التوجه الريادي للجامعات في دعم تبني سلوك إهدفت الدراسة 

الدراسة أن توجه  عمان. وأكدتالتشارك المعرفي وذلك في الجامعات األردنية الخاصة بمدينة 

الشراكات التعاونية مع كافة مؤسسات المجتمع  العلمي، وتعزيزالجامعات نحو الريادة ودعم البحث 

بدوره يساهم في  والذييدعم وجود التشارك المعرفي  اهتماماتهااختصاصاتها، وعلى اختالف 

دة تقنين التشارك المعرفي من خالل استراتيجيات محدوأكدت على ضرورة  .تحقيق الميزة التنافسية

جديدة تمثل معرفة تضاف للرصيد  ومنتجات، وخبرات ،أفكار قتدعم االبتكار وتساهم في خل

 المعرفي، وأكدتصول التحقيق هذا المطلب دون التشارك الصعوبة بمكان الو المعرفي. ومن

تطورات متالحقة ذات سرعة متزايدة مما يصعب  والعشرين يشهدحادي الدراسة أن القرن ال

 اري.اختي ل  كبديلذا ال بد من التشارك المعرفي كضرورة وليس  ؛السيطرة على تدفق المعرفة

 خرون (آو  Rahamat ,2017)دراسة 

الوقوف على األسباب الكامنة وراء عدم الرغبة في  وهيناقشت الدراسة فكرة محورية 

وقد تبلورت في مجموعة أسباب منها  .والمنظمات، والمجتمع ،التشارك المعرفي من قبل األفراد

والمنظمات، والمجتمعات،  ،غياب الرؤية الواضحة ألهمية التشارك المعرفي لدى بعض األفراد

ها من من تقبل التقنيات الرقمية وما يترتب علي التغيير، والخشيةومقاومة  التحتية،البنية  وضعف

ة وأكدت الدراس معها.اكتساب مهارات رقمية معينة للتعامل  المستفيد، والمنظمةجهود تتطلب من 

مهارات على تنمية ال اتصالية، وتعملقنوات  المعرفي، وتفعلضرورة أن تعزز المنظمات التشارك 

وضرورة التركيز على بناء استراتيجيات منظمة لمشاركة االتصالية الرقمية لدى مستفيديها 

 وأشكاله.المعرفة مع التركيز على نظام الحوافز بكافة صوره 
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 محمد(محمد إبراهيم حسن  ،0202)دراسة 

حول موضوع التشارك المعرفي  األكاديميينحاولت الدراسة الكشف عن اتجاهات 

( جامعة في 01وتم تطبيق الدراسة على ) األكاديمية.حيال ذلك في البيئة  وقناعاتهم، ومرئياتهم

وكشفت عن العوامل التي تؤثر في التوجه نحو التشارك المعرفي والتي  المتحدة،مارات العربية اإل

ية نحو اإليجاب والصورة الذهنية الرائدة، تجارب الجامعات واالستفادة من الحوافز،نظام  في:تمثلت 

اء وأكدت الدراسة على أن أعض الرقمية.والتقنيات  الداعمة،وتوفر القيادة  المعرفي،مفهوم التشارك 

أن ثقافة و المعرفي،هيئة التدريس في الجامعات مجال الدراسة لديهم توجهات إيجابية نحو التشارك 

 الجامعي.التشارك تتضح لدى أفراد المجتمع 

 (  Marzie,2016)دراسة 

المعرفة، لى أن إدارة المعرفة في جوهرها هي عملية الحصول على إذهبت الدراسة 

العمليات المفصلية في نظام إدارة المعرفة  إحدىوأن المشاركة  ،بكفاءة ومشاركتها، واستخدامها

وأن هناك  والمنظمة، العمل،وفريق  وهي: الفرد،تتشارك المعرفة  رئيسةوأن هناك ثالث جهات 

وأن التشارك المعرفي يدعم  .العمل الخارجي، وسوقالمجتمع  وهيضافتها إجهة رابعة يمكن 

ت الكافي ومنح المستفيدين الوق ،التكلفة األداء، وخفضكفاءة  تجويد، وتحسينالتبادل الذي من شأنه 

آليات،  لىإرقت الدراسة وتط الرقمي.الذي أصبح مطلبا في العصر  للتحليل، والنقد، واالبتكار

 عالقة طردية مع األداء المتميز ويلعب ون التشارك المعرفي ذأ المعرفي. وأكدتالتشارك  وتقنيات

وبدون التشارك المعرفي قد تفتقد المنظمات الوصول الى المهارات  المنظمة،ا في نجاح ا هام  دور  

تصل لتحقيق مستلزمات المطلب  ولنالتركيبية، األعمال المعقدة ذات الصبغة  إلنجازالمطلوبة 

ر، الفكعلى توظيف مهارات  البشري، والذي يعتمدرأس المال  االبتكار، وتنميةالهام اليوم وهو 

 لتنافسية.االمعرفي الذي يمثل قيمة مضافة للمجتمع ويساهم في تعزيز  والتحليل، والتشارك ،والنقد

خالل المنصات الرقمية ووسائل التواصل ر بيئة اتصالية خصبة من كما وأن العصر الرقمي وف  

 له.كل ذلك يدعم التشارك المعرفي ويمهد الطريق  04/2االجتماعي المتاحة 

 ( Re'da , Ali & Bader ,2016دراسة ) 

 لالمعرفي، والسبعرضت الدراسة في مراجعة ألدبيات الموضوع لعوامل تمكين التشارك 

 ن،الباحثيوأن تمثل أداة لمساعدة  الفكري،الممكنة لتحقيق ذلك بهدف سد الثغرة في اإلنتاج 
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 توركز .وتمكينهالمعرفي  المعرفة والتشارك إلدارةوالممارسين  واألكاديميين، والمهتمين،

ي ف المعرفة، وعملياتهامن قبل الباحثين حول دور إدارة  اجماع  إالدراسة على حقيقة هامة أن هناك 

أكدت على و الرئيسة.األربع  المعرفة، وعملياتهامفاهيم إدارة  تنافسية. واستعرضتالتحقيق مزايا 

وبلورت الدراسة عوامل تمكين التشارك المعرفي في : .دور فاعل  ودور التشارك المعرفي وأنه ذ

 التشارك الرغبة الصادقة في مشاركة اآلخرين، وتوافر الثقة في جدوى و دعم اإلدارة العليا،

