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درجات  العلم  اأوتــوا  والذين  اآمنوا  الذين  يرفع  الذي  هلل  احلمد 
وال�صالة وال�صالم على نبينا الكرمي الذي اأمرنا بالتعليم امل�صتمر من 

املهد اإىل اللحد وبعد.
فاإن العامل يعي�ص منذ عدة عقود يف جمتمع املعلوماتية الذي تلعب 
فيه تكنولوجيا املعلومات والت�صالت الدور الأكرب يف عملية النتاج 
احلديث. والذي يت�صم باأنه اإنتاج كثيف املعرفة ومع ت�صاعف املعرفة 
املعرفة  على  يعتمد  اقت�صاد  اإىل  العاملي  القت�صاد  حتول  الإن�صانية 
العلمية. ويف هذا القت�صاد املعريف حتقق املعرفة اجلزء الأكرب من 
القيمة امل�صافة، ومفتاح هذه املعرفة هو الإبداع والتكنولوجيا. فنحن 
منر الآن مبرحلة من التطور نعرف بتطور العلم التقني حيث ل يتم 
للعلوم،  القدمي  باملفهوم  التطبيقية  العلوم  من  جمموعة  مع  التعامل 
واإمنا يتم التعامل معها يف جمال التطبيق التكنولوجي الذي يتفاعل 
مع منجزات كل العلوم الأ�صا�صية، ويجعل الفارق الزمني �صيئاًل بني 

املعرفة املتولدة عنها وتطبيقها.
حتديًا  ت�صكل  القت�صادي  التغيري  بها  يحدث  التي  ال�صرعة  اإن 
جلميع الدول، حتى املتقدمة منها، اإ�صافة اإىل الدور املتعاظم للعلم 
مع  اأهمية  ــدور  ال هــذا  ويــزداد  املجتمعات  تطوير  يف  والتكنولوجيا 
وبرزت  اليدلوجيات  فيه  انتهت  الذي  املعرفة  ع�صر  العامل  دخول 
املعرفة  امل�صافة بني ظهور  فيه  والتكنولوجيات و�صاقت  املعارف  فيه 
عجلة  تتوقف  ومل  الواقع.  اأر�ــص  على  لها  الفعلي  والتطبيق  العلمية 
التطور عند هذا احلد، بل اإن جمتمع املعلومات العاملي اأخذ يتحول 

اأ

�صـــديـر
تـ
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بثبات ـــ واإن كان بطيء ــ اإىل جمتمع املعرفة، والذي ل يعني فقط تكنولوجيا 
املعلومات املتقدمة كما يظن الكثريون يف العامل العربي، بل اإن له مقدمات 

ومقومات اأ�صا�صية كثرية لبد من توافرها لإقامة جمتمع املعرفة.
وملا كانت اململكة تعي�ص منذ فرتة يف ع�صر املعلوماتية وتطبق تقنياته وتاأخذ 
باآلياته يف م�صروعاتها وبراجمها املختلفة، فاإنه من الطبيعي اأن تن�صد التطلع 
اإىل اإجناز مقومات جمتمع املعرفة. ويتطلب بذلك منا اأن ن�صتوعب التوجهات 
اجلديدة لالقت�صاد العاملي اأوًل، واأن ندرك جيدًا امل�صمون احلقيقي للتحولت 
ق�صايا  ت�صخي�ص  علينا  يتعني  كما  حولنا.  العامل  يف  حتدث  التي  ال�صريعة 
القت�صاد ال�صرتاتيجية والوقوف على التحديات التي جتابهه. والبحث عن 
امل�صتقبل  و�صائل منوه وتطويره مبا يواكب امل�صتجدات ومبا تتطلبه معطيات 
جمتمع  لإقامة  بدقة  نخطط  اأن  ميكن  وعندها  امل�صتدامة.  التنمية  لتحقيق 
الفا�صل  املعيار  �صتكون  والتي  ــ  املعرفة  اإنتاج  فيه عملية  تكون  الذي  املعرفة 
بني املجتمعات املتخلفة واملجتمعات املتقدمة ــ هي ال�صغل ال�صاغل للم�صوؤولني 
وجلميع املوؤ�ص�صات العلمية والفكرية والثقافية املعنية باإعادة ت�صكيل جمتمعنا 

يف م�صريته املوقفة ــ باإذن اهلل ــ نحو النه�صة العلمية والتقدم والنماء.
يف  امل�صاهمة  على  عبدالعزيز  امللك  جامعة  حر�صت   .. املجال  هذا  ويف 
وال�صت�صارات  البحوث  معهد  اأعد  اأن  فكان  بالدنا،  يف  املعرفة  جمتمع  بناء 
ثم مركز الإنتاج الإعالمي يف اجلامعة �صل�صلة من الدرا�صات العلمية لبيان 
املدلولت ال�صحيحة للمفاهيم اجلديدة والآليات امل�صتحدثة التي راجت يف 
الأونة الأخرية واأفرزتها ظاهرة العوملة، لتكون عونًا لنا ودلياًل هاديًا ن�صرت�صد 
به يف التخطيط على ب�صرية لتحقيق التحول املن�صود لإقامة جمتمع معلومات 

عربي يف بالدنا.
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التميز  اإىل جوانب  اإ�صافة جديدة  تعترب  املعرفة(  �صل�صلة )نحو جمتمع  اإن 
املتعددة التي يت�صم بها البحث العلمي يف جامعة امللك عبدالعزيز، كما اأنها 
دليل حي على تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات الآتية للمجتمع، 
ومتثل اإ�صهامًا جديدًا منها يف ن�صر الثقافة العلمية التي اأ�صبحت من �صرورات 

ع�صر املعرفة.
اأ�صاأل اهلل التوفيق يف حتقيق التقدم املعريف لبالدنا وجمتمعنا.

مدير اجلامعة
اأ.د. اأ�صامة بن �صادق طيب

ت�صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــر
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ول  حــدود.  له  لي�ص  املــادي  العلمي  التقدم  اأن  اليوم  وا�صحًا  اأ�صبح 
تبدو له نهاية فالدول املتقدمة تزداد تقدمًا با�صتخدام تقنية املعلومات 
ـ لعبور ما  ـ والتي ثبت بالتجربة اأنها مفتاح التنمية املتوا�صلةـ  والت�صالتـ 
ي�صمى بالفجوة العلمية والتكنولوجية الوا�صعة التي تف�صل ما بني الدول 

املتقدمة والدول النامية.
ال�صعودية متثل جزءًا حيويًا من القت�صاد  العربية  وملا كانت اململكة 
اقت�صاد قائم  اإىل  التحول  ي�صري بخطى حثيثة على طريق  الذي  العاملي 
على املعرفة، فاإنها قد حر�صت على مواكبة التطورات العاملية املت�صارعة 
وموا�صلة  الدولية،  ال�صوق  يف  لالندماج  والتخطيط  العوملة،  جمالت  يف 
برامج التطوير والإ�صالح لتعزيز عملية النمو، واأ�صبح املجتمع ال�صعودي 
املعلوماتية،  ع�صر  مع  وبكفاءة  جملته،  يف  يتعامل  وجيزة  فرتة  خالل 
وي�صعى لإجناز مقومات جمتمع املعرفة الذي يعتمد اأ�صا�صًا على ت�صجيع 
الإجنــاز  مفاهيم  وتاأكيد  ال�صاملة.  اجلــودة  مبادىء  وتطبيق  الإبتكار، 
املعرفة،  تنمية  عجلت  التي  الآليات  من  بال�صتفادة  واملناف�صة،  والتميز 
مما يدل دللة وا�صحة على اأن قطاع البحث العلمي والتعليمي العايل هو 
اأ�صا�ص بناء قوتنا الذاتية، وهو الأداة الفعالة لإقامة التنمية ال�صاملة على 
اأ�ص�ص وقواعد �صليمة، واأنه هو ال�صبيل الوحيد يف الوقت احلا�صر لإمتالك 