لمعلومات ا تكنولوجيات ، وتعزيز استخدام آالثقافة التنظيمية ، ونظام الحوافز والمكافالمعرفي ، و

األخالقيات المنظمة للتشارك ، و واالتصاالت ، والقدرة على االبتكار ، والمسؤولية المجتمعية ، 

 التشارك المعرفي ، آلياتالذهنية والمراد تعزيزها من خالل التشارك المعرفي ، ومعايير  الصورة

 ة تأثيروناقشت الدراس.والمستودعات المعرفية  ،االنترنت :مثل ،وأدوات تيسير التشارك المعرفي

وأكدت .العولمة وبيئة األعمال ذات الطبيعة التنافسية وأنها عززت التوجه نحو التشارك المعرفي 

 ا في أداء وظائفها وفي مخرجاتها.تحسن  الدراسة على أن المنظمات التي تبنت إدارة المعرفة لمست 

 جرجيس(جاسم و عبد هللاخالد  ,0204)دراسة 

في المكتبات التي تسعى  دارتهاإالمعرفة، وركزت الدراسة على ضرورة تطبيق مفهوم 

 ت، وأنواالتصاالفي ظل التطورات المتالحقة وتكنولوجيا المعلومات  للتميز، والبقاء، والفاعلية

المكتبات ومراكز المعلومات مؤسسات حيوية كنظيراتها من مؤسسات المجتمع المتنامية عليها أن 

ن ونشرها بين أفرادها م ،وتبادلها ،دارتهاإالمعرفة، ومن أولوياتها استراتيجية لتنظيم تضع ض

ور وأكدت الدراسة أن المكتبات العامة لها جمه .خارجها داخلها، ومن العاملين، والمستفيدين

لمكتبات أن متطلباتهم يجدر با والعلمية، وغيرها، ولتلبية ،خلفياته الثقافية بتنوع ومتنوععريض 

ثراء إها في وتوظيف ،تعزز التشارك المعرفي قدر اإلمكان لتحقيق االستفادة من الخلفيات المتنوعة

ي ف ووظائفهاالمعرفة، وعملياتها، على واقع تطبيق إدارة  وركزت الدراسة .القاعدة المعرفية

ن ع المدراء، والمسؤولينالعربية المتحدة من خالل استطالع آراء مارات المكتبات العامة في اإل

 للحاقدارة المعرفة في المكتبات العامة إضرورة تطبيق  أكدواين ذخدمات المعلومات بها ال

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل وتعزيز البرامج  المعرفة.بالتطورات المتعاقبة في مجتمع 

دارة المعرفة وتشكيل استراتيجية منظمة إل المعرفة،التدريبية للعاملين مع التركيز على مفاهيم إدارة 

طبيق ت ومشاركة المعرفة، واسترجاعها،تنظيم المعرفة  المعرفة،توليد  الرئيسة:فها األربع ووظائ

 .المعرفة
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 ( ,Ayman 2011)دراسة 

في المعر أبعادها، والتشاركركزت الدراسة على أهمية تطبيق مفهوم إدارة المعرفة بكافة 

لى أن عصر االقتصاد المعرفي عزز مفهوم التشارك إوذهبت  .أحدها في مؤسسات التعليم العالي

ا في ح  ا ملالدراسة أن التشارك المعرفي مطلب   متعددة، واعتبرتالمعرفي من خالل تقنيات رقمية 

ارك الدراسة فوائد التش معارفهم، وخبراتهم، وتجاربهم. واستعرضتالمؤسسات األكاديمية لتشارك 

أكدت الدراسة أن المنظمة  تطويرها. وكما األكاديمية، ونماذج، ومتطلباتللمؤسسات المعرفي 

 .مجتمعهااد أفربين ته ا وأسلوب عمل وتتبنى ثقافالناجحة هي التي تعتمد التشارك المعرفي منهج  

 (Muhamad & Rosmaini ,2010)دراسة 

 ديمالخدمات، وتقلى تحسين إؤدي يأكدت الدراسة أن التشارك المعرفي بين أفراد المنظمة 

التشارك المعرفي الفاعل من أهم مكونات وأن  التكلفة.لى سوق العمل مع تقليل إمنتجات جديدة 

استعرضت و .الطروحات في أدبيات الموضوعنجاح إدارة المعرفة وهذا ما أكدته الكثير من 

ومشاركتها في المنظمات مع ضرورة خلق ثقافة التشارك  ،ممارسات إدارة المعرفة الدراسة

لتنظيم  تاستراتيجيا عدادإخطط، وسياسات، والتوجه نحوه من خالل رسم  المعرفي، ودعم

لقرار اصناع في التشارك المعرفي وأن الدراسة تجربة ماليزيا  المعرفي. واستعرضتالتشارك 

المعرفي من خالل منصات موحدة مما يدعم تقليص  المعرفة، والتشاركلى أهمية إدارة إذهبوا 

 .الجغرافية، والزمانيةعلى الحواجز  الرقمية، والتغلبالفجوة 

 

 السابقة:التعليق على الدراسات 

ات من خالل تغطية أدبيتم تكوينه  امعرفي   ارصيد  تشكيل على  أن تعتمدحاولت الباحثة 

بهدف تتبع المفاهيم المتعلقة  (0200م- م0202)من  أعوام العشرالموضوع الممتدة لما هو فوق 

 وأنماطه، ،ودوره المعرفي،التشارك  ىالتركيز علمع  وعملياتها ووظائفها، المعرفة، بإدارة

حول توال الرقمية،التطورات جراء وصلت للوجه المتطور الحديث من  وتحدياته حتى ومكوناته،

والذي تطلب تناوله بنوع من  الرقمية،صطلح إدارة المعرفة وبرز على الساحة العلمية م الرقمي،

 الرابعة.الصناعية  الرقمي، والثورةواالقتصاد  الرقمي،الخصوصية فرضها العصر 
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والمتفق عليها في معظم ، مجموعة من الحقائق المكررة هناك تكاد تجزم الباحثة أن 

 اموحد  و  امقنن    اوم  مفه ال يوجد وعملياتها منها أنه، إدارة المعرفة  مفهومالدراسات التي تناولت 

والمختصين في كافة  ، لها الباحثين يتصدىواجتهادات ، محاوالت  هناكنما إو، المعرفة  إلدارة

المطروحة على ضرورة  واآلراء، والنقاشات ، كذلك أكدت الطروحات ، المجاالت المعرفية 

ظمة و ملفات المنأتظل رهينة فكر صاحبها المعرفة الفردية سأن ذ إوأهميته  ، التشارك المعرفي 

ظم عن مأومنتجات جديدة كما  ،خلق معرفة ستحققولكن مشاركتها ، دون تحقيق االستفادة منها 

قت اتف .والمنظمات نحوه،وتوجيه األفراد  ،الدراسات أجمعت على ضرورة تبني ثقافة االبتكار

 البيئةز وتعزي،التنمية المستدامة  مستهدفاتالمعرفة الرقمية في تحقيق  إدارةعلى دور الدراسات 

التي  االستراتيجياتواتفقت اآلراء حول ضرورة تبني ،،وأن هناك عالقة طردية بينهما  التنافسية

وتطوير ،الرقمية  البشرية الموارد تهيئةلى ضرورة وع،ومهامها ،رقمية لدارة المعرفة اإ متنظ

ويعمل ، المتالحقةالقائد الرقمي الذى يتسم بمتابعة التطورات  توافروضرورة ، الرقمية مهاراتهم

لتعاوني ويعزز الفكر ا،وتبادلها ،العمل  فريقنقلها بين  ىويركز عل،في مجال العمل  توظيفهاعلى 

وأن مصطلح إدارة المعرفة الرقمية .مع ضرورة تبني الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي 

مات انعكست بدورها على كافة األفراد ، والمنظ التيأنتجته التقنيات الرقمية  نسبيا   مصطلحا حديثا  

، كما وتبين من خالل تتبع أدبيات الموضوع أن النصيب األكبر في مجال الدراسات والمجتمعات 

ا قطاع المكتبات كان وتوظيفها في مؤسسات المعلومات وتحديد  ،التي تناولت إدارة المعرفة 

دارة المعرفة إلى تتبع مفهوم إ.وستسعى الدراسة الحالية للمكتبات الجامعية تلتها المكتبات العامة 

ع مفي مؤسسات المعلومات الرقمية في العصر الرقمي  ومقوماتها،وعملياتها ،ووظائفها ،ة الرقمي

ي تنمية واالستفادة منه ف،وكيفية توظيفه  ،وهى التشارك المعرفي،التركيز على العملية المحورية 

 أداء مؤسسات المعلومات واختصاصي المعلومات في العصر الرقمي .

 

 النظري:اإلطار  :ثانياا

مؤسسات المعلومات و بالرقمي القتصاد في مجتمع  مفهومها إدارة المعرفة الرقمية.1

 مجتمعاتها:
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المفهوم  علىأن يتم التعريج عرفة الرقمية ملعل من الموضوعية قبل التطرق لمفهوم إدارة ال

 Knowledgeدارة المعرفة إمصطلح  الثمانيات، وهولى إالرئيس والذي يعود ظهوره 

Management (2005 , Maponya) يدور في محوره حول أنه نظام عمل يكفل تنظيم  والذي

المعرفة، وتنظيمها، المنظمات من خالل مجموعة من العمليات منها خلق  وظائف، وعمليات

ن إدارة أ (و آخرونParirokh ,2008)ذهبت وجهة نظر أخرى  حينفي  .ونقلها ومشاركتها،

 وظيفهماوالمنظمات، وت لألفرادالمعرفة هي عملية متكاملة تسعى للتحكم في المستودعات المعرفية 

جراء إعلى أن إدارة المعرفة  (,سالمة0200)آخرتعريف  المنظمة. وأكدفي الوصول الى أهداف 

 المتميز المنظمةبرزها التشارك المعرفي لضمان أداء عمل أيشمل مجموعة رئيسة من العمليات 

( ,Saleem  0204) كدوأ نفاق.اإل الجهود، وترشيد التكرار، واالزدواجية، وتوجيهمع البعد عن 

وإمكانات المنظمة والموارد البشرية بها لتوظيفها في ،لى اكتشاف قدرات إأن إدارة المعرفة تسعى 

غطي المعرفة تنما إعلى نوع واحد  تقتصر ن اإلدارة الأو،وتحقيق األهداف ،رفع مستوى األداء 

وفي محاولة أخرى للتصدي لوضع تعريف لمفهوم إدارة المعرفة  .الضمني والصريح  :بشقيها

 ،من األدواتحزمة أنها أن المقصود بإدارة المعرفة  ىلإ صباح( ،0201)الباحثين ذهب أحد 

ونقل، وتشارك،  ،جمع، وتنظيمتوظف جهودها في  المادية، والبشرية والتقنيات، والموارد

تحقيق الترابط والتكامل بين كافة العمليات ل المنظمة، وتسعىالمعرفة على مستوى  واسترجاع

ركزت  في حين .ر المسائل المرتبطة باتخاذ القراريتيس أهدافها، ومنلتتمكن المنظمة من تحقيق 

في مجال المعرفة  االستثمارضرورة  وآخرون( على Jakobsone 2017,) الواردةاآلراء  احدى

ية، النمطأن إدارة المعرفة تتطلب توظيف االبتكار للخروج عن ووالمنظمة  الفرد،على مستوى 

 جاالت،المانعكست على كافة  الرقمي، والتيبالتطورات الرقمية المتسارعة في العصر  واللحاق

اختالف بينه وبين دارة المعرفة الرقمية فما هو وهل هناك إوإدارة المعرفة منها وظهر مصلح 

 المعرفة؟إدارة  حمصطل

من المعرفية المتراكمة على مر الز للتطورات انتاج  يعتبر  احديث   االمعرفة الرقمية مصطلحا ن إدارة إ

ا في العصر الرقمي نتيجة للسيناريو الحديث الذي وقد رصد هذا المفهوم في اإلنتاج الفكري مؤخر  

ذ أصبح الشق الثابت لكافة مصطلحات المؤسسات إ، الرقميةه التحول الرقمي والتقنيات رضف

 بها المؤسسة  توصف وهي صفةSahabi ,2020 ) ) واالختراعات في المجتمع الرقمي  ،الحيوية

هي مفردة رقمي أو رقمية فال يخلو مصطلح في اإلنتاج الفكري  :جراء واإل، والعملية ، الخدمة و
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ات عدة منها القيادة الرقمية ، في أدبيات الموضوع مصطلح الصفة وبدأ يترددمن هذه المفردة او 