قوة العلم واملعرفة باعتبارها القوة املعا�صرة.
عبدالعزيز  امللك  جامعة  �صرعت  املعرفة  جمتمع  ملتطلبات  وحتقيقًا 
طموحة  ا�صرتاتيجية  خطة  وفق  اأ�صا�صيًا  بحثية  جامعة  اإىل  التحول  يف 
للبحث العلمي تتيح لها موا�صلة التفوق يف جمالت التميز البحثي التي 
اأحرزت فيها هذه اجلامعة اإجنازات م�صهودة، وتعكف حاليًا على تنفيذ 
وقد  امل�صتويات.  كافة  على  اجلامعية  اأن�صطتها  لتطوير  منهجية  خطط 
حققت بالفعل نقلة نوعية يف عدة جمالت اأكادميية منها برامج التعليم 

ث

تقــــــــديــم
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عن بعد، واحل�صول على العتماد الأكادميي العاملي لبع�ص كلياتها. والتخطيط 
للتحول اإىل جامعة اإلكرتونية بعد ا�صتحداث وتاأ�صي�ص نظام للخدمة الإلكرتونية 
الذاتية. والدخول يف �صراكات ا�صرتاتيجية مع موؤ�ص�صات املجتمع العامة واخلا�صة، 
والإعداد لإن�صاء حا�صنات علمية، اإىل غري ذلك من امل�صاريع التطويرية التي بداأت 

توؤتي بف�صل اهلل يف تطوير ومتيز الأداء الأكادميي لهذه اجلامعة الفتية.
وانطالقًا من قناعة جامعة امللك عبدالعزيز باأن التقنية هي ال�صبيل الوحيد 
لتحقيق اأهداف التنمية والتطوير اللذين تتطلع اإليهما اململكة، واأن اإقامة جمتمع 
والثقافية  العلمية  املجتمع  موؤ�ص�صات  جهود  ت�صافر  يتطلب  بالدنا  يف  املعرفة 
جديدة  ومعايري  حديثة  مبفاهيم  متطورة  ثقافة  لتبنى  والقت�صادية  والرتبوية 
قوامها النفتاح على الثقافات الأخرى، والإفادة من تكنولوجيا الع�صر، ودرا�صة 
واقع املجتمع بروؤية جديدة بهدف معاجلة �صلبياته وتعزيز اإيجابياته، وامل�صاركة 
الإيجابية من جميع �صرائح املجتمع وقطاعاته اخلا�صة والعامة لي�صمل التطوير 
عموم املجتمع، فقد اأ�صدرت اجلامعة �صل�صلة )نحو جمتمع املعرفة( لبناء ون�صر 
اإىل تقدمي  العلمية اجلادة تهدف  الدرا�صات  ال�صل�صلة من  التطوير، فهذه  ثقافة 
ال�صاملة،  تنميتها  اإقامة  يف  املتقدمة  الــدول  اعتمدتها  التي  والتقنيات  الآليات 
اجلديدة  والجتاهات  للم�صطلحات  ال�صحيحة  العلمية  باملدلولت  والتعريف 
التي راجت يف الآونة الأخرية مثل جمتمع املعرفة، والتنمية امل�صتدامة، واحلدائق 
العلمية، ومناطق التقنية، وحا�صنات الأعمال، واملنظمات الأهلية، واملجتمع املدين 
وغريها من الآليات والو�صائل امل�صتحدثة التي يتعني علينا الأخذ بها وتطبيق ما 
ي�صلح منها ملجتمعنا، حيث اأنه ل منا�ص لنا من اتخاذ التقنية والتطوير �صبياًل 
العلمية  واإجنــازاتــه  الع�صر  معطيات  مع  التعامل  اأن  وطاملا  والتنمية،  للتقدم 
امللك  جامعة  حتر�ص  التي  الأ�ص�ص  من  وهو  بقاء،  �صرورة  اأ�صبح  والتكنولوجية 
التي  التقني  والتطوير  العلمي  البحث  م�صروعات  يف  توافرها  على  عبدالعزيز 
التي  العليا  الدرا�صات  برامج  يف  اأ�صا�صيًا  عن�صرًا  اأي�صًا  ت�صكل  والتي  تدعمها، 

تقدمها اجلامعة.
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اإن �صل�صلة )نحو جمتمع املعرفة( التي تفتح للقارىء نافذة على العامل املتطور 
واملتقدم علميًا وتقنيًا، اإمنا تهدف من وراء ذلك اإىل م�صاعدة قطاعات املجتمع 
جديد  هو  ما  على  والوقوف  والتطوير،  التقدم  اآليات  على  التعرف  يف  املختلفة 
وحديث يف العامل، خا�صة مع انت�صار ا�صتخدام التقنيات التي تتطور ب�صكل �صريع، 
وتطوير  املجتمع  خلدمة  تهدف  التي  والبحثية  العلمية  ر�صالتها  من  جزء  وهي 

اأنظمته والرتقاء مبوؤ�ص�صاته.
واهلل من وراء الق�صد، وهو الهادي اإىل �صواء ال�صبيل.

وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي
اأ.د. حممد نور بن يا�صني فطاين

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــم
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هذه ال�صل�صلة ...
العلمي  الــتــقــدم  ملــفــهــوم  خــطــريًا  تــطــورًا  الــعــ�ــصــرون  ــقــرن  ال �صهد 
والتكنولوجي، لي�ص اعتمادًا على النجاحات الفردية التي يحققها بع�ص 
العلماء على نحو ما كان يحدث يف القرن التا�صع ع�صر على اأيدي اأدي�صون 
واأمثاله من العلماء واملخرتعني، واإمنا اعتمادًا على برامج بحثية تتبناها 
الدعم  ومثالها  واملوؤ�ص�صات،  الأفــراد  مل�صاركة  جمالت  وتفتح  احلكومة 
الذي تقدمه حكومة الوليات املتحدة الأمريكية للبحث العلمي والتطوير 
عقود  خالل  ومن  للعلوم،  الأمريكية  الأكادميية  خالل  من  التكنولوجي 
)بوينج  املتطورة  التكنولوجيا  �صركات  مع  البنتاجون  يربمها  جتارية 

ولوكهيد وماكدونالد دوجال�ص وجرنال اإلكرتيك وغريها(.
من  القت�صادية  قدرتها  حتول  اأن  يف  املتحدة  الوليات  جنحت  كما 
العتماد على امليزة الن�صبية لالإنتاج التجاري اإىل امليزة الن�صبية لالإنتاج 
يف  التكنولوجي  التقدم  على  تعتمد  تخ�ص�صات  واإحــداث  التكنولوجي، 
ال�صناعات  اأ�صرع  هي  الإلكرتونيات  �صناعة  واأ�صبحت  جمــالت،  عدة 
منوًا على م�صتوى العامل، كما اأن اأ�صرع ال�صادرات ال�صناعية منوًا هي 