وإدارة المعرفة والقائد الرقمي ، والمهارات الرقمية والموارد الرقمية ، واالقتصاد الرقمي ، 

ة في ميوظف التقنيات الرق الذيو المعرفة إلدارة الوجه المتطور هي Judith), 2020) الرقمية

 يركز على الشكلولكن  عليها،ف اريقوم بمهام إدارة المعرفة المتع ذ أنهإوعملياته ،وظائفه ،أداء 

 وخبرات،لمعارف والتشارك  واالسترجاع، والخزن، والتنظيم، البناء، والمعالجة، في ،الرقمي

وبعد التعرف على مفهوم إدارة المعرفة الرقمية لبد من تسليط  والمنظمات، األفراد،وتجارب 

إدارة المعرفة أم أنها هي عمليات وهل تختلف عن  المعرفة الرقميةالضوء على عمليات إدارة 

 ذاتها؟

في مجتمع القتصاد الرقمي بمؤسسات المعلومات  عملياتهاإدارة المعرفة الرقمية  .2

 :ومجتمعاتها

 أخرى، في أمور، واختلفتفي  المعرفة، واتفقتمليات إدارة ع تنوعت الطروحات التي ناقشت

 Camelia)( Ries &Cazarini, 2021) التآولكن معظمها بلورت عمليات إدارة المعرفة في 

& Ruxandra,2020): 

  المعرفة.توليد  -0

  المعرفة.وتنظيم تخزين   -0

  المعرفة.تشارك  -0

 .تطبيق المعرفة -4

على الوجه المطلوب وجود  إلتمامهاوتتطلب  يطار تكاملوجميع العمليات تعمل في إ      

مع إدارة المعرفة  التعاملأن  محددة، إذ ورؤية، ورسالة هداف،أاستراتيجية محددة المعالم ذات 

من األجدر بكل منظمة أن تدرس إمكانيات  المادية، والبشرية، وأنهكنظام له متطلباته من الموارد 

خالله، من  االستثمارفكري يمكن رأسمال وم العنصر البشري بها الذي يعد بلغة االقتصاد الرقمي الي

والبد من االنخراط في الشراكات التعاونية  العمل، والمنظمة، والمجتمع.قدراته لصالح  وتوظيف

 ،المعارفشارك تاألخرى ل والمجتمعات المحلي،المجتمع  األخرى فيوالمنظمات  األفراد،بين 

 االنفاق. وترشيد التكلفة،وخفض  ،وتبادلها وتحقيق اقصى درجات اإلفادة



 
 

24 
 

لكنها و عليها،للعمليات المتعارف  الرئيسةوتدور عمليات إدارة المعرفة الرقمية في ذات الدائرة 

ولعل  ركهاالمعرفة، وتشا والتنظيم، وتطبيق ،والتخزين ،بطابع رقمي في جميع المراحل من التوليد

ة، الحاليو مجال اهتمام الدراسة لعمليات إدارة المعرفة وه يةمحورهو العملية الالتشارك المعرفي 

 .ومكوناته وأهميته، المعرفي،في السياق اآلتي لتوضيح مفهوم التشارك الباحثة  وستعمد

في مجتمع القتصاد  ميته و الفوائد المروجة منه و عوائقهالتشارك المعرفي ، مفهومه ، وأه. 3

 الرقمي بمؤسسات المعلومات و مجتمعاتها:

ال أن معظم المحاوالت والجهود إالتشارك المعرفي  لمصطلح ال يوجد تعريف موحد 

 اتوالثقاف ،والتجارب،واألفكار ،والتشارك للخبرات ،نه عملية تتضمن التبادل أركزت على 

 & Abiola) واالختراعات بين أفراد جهة ما أو بين األفراد والجماعات  ،واالبتكارات

Popool,2019 ) وذهبت وجهات نظر أخرى  (2019 Farhan & Muhaimin,) لى أن إ

 المرتبطةومعارفهم ،وتجاربهم ،قدرة الموظفين على مشاركة خبراتهم  هوالتشارك المعرفي 

فاءة ك عوتكوين معرفة جديدة تساهم في رف،لى خلق إ مما يؤديواألمور الداعمة له ،بشؤون العمل 

لى أن التشارك المعرفي إ ، فراس عباس و زينا حسن (0202)أداء المنظمة ، وذهبت بعض اآلراء

ات والثقاف،والتجارب  ،لخبراتوتوظيف كل ما لديهم من ا،الفكرية في مجمله هو تبادل األصول 

 ,2020)وأكدت مجموعة من اآلراء  .وبين المنظمات األخرى،أعضاء المنظمة هم وبين بين

Judith)  في مؤسسات المعلومات أن المكتبات  المعرفي، ودورهالتي تناولت مفهوم التشارك

افة م التشارك المعرفي في كفهووتوظيف م ،لى تطبيقإومراكز المعلومات من الجهات التي تحتاج 

واالستفادة من تعدد  المختلفة،ومصادرها  ،المعارفالى ول كأداة للوص عليهويعول شؤونها 

تعد  باحثين أن عملية التشارك المعرفيكما وذهبوا بعض ال المختلفة،والمدارس الثقافية  الخلفيات،

 .لدى الموظفين في المنظمة العامة، والمتخصصةالمعرفة  لتعزيز، وتنميةمن الطرق الفاعلة 

أن المكتبات ومراكز المعلومات لها دور محوري في تحسين . السيد(و جادو، 0202)وأكدوا 

ولكن  ها،لا ألنها من الجهات التي تسعى لنشر المعرفة كمهمة رئيسة ونوعي   ا،كمي  التشارك المعرفي 

جراءات، إأن تتخذ عدة في تعزيز التشارك البد للمكتبات حتى يتسنى لها لعب هذا الدور المحوري 

 :(Judith, 0202) وهيوتعمل على توفيرها  وتدابير

 المعرفي.الرؤية الواضحة لدى إدارة المكتبة وأصحاب القرار بضرورة وأهمية التشارك  -0
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بد أن  ذ الإامتداد وضوح الرؤية للتشارك المعرفي من اإلدارة لكافة الموظفين والمستفيدين  -0

 لمعرفي.اوأهمية التشارك  مة،بقيتهم ايكون هناك اتفاقا بين كافة الفئات على اختالف مستوي

 حقيقه.تأسس التشارك المعرفي بالمكتبة ورسم سبل  إلرساءم وسياسة واستراتيجية وجود نظا -0

التشارك  مجالفي  المعلومات، واالتصاالت، وتوظيفهم التنظيمية، وتكنولوجيا ةتوافر الثقاف -4

 المعرفي.