التي يرتفع بها املكون التكنولوجي.
اإن ثورة املعلومات اأ�صبه باجلني اأو املارد ال�صهري يف األف ليلة وليلة، 
الذي ظل حبي�صًا داخل الزجاجة اأو القمقم، ولكن لقد تك�صرت جدران 
الزجاجة بفعل الو�صائل املعلوماتية اجلديدة، وو�صلت ثورة املعلومات اإىل 
خمتلف بلدان العاملي البعيدة، ولبد اأن تتفاعل اآثارها وتداعياتها داخل 
تلك املجتمعات بعد اأن خرج املارد من الزجاجة، فهي م�صاألة وقت، لأن 
يوقفه  ولن  مداه  يبلغ  اأن  لبد  التقدم  بالغة  التكنولوجية  الو�صائل  تاأثري 
لزامًا  واأ�صبح  نف�صه،  على  ينغلق  اأن  جمتمع  اأي  بو�صع  يعد  ومل  �صيء. 
علينا ــ �صئنا اأم اأبينا ــ اأن نتعامل مع العوملة والثقافات املتعددة وجمتمع 

ج

مـقـــــــــدمـة
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املعلوماتية.
اإن هذه املرحلة من مراحل التطور احل�صاري للعن�صر الب�صري التي ا�صطلح 
التعرف  علينا  يتعني  عديدة،  حتديات  علينا  فر�صت  قد  بالعوملة،  ت�صميتها  على 
املجابهة  وتتطلب  الع�صر،  وباأ�صاليب  العلمية  بالطرق  جمابهتها  ثم  اأوًل،  عليها 
اجلديدة  التوجهات  ا�صتيعاب  على  خا�صة  مقدرة  التحديات  لهذه  ال�صحيحة 
لالقت�صاد العاملي، وت�صخي�صًا دقيقًا للق�صايا ال�صرتاتيجية اخلا�صة مبجتمعنا، 

وعالجها مبا يواكب امل�صتجدات.
ب�صرعة  وتراكمها  الإن�صانية  املعرفة  ت�صاعف  يف  املعلومات  ثورة  ت�صببت  لقد 
رهيبة، وخ�صو�صًا املعرفة العلمية والتكنولوجية، واأدت العوملة اإىل اإ�صقاط حواجز 
امل�صافات والزمن، وفتح كل حماب�ص تدفق املعلومات واملعرفة بكل اأ�صكالها، من 
دائرة  الب�صر يف  كل  ربطت  �صلكية  ول  �صلكية  وفوقية  توا�صل حتتية  �صبكة  خالل 
التقدم  واأ�صبح  الإيقاع،  و�صبط   والتداول  التفاعل  لهم  اأتاحت  مغلقة  واحــدة 
نتيجة  من  وكان  القت�صادي.  التقدم  لتحقيق  احلا�صمة  احللقة  هو  التكنولوجي 
املعرفة  على  اأ�صا�صًا  يعتمد  اقت�صاد  اإىل  العاملي  القت�صاد  حتول  اأن  كله  ذلك 
العلمية، اأو القت�صاد املعريف املبني على املعرفة التي ت�صفر عنها البحوث املدنية 
والتكنولوجية، وهي املعرفة اجلديدة التي حتولت اإىل �صلعة اأو اإىل خدمة اأو اإىل 
هيكلة اأو اإىل طريقة اإنتاج، واأ�صبحت قدرة اأي دولة تتمثل يف ر�صيدها املعريف، 
حيث تقدر املعرفة العلمية والتكنولوجية يف بع�ص الدول بنحو 80٪ من اقت�صادها، 
ومعنى ذلك اأن اأ�صبح جمتمع املعلومات يرتبط مبفهوم جمتمع التعليم الذي يتيح 
كل �صيء فيه فر�صًا للفرد ليتعلم ليعرف، ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعي�ص مع الآخرين، 
ويتعلم لتحقيق ذاته، مما يفر�ص على بالدنا اأن تتاأهل للدخول يف جمتمع املعرفة.
املعرفة،  على  املعتمد  القت�صاد  باأنه  املعريف  القت�صاد  البع�ص  عرف  وقد 
املعريف  القت�صاد  ويف  امل�صافة،  القيمة  من  الأكــرب  اجلــزء  املعرفة  حتقق  حيث 
تعترب املخاطرة والنتقال اأو التغيري امل�صتمر هي القاعدة ولي�ص ال�صتثناء بهدف 
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الرتقاء باحلياة الكرمية لالإن�صان.
وتتميز تقنيات ع�صر املعلومات بعدة �صمات، فهي عابرة للثقافات، وتخت�صر 
معرفية  بنية  على  وتقوم  الال�صخ�صية،  الو�صائط  على  وتعتمد  واملكان،  الزمان 
اأفقية ل راأ�صية، كما اأنها تعتمد على التعليم الذاتي وامل�صتمر طوال احلياة، وبذلك 
يتعني على جامعتنا اأن ت�صطلع باأدوار جديدة لأن ال�صرعة التي يحدث بها التغيري 
القت�صادي ت�صكل حتديًا حتى للدول املتقدمة نف�صها، اإ�صافة اإىل الدور املتعاظم 
دخول  مع  اأهمية  الــدور  هذا  ويــزداد  املجتمعات.  تطوير  يف  والتكنولوجيا  للعلم 
العامل ع�صر املعرفة الذي برزت فيه املعارف والتقنيات و�صاقت فيه امل�صافة بني 

ظهور املعرفة العلمية والتطبيق الفعلي لها على اأر�ص الواقع.
ولقد �صاحب هذه التحولت املتتابعة التي حتدث حولنا ظهور مفاهيم م�صتحدثة 
اأن ندرك امل�صمون احلقيقي  ي�صتوجب منا  العوملة، مما  اأفرزتها ظاهرة  عديدة 
لهذه التحولت، واأن ندرك ون�صت�صرف اأعباءها وتداعياتها على اأو�صاعنا املحلية 
الراهنة وامل�صتقبلية، وما يتطلبه ذلك من اإعادة ت�صكيل جمتمعاتنا يف م�صريتها 

نحو النه�صة والتقدم والنماء.
ولقد ظهرت يف اإطار العوملة فجوات جديدة بني الدول غري الفجوة املعروفة 
 Digital( بني ال�صـمال واجلنــوب، ومــن ذلك مثــاًل ما ي�صـمى الفجـــوة الـرقميــة
والعقول  الب�صري  العقل  بني  التزاوج  حمــاولت  عنها  اأ�صفرت  التي   )Divide
ي�صتخدمون  الذين  والأفـــراد  املجتمعات  بني  الفجوة  بها  ويق�صد  الإلكرتونية، 
بكفاءة وفعالية تكنولوجيا املعلومات والت�صالت وبني املجتمعات والأفراد الذين 
ل ي�صتخدمون هذه التكنولوجيا،  وهذه الفجوة الرقمية قد تتطور اإىل فجوة كمية 
احلا�صبات  ا�صتخدام  عن  تنجم  التي  الفجوة  وهي   )Quantum Divide(
ثوان فيما كان يعجز عن حله علماء  امل�صائل يف  اأعقد  العمالقة والكمية يف حل 
الريا�صيات والطبيعة حتى زمن قريب، وهو منهج التغلب  على التعقيد والرتكيب 
الفو�صى  بظاهرة  يعرف  مما  والجتماعية  الطبيعية  الظواهر  يف  والفجائية 

مـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـة
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)Chaos( والتي مل تعد فو�صى باملعني اللغوي، واإمنا يتبني اأن لها نظامًا قاباًل 
للتحليل والقيا�ص عندما يبدو بروز تلك املظاهر ب�صورة مفاجئة غري متوقعة، ومن 
ثم ظهرت نظرية الفو�صى اأو علم املفاجاأة )Science of Surprise( ولي�صت 
والتكنولوجية  العلمية  الثورة  جمالت  يف  التطور  م�صل�صل  يف  املطاف  نهاية  هذه 

واملعلوماتية لأن العجلة تدور ب�صرعة متناهية.
وهناك قلق متزايد من ات�صاع هذه الفجوات بني الدول املتقدمة والنامية من 
جهة وبني �صرائح املجتمع من جهة اأخرى، فالدول مرتفعة الدخل التي يبلغ عدد 
�صكانها نحو 855 مليون ن�صمة فقط، اأي نحو 14٪ من �صكان العامل متتلك ٪90 
اأما  واملعلومات،  الت�صالت  لتكنولوجيا  وامل�صتخدمة  املنتجة  العاملية  ال�صوق  من 
والتي يقدر عدد �صكانها بحوايل 5500  الدخل  الدول متو�صطة ومنخف�صة  بقية 
مليون ن�صمة، اأي نحو 86٪ من �صكان العامل، فاإنها ت�صتحوذ على 10٪ فقط من 
تلك ال�صوق. ومن هنا اأطلق موؤخرًا على هذه الفجوة تعبري )الفجوة الرقمية(. 
املتقدمة،  الدول  هي  املعلومات  بتكنولوجيا  ت�صتفيد  التي  الدول  اأن  ذلك  ومعنى 
اأما الدول النامية فيزداد تهمي�ص معظمها يف القت�صاد الإقليمي والعاملي. مما 
يرتتب عليه اأثار اقت�صادية واجتماعية وخيمة. اأما يف داخل الدول نف�صها ف�صوف 
تت�صع الفجوان بني من ميلكون القدرة على ا�صتخدمام تكنولوجيا املعلومات، ومن 

ل ي�صتطيعون ذلك ب�صبب ظروفهم التعليمية اأو قدرتهم املالية.
املتقدمة  الدول  بني  الرقمية  الهوة  اأو  الفجوة  هذه  لت�صييق  حماولت  وتبذل 
والدول النامية من خالل بع�ص برامج الأمم املتحدة والبنك الدويل واملجموعة 
الأوروبية. اإل اأن معظم هذه املحاولت مرتبكة وغري مدركة لأبعاد م�صكلة الهوة 
بامتالك كل مواطن جلهاز  اأن حتل  اأكرب من  وتداعياتها، فهي م�صكلة  الرقمية 
عدم  اأهمها  النامية  الــدول  اأمــام  معوقات  فهناك  بالإنرتنت.  مت�صل  كومبيوتر 
اأ�صعار  وارتفاع  املعلومات،  ع�صر  اإىل  للدخول  الالزمة  الأ�صا�صية  البنية  توافر 
الأمية  وتف�صي  عامة،  ب�صورة  الأمية  وتف�صي  واملعلومات.  الت�صالت  خدمات 
على  احل�صول  على  الــدول  قدرة  كله  ذلك  قبل  وياأتي  خا�صة،  ب�صورة  الرقمية 
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املعلومات وا�صتيعابها وال�صتفعدة منها، فال يقا�ص دخول ع�صر املعلومات بعدد 
اأجهزة الكمبيوتر لكل 1000 فرد مثاًل، واإمنا يقا�ص بالقيمة امل�صافة التي تكت�صب 

من تكنولوجيا الت�صالت واملعلومات �صواًء اأكانت مادية اأم عينية.
التي  التحديات  اأمــام  نتخاذل  واأل  املعوقات،  هــذه  من  نفزع  األ  يجب  اإننا 
التحديات  هذه  اأبعاد  نــدرك  دمنا  ما  اجلديد،  العاملي  النظام  علينا  يفر�صها 
منها  واأخــذ  املعلوماتية  ع�صر  يف  يعي�ص  جمتمع  يف  فنحن  ملجابهتها،  ون�صتعد 
وهو  املختلفة،  موؤ�ص�صاته  يف  واملعلومات  الإت�صالت  تقنيات  من  وافــر  بن�صيب 
يتطلع الآن اإىل اإجناز مقومات جمتمع املعرفة. ومن هنا كان اجتاه معهد البحوث 
مو�صوعية  علمية  درا�صات  لإجــراء  عبدالعزيز  امللك  جامعة  يف  وال�صت�صارات 
للمفاهيم امل�صتحدثة والآليات اجلديدة التي يعتمد عليها جمتمع املعرفة، �صعيًا 
وراء ن�صر الثقافة العلمية يف جمتمعنا باعتبارها من ال�صروط ال�صرورية لإنبات 
العلم ومنوه واإثماره وازدهاره، وتوفري املناخ املالئم لتوظيف تكنولوجيا الع�صر 
وا�صتخدامها يف كل املجالت، واإ�صاعة الروح العلمية بني كل فئات املجتمع لي�صبح 
التفكري العلمي منهاج عمل واأ�صلوب حياة، كما تهدف هذه ال�صل�صلة من الدرا�صات 
اإىل ن�صر الوعي بطبيعة العالقات التبادلية املتنامية بني العلم والتقنية، وت�صحيح 
املفاهيم املغلوطة لبع�ص ال�صعارات من قبيل )نقل تكنولوجيا الع�صر( فال �صيء 
اأ�صر بالدول النامية عمومًا من �صعار )العلم املنا�صب( املتداول يف البلدان الأغنى 
اأن  التكنولوجيا يجب  التكنولوجيا من دون نقل العلم فنقل  والرتويج لفكرة نقل 
كان  اإذا  الطويل، خا�صة  املدى  يكون جمديًا على  لكي  العلم  نقل  دائمًا  ي�صحبه 
هناك احتكاك مبا�صر مع مراكز التميز العاملية للوقوف على اأحدث ما تو�صلت 

اإليه من علوم وتقنيات، وعلوم اليوم هي تقنيات الغد.
امل�صتوردة من اخلارج ينح�صر  التقنيات  العربي جتاه كل  الفعل  لقد كان رد 
يف اكت�صاب مهارة ا�صتخدامها، ولي�ص مهارة ا�صتيعابها، وهناك فرق بني طبيعة 
ال�صتخدام وطبيعة ال�صتيعاب، فالأخري يعني القدرة على توطني تلك التقنيات 
وتوظيفها لتحقيق النهو�ص مبجالت الإنتاج ال�صلعي واخلدمي وحتديث املجتمع 
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يف كل املجالت.
العقود  يف  راجــت  التي  امل�صتحدثة  والآليات  املفاهيم  من  طويلة  قائمة  اإنها 
كيفية  ومعرفة  ال�صحيحة  مدلولتها  على  الوقوف  علينا  يتعني  والتي  الأخــرية، 
التزاوج  اأن  ذلك  ومثال  والجتماعية،  التنموية  م�صكالتنا  حلل  منها  ال�صتفادة 
الأعمال،  لأداء  وحديثة  جديدة  �صباًل  اأوجدت  والت�صالت  املعلومات  تقنية  بني 
 Work اأو Teleworking اأو e-Work( وخ�صو�صًا ما ي�صمى العمل عن بعد
at Home( فهناك جمالت وا�صعة لإمكانية اأداء بع�ص الأعمال بدون �صرورة 
ظروفنا  ينا�صب  مــا  وهــو  العمل.  مكان  يف  العمل  طــريف  بــني  الفعلي  التواجد 
الجتماعية فيما يخ�ص عمل املراأة وذوي الحتياجات اخلا�صة على �صبيل املثال.
اأو )التنمية �صديقة  امل�صتدامة  بالتنمية  اأ�صبح يعرف  اآخر مبا  ون�صرب مثاًل 

البيئة( التي توازن بني حاجات الإن�صان احلالية وحمدودية املوارد.
وبني ال�صتفادة من البيئة والإ�صرار بها، وال�صرر من توابع ال�صتفادة. والتوازن 
بني احلا�صر وامل�صتقبل .. وهذا التوجه اجلديد يتطلب اأمناطًا من ال�صلوك ل تهدر 