طرق بكل ال هاعلى دعم المعرفي، والعملوتوجهاتهم نحو التشارك  ،التعرف على دوافع األفراد -1

 لتغيير.اثقافة الخشية من  الرقمية، ومقاومة ةوتقليص الفجو ،أساليب التحفيز الممكنة، واتباع

المطلوبة  بهدف تزويدهم بالمهارات للموظفين، والمستفيدينتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية  -2

 مع.والمجت والمنظمة، للفرد،على أن يمثل قيمة مضافة  المعرفي، والعمللتطبيق التشارك 

لتواصل ا الجوال، ووسائلالذكية للهاتف  الرقمية، والتطبيقاتتعزيز االستفادة من التقنيات  -2

 .االجتماعي في نشر ثقافة التشارك المعرفي

 الفكرية.وضمان حقوق الملكية  ،المعرفي، وسيناريوهاتهتقنين التشارك  -2

وتعزيز  ،المالئمة ئةالبيتوفير  على احتياجاته، والعملنحو دراسة  االبتكار، والتوجهتعزيز  -2

ظمة حول جدوى بين افراد المن التفاهم، والثقةمستوى  اإلنتاجية، ورفعالتنافسية، وتحسين البيئة 

 التشارك المعرفي.

بضرورة  ، البراشدة، الصقري( الدراسات0204، محمد إبراهيم( )0202)معظم ت وناد      

ذه وطرح تنفي وآليةوكيفية أدائه  المعرفي،وخارطة طريق لتنظيم شؤون التشارك  ،لإطار عموضع 

 ما هو المعرفي وهي:في حال العزم على خوض التشارك  المنظمة، وأفرادهابل قالتساؤالت من 

تسعى المنظمة لتحقيقه من خالل التشارك  الذيما  أبعاده؟ وماهيمفهوم التشارك المعرفي 

 سيضيفه التشارك الذيما  المنظمة؟المعارف التي سبتم التشارك بها من خالل  ماهي المعرفي؟

 المعرفي للمنظمة؟

لى إلى الوصول إعلى قطاع إدارة المعرفة والتشارك بها في المنظمات  القائمونتمكن  إذا    

والعناصر  ،المعطيات، واألبعاددراك إإجابات محددة لألسئلة المطروحة سيتمكنون دون شك من 

ك الفوائد المرجوة من التشار ماهي لوالسؤا فوائده.واكتساب  ،المؤدية لتحقيق التشارك المعرفي

 المعرفي؟



 
 

26 
 

منها  والفرد على حد سواء،العديد من الفوائد للمنظمة  جيد توظيفهأ إذايحقق التشارك المعرفي      

رد ضافتها لرصيد المنظمة أو الفإو ،وتوظيفها ،وثقافات اآلخرين،وخبرات ،االنفتاح على تجارب 

وتوسيع المدارك من االحتكاك والتواصل ، طالعاالتحسين جودة األداء من خالل كذلك  المعرفي 

 ستهدفاتموالتجارب تحقيق  والخبرات، التقنيةالمتنوعة المساهمة في نقل الثقافية مع الخلفيات 

تكاملي والتعاوني ال ،تفعيل دور العمل الجماعيو ،التنافسية البيئةوتعزيز ،التنمية المستدامة 

ة مهيأة لعمال المعرف بيئةخلق و ،لى النضج المعرفي من خالل القاعدة المعرفية الثرية إالوصول ،و

لك وتوظيف ت،واالستفادة من قدرات الطاقات ،والتجارب ،وتبادل الخبرات ،للتشارك المعرفي 

اد في عصر االقتص ارئيس  ا وتعزيز قدراتهم في مجال االبتكار الرقمي الذي يعد مطلب  ،الطاقات 

 ،وكفاءته،وأن ذلك العمل يزيد من فعالية الرصيد المعرفي ،تبني ثقافة تشارك المعرفة و ،الرقمي 

 وقوانين ،التنظيميةوسن التشريعات  ،يرفع معدالت الثقة بل ،ا عليهوال يمثل خطر   ،ضافة له واإل

 كية الفكرية.ملحماية ال

 ي التي تم تناولها في اإلنتاج الفكر تتمثل عوائق التشارك المعرفي: عوائق التشارك المعرفي

 :، البلوي( othy,2019Dor(2019))  اآلتي في

مما يعرقل أداء  األفراد، والمنظماتعدم وضوح أبعاد مفهوم التشارك المعرفي لدى بعض  -0

 فيفه.لتخالتشارك المعرفي أو الوصول 

وفاعلية التشارك المعرفي  ،ضرورة، وأهميةغياب أو انخفاض معدل الثقة لدى البعض في  -0

 والمنظمات.على مستوى االفراد 

 .غياب نظام الحوافز -0

 االتصاالت.المعلومات  لتكنولوجيااالستخدام األمثل  التحتية، وعدمضعف البنية  -4

ة العمل صبغ إلضفاء المعرفي، واالفتقارعدم وجود االستراتيجيات المنظمة لعملية التشارك  -1

 المؤسسي.

 .شأنهما أن يعرقلوا التشارك المعرفي من قراطيةالمركزية، والبيرو -2

 .و ضعف المرونة في سياسة وخطوات التشارك المعرفيأغياب  -2

، المعرفيومفهوم التشارك  وعملياتها، ووظائفها، الرقمية،بعد استعراض مفهوم إدارة المعرفة 

 سيتم تناول تجربة البرنامج المعرفي تطبيقه،وفوائده وعوائق  ومتطلباته، وإجراءاته، هميته،أو
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للفهرس العربي الموحد كنوع للتشارك المعرفي بين المختصين في المجاالت العلمية المعرفية في 

 العلمية.كافة االختصاصات 

 ثالثاا: اإلطار التطبيقي:

 للفهرس العربي الموحد :البرنامج المعرفي .1

والمهتمين في كافة التخصصات  ،مع كافة الباحثينالبرنامج دور منصة تفاعلية  لعب           

استهداف المختصين في المملكة العربية السعودية فحسب بل امتد عبر  ىيقتصر علالعلمية ولم 