املوارد، كما يتطلب اأمناطًا من ال�صتهالك ل ت�صتنزف املوارد الطبيعية.
والآلــيــات  وامل�صطلحات  املفاهيم  مــن  كــثــريًا  اأي�صًا  القائمة  هــذه  وت�صمل 
التخطيط  اأو يجري  اململكة،  تنفيذها جزئيًا يف  بداأ  التي  املوؤ�ص�صية  والتنظيمات 
لتاأ�صي�ص�صها مثل احلكومة الإلكرتونية، واجلامعات الإلكرتونية، والتعليم عن بعد، 

واملجتمع املدين، واملنظمات الأهلية، واملبادرات املدنية التطوعية .. اإلخ.
تتوخى دائمًا  املعرفة(  �صل�صلة )نحو جمتمع  التي تقدمها  الدرا�صات  اإن هذه 
ال�صتفادة من  اململكة، ومدى  املفاهيم اجلديدة يف  اإمكانية تطبيق هذه  حتديد 
مع  التفاعل  مببداأ  اإلتزامًا  التنموية،  براجمها  تنفيذ  يف  اجلديدة  الآليات  هذه 
الهدف  وهو  العلمية،  بالطرق  م�صكالته  حل  يف  وامل�صاهمة  املجتمع  احتياجات 
ترعاها  التي  املتنوعة  وم�صروعاته  وبراجمه  باأن�صطته  العلمي  للبحث  الأ�صمى 

جامعة امللك عبدالعزيز.
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العلمية  القواعد  لإر�صاء  تهدف  التي  الدرا�صات  ال�صل�صلة اجلديدة من  وهذه 
البحث  لأن�صطة  جديدًا  بعدًا  ت�صيف  اإمنــا  اململكة  يف  املعرفة  جمتمع  لتاأ�صي�ص 
الثقافة العلمية التي باتت من �صرورات الع�صر،  العلمي يف اجلامعة، وهو ن�صر 
والتي ل تقت�صر ــ كما هو �صائع ــ على تب�صيط العلوم والإملام باأخر اإجنازات العلم 
ثقافيًا،  العلميني  وتوعية  علميًا،  العلميني  غري  تثقيف  تعني  واإمنا  والتكنولوجيا، 
ــ بحاجة اإىل تثقيف علمي  ــ كما يقول بع�ص اخلرباء  بل وعلميًا اأي�صًا، فعلماوؤنا 
لديهم،  الفكري  الفراغ  فجوات  وي�صد  ال�صيق،  تخ�ص�صهم  اأ�صر  من  يحررهم 
ذلك لأن التفكري العلمي ل يتوافر لدينا، ومل ي�صبح بعد ذهنية عامة �صائعة يف 
اإتباع املنهجية العلمية لإنتاج فكر ي�صهم يف  جمتمعنا، ونحن اأحوج ما نكون اإىل 
اإثراء املعرفة، واإىل علمية الثقافة مبفهومها الوا�صع ال�صامل ملختلف جوانب احلياة 
والتكنولوجيا  العلم  ع�صر  مع  والتفاعل  التعامل  ن�صتطيع  حتى  واملعنوية  املادية 

ونقيم �صرح جمتمع املعرفة.
اإن مركز الإنتاج الإعالمي بجامعة امللك عبدالعزيز لريجو من وراء ن�صر هذه 
ال�صل�صلة من الدرا�صات اأن يقدم علمًا ينتفع به املجتمع ال�صعودي بكافة م�صتوياته، 

وكل جمتمع عربي ين�صد الدخول اإىل جمتمع املعرفة.
و»معلم النا�ص اخلري ي�صتغفر له كل �صيء حتى احلوت يف البحر« كما قال ابن 

عبا�ص ر�صي اهلل عنهما.
وهلل احلمد يف الأوىل والآخرة..   

مدير مركز الإنتاج الإعالمي
اأ.د. ع�صام بن يحيى الفياليل

مـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـة
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ملخــــ�ص 
يت�صمن هذا البحث درا�صة م�صتفي�صة و�صاملة مل�صانع املعرفة ومراكز ن�صاأة 
متيزت  كممار�صة  الواقع  م�صرح  على  وجودها  اإىل  كفكرة  بدايتها  من  املعرفة 
بها �صركات يابانية رائدة وجامعات متميزة. وم�صانع املعرفة قائمة على مبداأ 
الإبتكار؛ وذلك على نقي�ص املعرفة  املعرفة ال�صمنية ومبا لها من تداعيات يف 
تقليدية.  ب�صورة  واإ�صتخدامها  املعرفة  ون�صر  تدوين  على  تركز  التي  الظاهرية 
اإىل  معرفة ظاهرية.  يتطلب حتويلها  ال�صمنية  املعرفة  الإ�صتفادة من  اأن  غري 
اأ�صلوب  درا�صة  جانب  اإىل   التحول  لهذا  منوذجا  تت�صمن  الدرا�صة  فاإن  وبهذا 
الإدارة وكيفية تركيبة الِفَرْق التي تقوم باإنتاج املعرفة. وبناء على مناذج م�صانع 
املعرفة ، �صتو�صع الأ�ص�ص الالزمة  لإن�صاء م�صنع معرفة يف جامعة اأو يف موؤ�ص�صة 
للتعليم العايل، لتغطية املتطلبات الآنية للمجتمع والدولة واإنتاج معرفة ت�صتجيب 

لتلك الإحتياجات.

�ص
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SUMMARY

This research investigates the potential of using the model 
Japanese knowledge factory proposed for the industry in higher 
education institutions with King Abdul Aziz University as a theater 
for application. Knowledge creation is the process of making tacit 
knowledge explicit. The example of the Honda “Tall Boy” )a new car 
style that moves away from the Sedan look( demonstrates how this 
can happen. First، metaphors and analogies are used to help provide 
a framework for thinking about things that can’t be easily described. 
“As such، metaphor is highly effective in fostering direct commitment 
to the creative process in the early stages of knowledge creation.” 
)“Contradictions inherent in a metaphor are then harmonized 
by analogy.”( Second، knowledge moves from an individual to an 
organization; teams provide a shared context and multiple points of 
view. Finally، ambiguity and redundancy are used: ambiguity lets 
many things fit within a framework; redundancy lets a group explore 
many aspects of a direction before deciding where to go.

امللخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ص

�ص
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مقـــــدمة

على املنظمات املتطورة التي ترغب يف اأن تكون يف طالئع املنظمات املتميزة يف 
ع�صر القت�صاد القائم على املعرفة اأن تقوم على اأ�صا�ص اأنها منظمة اإبتكار معرفة، 
تخرج  وما  اإ�صتهالكية،  وب�صائع  معدات  من  تنتج  ما  بقدر  املعرفة  جديد  من  تنتج 
من مهارات مدربة ومهنيني متخ�ص�صني، وما تقدم من خدمات ومنتجات تغزو بها 
واإبتكار  املعرفة  لأن  اأخرى. هذا  منظمات  مع  بها  وتتناف�ص  والعاملية  املحلية  ال�صوق 

املعرفة والإ�صتفادة منها هي اأهم م�صادر التفوق التناف�صي امل�صتدام.

وبهذا ميكن حتقيق التفوق من خالل املعرفة واملهارة التي تتملكها �صركة قادرة 
على اإبتكار منتجات وخدمات جديدة اأو اإدخال التح�صينات على منتجات وخدمات 
قائمة لتجعلها اأكفاأ اأداء واأكرث رواجا واأقدر على املناف�صة. اأي اأن ال�صركات الناجحة 
هي القادرة على اإنتاج معرفة جديدة ب�صورة م�صتمرة ون�صر تلك املعرفة على نطاق 
العاجلة منها يف تقنيات ومنتجات م�صتحدثة. ويعترب  وا�صع يف املنظمة والإ�صتفادة 
نوناكا )Nonaka، 1991( اأن هذه الأن�صطة هي التي حتدد هوية ال�صركة املنتجة 
للمعرفة. والعائق اأمام حتقيق ذلك هو اأن القليل من مدراء ال�صركات يدركون طبيعة 

املعرفة وي�صتوعبون كيفية الإ�صتفادة الق�صوى من املعرفة متام الإ�صتيعاب.

اأداة  جمرد  املنظمة  اأن  اأ�صا�ص  على  قائمة  ال�صركات  من  العديد  اأن  الواقع  ويف 
الر�صمية  الثابتة  البيانات  على  املفيدة  املعرفة  تقت�صر  حيث  املعلومات  ملعاجلة 
قيا�ص  مفتاح  بينما  عامليا.  عليها  املتعارف  والأ�ص�ص  املدونة،  والإجراءات  واملنهجية 
قيمة املعرفة اجلديدة هو القدرة على اإثباتها وثباتها والقدرة على معايرتها كميا. 
غري اأن اليابانيني لهم منحى خمتلف يف التفكري بالن�صبة للمعرفة ودورها يف منظمات 
بقدرتها  متيزت   )Canon( وكانون   )Honda( هوندا  مثل  ف�صركات  الأعمال 
املنتجات  به  تقدم  الذي  ال�صريع  واملعدل  ورغباته،  للزبون  ال�صريعة  ال�صتجابة  على 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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 Nonaka،( نوناكا  ويري  امل�صتحدثة.  التقنيات  يف  ال�صبق  على  والقدرة  احلديثة، 
1991( اأن �صر تلك ال�صركات كامن يف اأ�صلوبها الفريد الذي تتبعه يف اإدارة اإيجاد 

معرفة جديدة.

ال�صركات  غالبية  تبنتها  نظرية  على  قائم  العام  مبفهومه  املعرفة  وم�صنع 
باخلربة،  تكت�صب  التي  ال�صمنية  باملعرفة  الإهتمام  وموؤداها  اليابانية؛  واجلامعات 
مقارنة باملعرفة الظاهرية التي توجد يف اأ�صابري دليل الإر�صادات والإجراءات وطرق 
الت�صغيل، الخ؛ والتي هي مركز اإهتمام الكثري من املوؤ�ص�صات الغربية. اإذ يركز مديرو 
الأعمال يف الوليات املتحدة الأمريكية؛ مثال، على املعرفة الظاهرية وي�صددون على 
الأهداف القيا�صية بينما يركز نظراوؤهم يف اليابان على املعرفة ال�صمنية. اأما اأف�صل 

ال�صبل التي ميكن اأن تتبناها املنظمات احلديثة فقد يكون مزيج بني اجلانبني.

وامل�صكلة مع غالبية املدراء يف الغرب اأن نظرتهم �صيقة للغاية بالن�صبة للمعرفة 
املفيدة  الوحيدة  املعرفة  باأن  يوؤمنون  فالغربيون  اإ�صتغاللها؛  لل�صركات  ميكن  وكيف 
اأداة لتوظيف املعلومات. ووفقا لهذه  اإل  اأما ال�صركة فما هي  تتمثل يف بيانات ثابتة 
النظرة فاإن بيانات املعرفة الوحيدة املفيدة هي البيانات الثابتة الر�صمية واملنهجية، 
معرفة  لقيمة  الرئي�صية  القيا�ص  و�صائل  اأما  العامة.  والأ�ص�ص  املقننة  والإجراءات 
زيادة  وتت�صمن  الدقيقة  بالأرقام  عنها  للتعبري  وقابلة  جامدة  الأخرى  فهي  جديدة 
الأ�صلوب  بينما  هذا  الإ�صتثمار.  على  العائد  وحت�صني  التكلفة  من  والتقليل  الكفاءة 

الياباين يبدو للغربي وكاأنه �صاذ ي�صتع�صي على الإدراك. على �صبيل املثال:

• ذات 	 ت�صميم  فكرة  الأوتوموبيل«  تطوير  »نظرية  مثل  �صعار  يف  يكمن  كيف 
معني ل�صيارة جديدة؟! هذه العبارة اأدت اإىل اإبتكار �صيارة هوندا  للمدينة 

)Honda City(، وهي �صيارة للمدن من �صناعة هوندا.
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• ما ميكن اأن يوفره توجه حمدد مبني على كلمة م�صطنعة مثل األكرتونيات 	
�صركة  بنت  لقد  ال�صركة؟!.  يف  اجلديدة  املنتجات  اإبتكار  ملهند�ص  ب�صرية 
توجه  حتدد  اأولية“  ”منتجات  اإنتاج  من  طيبة  �صمعة   )Sharp( �صارب 
الأعمال  كثري من  رئي�صي يف  لعب  ”�صارب“  وال�صوق مما جعل  التقنيات 
الكري�صتال  من  العر�ص  �صا�صات  اإىل  امللون  التلفاز  من  بداية  ال�صناعية 
 Integrated( املتكاملة  ال�صبكات  اإىل   )Liquid Crystal( ال�صائل 

Circuits( امل�صنعة خ�صي�صا لغر�ص معني.

• �صخ�صية؟!. 	 م�صتندات  ت�صوير  لآلة  مفيد  متثيل  برية  علبة  تكون  ملاذا 
متثيل مثل هذا ت�صبب يف تخطي عقبات هائلة يف ت�صميم ثوري لآلة الن�صخ 
الن�صخ  اآلت  اأوجد  منتج  وهو   ،)Canon( كانون  تنتجها  التي  ال�صغرية 
اإىل حتول �صركة كانون من عمل راكد يقت�صر على  ال�صخ�صية واأدى ذلك 
اأكرب وهو ميكنة املكاتب واإدخال  اأعمال يحقق ربحا  الكامريات اإىل جمال 

الأجهزة الأوتوماتيكية فيها.

تبدو ال�صعارات املبهمة بالن�صبة ملدير غربي جمرد �صخف قد تالئم حملة اإعالنية 
ولكنها ل تالئم اإدارة �صركة ولكنها يف الواقع اأدوات فعالة يف اإ�صتنباط معرفة جديدة. 

كذلك فاإن الغرب يعتقد يف خ�صائ�ص الإبتكار بال�صدفة.

باملقابل فاإن الياباين يفكر بطريقة خمتلفة متاما عن املعرفة ودورها يف منظمات 
مثل  ناجحة  يابانية  �صركات  يف  موجود  التفكري  يف  املختلف  الأ�صلوب  وهذا  العمل. 
اإ�صتجابتها  ب�صرعة  ت�صتهر  ال�صركات  تلك  ومات�صو�صيتا.  و�صارب  وكانون  هوندا 
للزبائن، و�صرعة اإنتاجها ملنتجات جديدة وتقنيات حديثة طاغية على ال�صوق. كما اأن 
ال�صركات اليابانية تدير موهبة الإ�صتك�صاف اأو ال�صرنديبية ل�صالح ال�صركة والعاملني 

فيها وزبائنها.