وصمد  التغطية، وانتشار الشمول،ا التقنيات الرقمية في تيسير الحدود في الواقع االفتراضي موظف  

 التباعد،و الحجر،والظروف التي فرضها  ،كوروناجائحة  البرنامج أمام التحديات التي تسببت بها

 في عزلة وانقطاع للخدمات في كافة األنشطة والمرافق الرقمية لتسببت توافر التقنيات لوالوالذي 

على  وجعلت الجهات تتغلب المسافة، الرقمية قلصت والتطبيقات ،التحول الرقمي نولك .ويةالحي

لحيوية اوالمستفيدين في كافة المؤسسات  والباحثين،، المختصينهذا التحدي بكل يسر وتم تواصل 

يات الناشئة للثورة التقن اإلنترنت وتوظيفبعد عبر  والتثقيفية عن الصحية، والتعليمية، في المجتمع

وقد تعاملت الباحثة بشكل مباشر مع سلسلة  .الذكي وتطبيقات الهاتف ،الصناعية الرابعة

مة من قبل البرنامج من مجموعة من المختصين في موضوعات والندوات المقد المحاضرات،

 سويق،والت عداد،اإلالبرنامج المقدم بحرفية في  امتازوبكل موضوعية  االختصاص،مجال بالساعة 

رنامج بوكذلك يمنح ال .وتقييم التجربة من خالل المستفيد اآلراء، الستطالعوالمتابعة  والتقديم،

قيمة  إضافة ذاتتمثل  نهاإذ إبتنمية قدراته  عليها المهتميحرص  والتي الموثقة،شهادات الحضور 

ا صور  وكونت الباحثة ت .ضاف لمؤهالته العلميةوالتعلم المستمر ت التطبيقي،ة في الجانب موثق

من خالله مشكلة الدراسة وسعت  لمست الموحد عن البرنامج المعرفي للفهرس العربي متكامال  

احثة وطرحت الب المستقبلية،نجازاته وتطلعاته إو وجهوده، المعرفي،للتعرف عن واقع البرنامج 

عليها من خالل المقابلة المكتوبة مع التساؤالت الخمس الرئيسة وسعت للحصول عن إجابات 

 ولماذا؟ وكيف؟ وأين؟ ومتى؟ حول: من؟تدور وهي مدير الفهرس العربي الموحد 

 زبد العزيعمكتبة الملك  تنظمهامن األنشطة الثقافية المعرفية التي  ايعد البرنامج المعرفي جزء        

ويتولى مركز الفهرس العربي ، في تكوينها المعرفة، والمشاركةعة والتي تسعى لصناالعامة 

عداد لفعاليات البرنامج المعرفي بوصفه إضافة لجملة المشروعات الثقافية واإل التنظيم،الموحد 
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 .يةالعامة لخدمة المكتبات والثقافة العربية واإلسالم زعبد العزيالمستدامة التي تتبناها مكتبة الملك 

حسبانه المشترك ب العربي، والثقافيوقد مثل البرنامج منذ تأسيسه نقلة نوعية في تاريخ العمل 

 ،والمختصين ن،المهتميويستهدف ويعول عليه في تحقيق الكثير  ،اا رائد  ا فني  ا ومكتبي  ا ثقافي  ع  مشرو

 وأصبح ،سهم في جمع المحتوى الثقافيأو .وخارجهاالسعودية العربية  والجمهور داخل المملكة

 .والسهولة اليسر،لى مصادر المعلومات في كافة المجاالت بطريقة تكفل إباإلمكان الوصول 

ها العامة وتخطي زعبد العزيبراز الدور الريادي لمكتبة الملك إلى إوهدف البرنامج المعرفي       

ة لخدماتها المقدم الجغرافيوالشمول في النطاق  للتوسع،وامتدادها  المحلية،في جهودها المبذولة 

ومة من خالل منظ والدولية والقارية، اإلقليمية، المستوياتمن خالل البرنامج ونشر الثقافة على 

ثبت المركز نجاحه ويتضح أوقد  .مدروسة من الخطط االستراتيجية ةعلى مجموع مبنية متكاملة

ويتضح  ة،العربيلى االشتراك في عضويته من كافة الدول إذلك من خالل تسابق المكتبات العربية 

جزات نمن م ن يندرج في نطاقهاأيمكن  ط بالمعرفة ومابمرتنه أمن مسمى البرنامج المعرفي 

العلمي  والبحث والثقافة، والتراث، والمكتبات،والمعلومات  ،في مجاالت العلوم اإلنسانيةالحضارة 

 . وغير ذلك

 حفزت والتباعد والتي ،الصحي الحجروظروف  كورونا، مع جائحةتطورت فكرة البرنامج      

المستفيدين نحو التوجه للبدائل التي اتاحتها التقنيات الرقمية وزاد عدد الفعاليات عن بعد من 

ذا ل .عن بعد تتموحلقات تطبيقية بصيغة رقمية  ،وورش عمل ،واجتماعات ،وندوات ،محاضرات

رت عقد ندوة أقو والندوات،المحاضرات، اتجهت إدارة الفهرس العربي الموحد لتوسيع نطاق 

ويحرص . وال تزال مستمرةم  0202انطلقت سلسلة الندوات في شهر رمضان من عام و أسبوعية،

والتركيز على موضوعات الساعة  المختارة،على التنوع في الموضوعات  على البرنامج القائمون

م، 0202ؤية التنمية المستدامة وروتحقيق مستهدفات  ،والتي تسهم في رفع الحصيلة الثقافية العلمية

 .العلمي، والثقافيا يشهد له بالتميز كاديمي  أا ويتم ترشيح ضيف  

 يمكن بلورتها في اآلتي:األهداف يسعى البرنامج المعرفي لتحقيق مجموعة من  .2

واالستفادة من التقنيات الرقمية في نشر  ،متطلباته الرقمي، وتنميةمواكبة عصر التحول  .0

ط بينهم بالرو والمثقفين، والمفكرين، والباحثين، المختصين،والتشارك المعرفي بين  ،الثقافة

 العربية.وللثقافة  ،لتبادل ما لديهم من رصيد معرفي يمثل قيمة مضافة للمجتمع
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ن انطالقته مرتبطة إذ إالقيام بدوره في مجال المشاركة المجتمعية كمسؤولية اجتماعية  .0

واستدعت البحث عن سيناريوهات بديلة تساهم في إتمام عقد  فرضت، يتالبالجائحة العالمية 

 بعد.الثقافية عن  واالجتماعات العلمية،اللقاءات 

ر التواصل تيسيوتعزيزها من خالل  ،والترجمة ،والنشر ،تفعيل حركة البحث العلمي والتأليف .0

 ،اآلراء لتبادل اوتوفير بيئة مرنة تسمح باجتماع أصحاب الفكر افتراضي   ،الخبراء، والباحثينمع 

 ،منتجات وخلق جديدة،مام الجميع لتشكيل معارف أفاق تفتح اآلالتي والنقاشات العلمية المثمرة 

 لمتنوعة.اوالخلفيات العلمية  الثقافات،الفكري الناتج عن مزج  لإلثراءومبتكرات جديدة نتيجة 

 .والثقافيةالمعرفية، العالقات  العربية، وتنميةتعزيز التواصل بين الشعوب  .4

م وتقدي ،والموارد المتاحة اإلمكانات،واالستفادة من  والتعاون، ،تحقيق التكامل المعرفي .1

والخروج بتوصيات للدراسات  ،الحلول للمشكالت التي يتم مناقشتها واقتراح المقترحات،

 .المستقبلية

 .لمعلوماتاومراكز  ،المساهمة في تحقيق التواصل الثقافي العربي بين المؤسسات الثقافية .2

 والعالمي. ،لى تحقيق متطلبات مجتمع المعرفة العربيإالوصول  .2

 

 

 :البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد .خدمات3

 ما يقدمهوخدمات البرنامج المعرفي لجميع الراغبين في االستفادة من فعاليات البرنامج  حتتا      

ة من واالستفاد ،ول لمجتمع أكبرالفعاليات بهدف الوص الرقمي لهذهتم التسويق  ندوات. وقدمن 

وسهولة  ،وتطبيقات الهاتف الجوال لتحقيق المرونة الرقمية،وتوظيف التطبيقات  الرقمية،التقنيات 

ومشاهدتها من خالل البث المباشر على  لها،مع إمكانية االستماع الوصول من قبل المستفيدين 

شهد  وقد. للفهرسوالحسابات الرسمية  ،التواصل االجتماعي وكذلك من خالل وسائل .منصة الزوم

ويسمح البرنامج بمنح شهادة حضور لمن يحضر  والمشاهدات، ،عداد المتابعينأا في توسع   البرنامج

وذلك لتحقيق األهداف ؛ من المدة الزمنية المحددة للندوة%22ن تبلغ نسبة الحضور أشريطة 

 .التفاعل والمشاركة العلمية، ولتعزيزالمنشودة من هذه اللقاءات 
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 ( نموذج للشهادات الممنوحة من قبل البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد.1)شكل رقم 

ية نشأ مكتبة افتراضأيقوم الفهرس بنشر فعاليات البرنامج المعرفي على قناة اليوتيوب و 

 تعريفوقد تم . واإلخراج المونتاج،بعد أعمال بالفيديوهات المسجلة للندوات التي عقدت 

الضيف لكي يسهل استرجاعها عند البحث في  الندوة، واسماسم  ـالفيديوهات بمداخل تعريفية ك

نشئت قوائم تشغيل تجمع الفيديوهات التي تخص كل مبادرة أو برنامج أو جوجل. كمامحرك البحث 

 ساهم الفهرس وللوصول االنترنت. كماثراء المحتوى العربي على شبكة إعلى حدة للمساهمة في 

طلق عليها أ( و(Sound Cloudألكبر شريحة من المستفيدين في تشكيل قناة سمعية على موقع 

امج البرن طلقأالقناة، ووتم تحميل جميع الندوات التي تعقد على  ."الفهرس بودكاست "مسمى 

كما قدم البرنامج العديد من  ." الكبرىاالفتراضية "الندوة  "، وعقدمنصة " المبدعون العرب

من هذه المبادرات مبادرة و زوم،التي تم تقديمها على منصة الندوات االفتراضية  المبادرات

ملخصات  عدادإبالمستفيد  يقومن ألى استثمار الوقت في القراءة على إتدعو  وهي"استثمر وقتك" 

على  نشرهابمركز الفهرس  مويقوتسجيل صوتي أو فيديو  هيئةلما قرأ وتقدم المشاركات على 

 يف اإلعالميين، والمختصينو األكاديميين وقد شارك في الندوات مجموعة من .مواقع التواصل

مكتبات وعلوم ال والثقافة، عالم،واإل المعرفة،واالتجاهات الحديثة في إدارة  الرقمية،مجال التقنيات 

الكويت، والجزائر، والمغرب، ولبنان، ومصر،  :ومن الوطن العربي السعودية،من المملكة العربية 

 عمان. ، والسودان، والعراق، وسلطنةاألردنمارات، وواإل
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 ،لمستدامةا الرقمية، والتنميةتناولت الندوات موضوعات الساعة في مجاالت مختلفة مثل الثقافة      

دي لجائحة نية في التصوتأثير التق الرقمية،والتقنيات  رفة،عالموالعالقة بين  الفكرية،والملكية 

في  تخدامهاالسحابية واسوالحوسبة  الصينية،والتعليم عن بعد والعالقات الثقافية العربية  كورونا،

ل مواقع من خال للمستفيدين، ومرئياتهمباستقبال التغذية الراجعة  يسمح البرنامجو  .المكتبات

ول ح مستفيضةجراء دراسات إالمركز بصدد  . كما وأناإللكترونيوالبريد  االجتماعي،التواصل 

 الدراسات.واكتمال  ،عالن النتائج فور االنتهاءإوفعاليته وسيتم  البرنامج،

 

 ( قنوات التواصل الجتماعي للبرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد2شكل رقم )

 

 الموحد:إنجازات البرنامج المعرفي للفهرس العربي .4

 اآلتي:لفهرس العربي الموحد حتى كتابة الدراسة في تحقيق ل البرنامج المعرفي حنج 

افتراضية منذ انطالق البرنامج في منتصف  عمل، ومحاضرةوورشة  ندوة، 21تنظيم  .0

 .وحتى تاريخ المقابلة م0202

 وخارجها.الف من جميع الدول العربية آلوفعالياته عشرات االبرنامج استفاد من  .0

 .ربيةالعمن معظم الدول  والباحثين، والمفكريناألكاديميين، استضاف البرنامج مجموعة من  .0