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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ورغم اأن القانون يف الوليات املتحدة الأمريكية ي�صفي على ال�صركات �صخ�صية 
ال�صركة  اأن  اإل  اأ�صحابها حتى لو كان �صخ�ص واحد ميتلكها  اإعتبارية منف�صلة عن 
ي�صاهي  حيا  كيانا  اليابانيون  يعتربها  بينما  للمعرفة  بالن�صبة  اأ�صم  كيانا  تعترب 
�صخ�صا له هوية وغر�ص رئي�صي من الوجود. هذا الإدراك املعريف بالذات ي�صري اإىل 
فهم م�صرتك ملا تقوم عليه ال�صركة وملا تتطلع اإليه من اأهداف ولنوعية العامل الذي 
تريد اأن تعي�ص فيه - والأهم من كل ذلك هو قدرة ال�صركة على جعل العامل حقيقة 

ملمو�صة. وبهذا فمن املهم:

الت�صغيل  م�صاألة  بب�صاطة  لي�صت  اجلديدة  املعرفة  اإ�صتنباط  باأن  الإعرتاف 
اأو  امليكانيكي للمعلومات املق�صودة، ولكنه يعتمد على التنقيب عن الروؤى ال�صمنية 
الغري منطوقة والتي عادة ما تكون غري مو�صوعية وحد�ص وحدب العاملني واإعداد 
تلك الروؤى لالإختبار ولإ�صتخدام ال�صركة ككل لها. والإ�صتفادة من مثل هذه املعرفة 
عادة ما يكون باأ�صاليب ناعمة يف �صورة �صعارات ورموز واإ�صتعارات؛ وهذه اآليات ل 

ميكن الإ�صتغناء عنها خالل عملية الإبتكار املتوا�صل.

قواعد  يف  التفكري  يف  جديدا  اأ�صلوبا   )Nonaka، 1991( نوناكا  اإقرتح  ولقد 
ت�صتنبط  التي  ال�صركة  يف  الأعمال  وممار�صة  التنظيم  وت�صميم  وامل�صئولية  الإدارة 
الأولويات.  حتديد  يف  ال�صركة  املعرفة  ت�صبق  اأن  على  قائم  الأ�صلوب  وهذا  املعرفة. 
ورمبا كان ال�صر يف جناح مثل تلك ال�صركات هو يف الأ�صلوب الفريد املتبع يف اإدارة 
بينما هي متثل  مثاليات  اأ�صا�ص  تقوم على  ال�صركة  اأن  تاأ�صي�ص معرفة جديدة حيث 
اأفكارا. ومفتاح هذه العملية هو اإلتزام �صخ�صي يغذيه �صعور العاملني بالإنتماء اإىل 

ال�صركة والإميان بر�صالتها.

وتعبئة هذا الإلتزام وجت�صيد املعرفة ال�صمنية يف �صكل تقنية ومنتجات ملمو�صة 
تطور  نظرية  مثل  و�صعارات  والرموز  ال�صور  اإىل  يرتاحون  مديرين  وجود  يتطلب 
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واإ�صتعارات  برية  وعلبة  �صخ�صية  ن�صخ  اآلة  م�صاهاة  مثل  وت�صبيهات  الأوتوموبيل 
جمازية مثل األكرتونيات ب�صرية - هذا اإىل جانب اإرتياحهم اإىل التعامل مع اأرقام 

�صلبة تقي�ص الن�صيب من ال�صوق والعائد على الإ�صتثمار والإنتاج. 

معرفة  اإىل  ال�صمنية  املعرفة  بتحويل  املنظمة  فيها  تقوم  التي  الإبتكار  وعملية 
ظاهرية تت�صمن ثالثة مراحل؛ كما يف �صكل 1، هي:

• املجاز: الربط بني الأفكار والأ�صياء املتناق�صة.	

• امل�صاهاة: حل تلك التناق�صات.	

• لباقي 	 املعرفة  يوفر  املبتكرة وجت�صيدها يف منوذج  الأفكار  بلورة  النموذج: 
ال�صركة.

�صكل 1 : عملية اإيجاد املعرفة

رمزية  لغة  وهو  الإدراك؛  يف  متميز  اأ�صلوب  هو  والإ�صتعارة  املجازي  والتعبري 
ي�صتخدم فيها �صيء بديهي عن طريق اخليال والرموز دون احلاجة اإىل التحليل اأو 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي



8

م�صنـــــــــــــــــــــــــــع  املعــــــــــــــــــــــــرفـة
التعميم. على �صبيل املثال يف حالة �صركة هوندا: تعبري »نظرية تطوير الأوتوموبيل« 
يثري الت�صاوؤل: اإذا كان الأوتوموبيل كائنا فكيف تراه يتطور؟. ي�صتوعب اأ�صخم اإن�صان 
واأقل ماكينة مبعنى: الق�صر يف الطول، والطول يف الرتفاع مبعني اأنه يالئم ال�صبي 
يتحقق  ذلك  كل  �صيتي.  هوندا  اأي  للمدن  متميزة  عربية  بناء  مبعني  الطول  الفارع 
بدمج خربتني متباينتني ومتباعدتني يف رمزية اأو �صورة واحدة �صاملة هما »فكرتني 
ل يفكر الإن�صان فيهما معا يف العادة« الأوتوموبيل الذي هو ماكينة ونظرية التطور 

التي ت�صري اإىل كائنات حية.

وبني  الأمور  بني  والتمييز  التناق�صات  بني  للتوفيق  من�صقة  وامل�صاهاة هي عملية 
الفكرتني يف  والتناق�ص بني  الت�صابه  اأوجه  تو�صيح  العمل على  اآخر  الأ�صياء. مبعنى 
اأن  كما  املجازي.  التعبري  التناق�صات يف  بني  تن�صق  امل�صاهاة  اأن  اأي  واحدة.  عبارة 

امل�صاهاة خطوة و�صطية بني التفكري اخليايل والتفكري املنطقي.

اأما النموذج فهو و�صيلة لنقل الفكرة اإىل الواقع حيث يتم حل التناق�صات وتتحول 
الأفكار من خالل منطق رتيب ومت�صق بحيث ميكن توفري املعرفة ل�صائر ال�صركة.  

ومن اأمثلة تطبيق هذا النهج يف اإيجاد املعرفة هو م�صروع التحكم يف املعرفة الذي 
باأملانيا  بربلني  لل�صاي   2009 فعاليات  يف  وتوزيعه  ال�صاي  حدائق  �صركات  به  قامت 
اأما  ”�صمبانيا ال�صاي“؛  اإ�صتخدمت ال�صعار املجازي:  )Mantalay، 2009(. فقد 
وكان الهدف هو جمع مالك  امل�صاهاة فكانت يف ”اأف�صل �صاي لعا�صق الدارجيلنج“. 
ولإ�صتغالل  ال�صاي،  حملة  فل�صفة  لو�صع  والعمالء  ال�صاي  ومروجي  ال�صاي  حدائق 
وحملة  الدارجيلنج  �صاي  حدائق  مالك  بني  للتعلم  كمن�صة  ال�صنوية  ال�صاي  فاعلية 

ال�صاي وعمالئهم.

والفوائد املرجوة من احلملة هي:



9

• زيادة م�صتوى ال�صفافية بني منتجي ال�صاي وحملة ال�صاي والزبائن. 	

• احل�صول على معرفة �صمنية من منتجي ال�صاي والزبائن لتطوير املنتج.	

• من 	 ال�صاي  حدائق  واأ�صحاب  ال�صاي  حملة  بني  طيبة  عالقة  على  احلفاظ 
جانب والزبائن من جانب اآخر.

• من 	 كنوع  والراديو  والتلفاز  ال�صحف  مثل  الإعالم  و�صائل  اإنتباه  لفت 
الإعالنات املجانية والرتويج لل�صركة.