معرفي وال ،والفكري ،مواكبة للحراك الثقافي قضايا، وموضوعاتساهم البرنامج في مناقشة  .4

 خالقة.وأفكار  ،توصيات مهمةنتج عنها 

ال ذات عمأ سلسلة ا من خاللا معرفي  نترنت رصيد  أضاف البرنامج للمحتوى العربي على اإل .1

 وعلمية. بحثية، ةيمق

مجموعة من الوسوم التوعوية عن وقدم  ،كورونا جائحةثناء أا ا محوري  لعب البرنامج دور   .2

عالنات الفهرس كما إو التواصل،في وسائل  "خليك بالبيت"و "كلنا مسؤول" :كورونا، منها
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تاحتها للباحثين ضمن إوتم  كورونا،تمت فهرسة مجموعة من مصادر المعلومات حول جائحة 

"كيف تعاملت المكتبات مع أزمة فيروس وتم نشر مقال موسوم  الموحد،قاعدة الفهرس العربي 

 .الفهرس خدمة الواتس اب الخاصة به وأطلقكما ، كورونا "

 لبرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد:التطلعات المستقبلية ل.5

المرتبط بالتطلعات المستقبلية للبرنامج المعرفي للفهرس العربي  عن السؤالوفي اإلجابة     

ورؤية واضحة تهدف للمساهمة  ،يعمل ضمن خطة مدروسة أن المركز الموحد تم التأكيد على

 خطوات:من خالل مجموعة  م، وذلك 0202رؤية  المستدامة، ومستهدفاتفي تحقيق التنمية 

ي فوتوظيف التقنيات الرقمية استمراريته، والسعي لضمان  ،العمل على تطوير البرنامج .0

 وشموليتها. ،وتوسيع نطاقهاخدماته، تقديم 

إلسهام لوالباحثين المختصين، على استضافة  الحديثة، والعملتغطية موضوعات الساعة  .0

 بها.المرتبطة  للموضوعات، واألفكاروالفهم العميق  ،تحقيق التشارك المعرفي في

والوصول لشرائح متعددة من المجتمع  المستهدف، المستفيدين، والجمهورتوسيع دائرة  .0

وتشكيلها  ،المتنوعةوالقدرات ذات الخلفيات الثقافية  ،المعرفي العربي لتوظيف كافة الخبرات

 نترنت.اإلورفع المحتوى العربي على شبكة  ،لدعم الرصيد المعرفي العربي

 ،والعمل على تشجيع المستفيدين لتحقيق أبعاده ،التشارك المعرفي مبدأ، ومفهومتعزيز  .4

 والعمل على توفير متطلباته.

ى أفكارهم عل المعرفي، والتعرفاستطالع مرئيات المستفيدين حول سبل تطوير البرنامج  .1

دة وترسيخ ثقافة الجو المعرفي،التكامل  للمشاركة لتحقيقالفرصة  المستقبلية، ومنحهم

 واالبتكار.

 

 

 

 والتوصيات: جرابعاا: النتائ

 النتائج:



 
 

33 
 

 وهي ،ن إدارة المعرفة الرقمية مفهوم حديث وهو الوجه المتطور لمفهوم إدارة المعرفةإ 

سية، والتناف للتميز،ضرورة لكل من يسعى  والمنظمات، وأنها األفراد،النشاط الرئيس لكافة 

 المستدامة.مية نالت وتحقيق

  ن بعض اآلراء أكدت إبل  الرقمية،المعرفة  إلدارةالتشارك المعرفي هو العملية المحورية

ا ثماري  ن يوظف استأالبد  المعرفي. وأنهال لتحقيق التشارك إيكتشف  أن نشاط إدارة المعرفة لم

 .المعرفي المجتمعن االستثمار في المعرفة أصبح سمة من سمات إذ إ

  من  الرقمي مجموعةاالقتصاد  الرابعة، وعصرالثورة الصناعية  في عصراتضحت

 محلية، والعالميةالوتعزيز التنافسية  ،المعطيات الواجب التركيز عليها لتحقيق التنمية المستدامة

 منها االبتكار الرقمي.

  أحدث البرنامج المعرفي للفهرس العربي الموحد نقلة نوعية في مجال التشارك المعرفي

 لدولية.ابالمشاركات  بل وسمح العربي،نما على المستوى وإليس فقط على المستوى المحلي 

  تقى شكلت مل بيئة افتراضية كورونا، ووفرصمد البرنامج المعرفي أمام تحديات جائحة

 .من خالل توظيف التقنيات الرقمية والباحثين والمختصين، للمهتمين،افتراضي 

  هناك تطلعات مستقبلية مدروسة يسعى الفهرس العربي لتحقيقها من خالل تطوير البرنامج

 المعرفي.

 التوصيات:

  والمنظمات الحيوية  ،فراداأل ذهن ورؤىضرورة تبني مفهوم إدارة المعرفة الرقمية في

سهام في واإل ،التنافسيةلتعزيز  الرقمي الرابعة، واالقتصادفي عصر الثورة الصناعية 

 ،سرعةالدقة، والجودة، والعمل تعاونية تكاملية مع ضمان  بيئةتحقيق التنمية المستدامة في 

 للجميع.والوصول العادل  ،والسهولة

  عموخطواته، ودإجراءاته،  متطلباته، وتنظيم المعرفي، وتوفيرتعزيز مفهوم التشارك 

 .االستثمار في مجال المعرفة

 ناسبة، موالعمل على توفير متطلباته الداعمة له من بيئة  ،تبني ثقافة االبتكار الرقمي

ة وحماية الملكيبراءات االختراع، تسجيل مالية، وبشرية، وتنظيم مقنن لضمان  وموارد

 الفكرية.
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 المزيد من  جراءإالموحد، والعربي  التوسع في خدمات البرنامج المعرفي للفهرس

وجعل الفهرس منصة عربية موحدة تمثل أبعاد  ،الدراسات لتقييم تجارب المستفيدين 

 .التشارك المعرفي

 اق وتوسيع نط ،تقنيات التسويق الرقمي لنشر جهود البرنامج المعرفي االستفادة من

ربي الفهرس الع المعرفي، ولمركزالصورة الذهنية للبرنامج  المعرفي، وتعزيزالتشارك 

 الموحد المراد تشكيلها.
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