وامل�صئولية يف هذه احلملة تقع على عاتق املدير وفريق العمل الذين عليهم اإمتام 
اإيجاد  اإثبات �صحة خم�صة مراحل لنموذج  اأ�صهر، واملهمة تت�صمن  املهمة يف خم�صة 

املعرفة املوؤ�ص�صاتية؛ وهي:

• الإجتماعي- 	 )التوا�صل  ال�صمنية  املعرفة  يف  ال�صراكة  الأوىل:  املرحلة 
تنظيم  املبا�صرة(:  اخلربة  خالل  من  ال�صمنية  املعرفة  واإيجاد  ال�صراكة 
اإجتماعات اأ�صبوعية بني قادة ومديرو وفريق العمل يف حملة ال�صاي لنقا�ص 
هي  ما  الآتي:  اإ�صتجالء  وتت�صمن  )�صهر(   2009 ال�صاي  لفعاليات  الإعداد 
الفوائد  املثال  �صبيل  على   - املا�صية؟  الأعوام  يف  ال�صاي  فعاليات  خربات 
وال�صلبيات بالن�صبة للمكان وال�صت�صافة واملوا�صالت ودور مدير الفعاليات. 
وماذا ميكن اإ�صافته يف فعاليات ال�صاي لعام 2009 والتي تفيد ال�صركة؟ - 

على �صبيل املثال منتدى ال�صاي.

• املرحلة الثانية: اإيجاد فكرة )الإف�صاح- التعبري عن املعرفة ال�صمنية من 	
التي  امل�صرتكة  اخلربات  حتليل  ون�صف(:  )�صهر  والتدبر(  احلوار  خالل 
فكرة  علية  �صتكون  ما  وتو�صيح  �صهر(؛  )ن�صف  الإجتماعات  من  جتمعت 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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فعاليات ال�صاي لعام 2009 باإ�صتخدام لغة تعبريية لل�صراكة يف مناذج فكرية 

لتحفيز قدرة فريق عمل حملة ال�صاي على الإبتكار )�صهر(. 

• املرحلة الثالثة: تربير الفكرة: يقوم قائد ومدير حملة ال�صاي بتربير الفكرة  	
عن طريق و�صع معايري للتربير مثل التكلفة، وهام�ص الربح، وامل�صاهمة يف 

منو ال�صركة )�صهر ون�صف(.  

• ظاهرية 	 ومعلومات  معرفة  تنظيم  )التجميع-  طراز  بناء  الرابعة:  املرحلة 
من  جديدة  واأفكار  املا�صية  الأعوام  من  خربات  بني  اجلمع  وتطبيقها(: 
جتريبي  منوذج  عمل  2009؛  لعام  ال�صاي  فعاليات  لتح�صني  الإجتماعات: 
لفعاليات ال�صاي لعام 2009 )�صهر( ثم و�صع برامج للفاعلية )ن�صف �صهر(

• معرفة 	 تعلم  )التدبر-  املعرفة  م�صتويات  بني  التمازج  اخلام�صة:  املرحلة 
لكل موظف  الربنامج  اإر�صال  والتح�صل عليها(:  الواقع  �صمنية جديدة يف 
حترير  الويب؛  موقع  على  الربنامج  طرح  املهام؛  من  العديد  عن  م�صئول 
يف  ي�صاركوا  حتى  الزبائن  اإىل  وتوجيهه  الربنامج  به  مرفق  دعوى  خطاب 

فعاليات ال�صاي لعام 2009 )�صهرين(

اأما تقييم احلملة فيقوم على تعقيبات الزبائن ، الزيادة يف عدد الطلبات على 
ال�صاي وعدد الأفكار اجلديدة عن تطوير املنتج.

والهدف من الإبتكار هو القدرة على اإعادة تركيب العامل وفق روؤية ومثالية معينة. 
واإيجاد معرفة جديدة يعني حرفيا اإعادة ت�صكيل ال�صركة وكل من فيها يف عملية ل 
تتوقف من التجديد الذاتي ال�صخ�صي والتنظيمي. ويف اإيجاد املعرفة اإخرتاع معرفة 
جديدة ولي�ص ن�صاطا متخ�ص�صا ولكنه اأ�صلوب �صلوكي وطريقة وجود حيث اأن كل فرد 
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عامل يف مهنة املعرفة اإىل جانب كونه مبادر.

ولعل ال�صبب يف متيز ال�صركات اليابانية خا�صة يف ذلك النوع من الإبتكار املتوا�صل 
والتجديد الذاتي �صببا معقدا ولكن الدر�ص الرئي�صي للمديرين يف غاية الي�صر، فهو 
ل يختلف كثريا عن تعلم اأهل ال�صناعة حول العامل اأ�صاليب الت�صنيع اليابانية. اأي 
اأن اأي �صركة تريد التناف�ص يف جمال املعرفة يجب عليها اأن تتعلم اأ�صاليب اإ�صتنباط 
املعرفة اليابانية. والأ�صلوب الياباين قائم على فكرة لولب املعرفة - حيث تبداأ املعرفة 
اجلديدة دائما بالفرد. كما هو احلال عند التو�صل اإىل اإخرتاع جديد كما يف �صكل 
املعرفة  تو�صيل  اأن  اإىل منتج جديد كما يف �صكل 3. غري  التو�صل  2 - وكذلك عند 
ال�صخ�صية اإىل الآخرين هو الن�صاط الرئي�صي يف �صركة اإبتكار املعرفة، حيث يجري 

ذلك ب�صورة متوا�صلة وعلي كل م�صتويات املنظمة كما يف �صكل 4.

�صكل 2 : تقدمي اإخرتاع جديد

�صكل  3 : التو�صل ملنتج جديد

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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�صكل 4 : اإنت�صار املعرفة

ولإدراك مدى جناح ال�صركات اليابانية التي تتبنى فكرة م�صنع اإيجاد املعرفة، 
يلزم التعرف على البيئة التي مت فيها حتول تلك ال�صركات من �صركات هزيلة �صبه 
فا�صلة اإىل �صركات ناجحة م�صيطرة على ال�صوق؛ على نقي�ص نظائرها من �صركات 
اإت�صمت بالر�صاء بالواقع، والغطر�صة والعجب مبا حققته من جناح مثل �صركة اآي بي 
اإم )IBM( و�صركة جرنال موتورز )General Motors(. لهذا توجهت ال�صركات 
اليابانية اإىل ال�صعي اإىل اإيجاد املعرفة املوؤ�ص�صاتية، حيث اأرغمت تلك ال�صركات على 
يقيني غري  يعد هناك من �صيء  ناجحة، ومل  التخلي عن ممار�صات كانوا يظنونها 
اليقني نف�صه. ويرى نوناكا )Nonaka، 1991( اأن �صعور تلك املوؤ�ص�صات بال�صعف 
للتغريات  بالن�صبة  تكت�صب ح�صا�صية كبرية  ال�صوق جعلتها  تقلبات  والعر�صة ملخاطر 

التي حتدث حولهم؛ وهذه خ�صلة من خ�صال ال�صركات الناجحة.

اإكوجريو نوناكا  اأ�صتاذان جامعيان هما الأ�صتاذ  وقد نظر لفكرة م�صنع املعرفة 
)Ikujiro Nonaka(، الذي كان عميد كلية علوم املعرفة باليابان، والأ�صتاذ هريوتاكا 
ل�صرتاتيجيات  العليا  الدرا�صات  كلية  عميد   )Hirotaka Takeuchi( تاكيو�صي 
ال�صركات العاملية بجامعة هيتوت�صبا�صي )Hitotsubashi University(. وكالهما 
حا�صل على �صهادة الدكتوراه من جامعات بالوليات املتحدة الأمريكية. ويرى رائدي 
اأن جناح ال�صناعة   )Nonaka; Takeuchi، 1995( الفكرة نوناكا وتاكيو�صي
اليابانية يرجع اإىل اأن ال�صركات اليابانية تهتم بالإبتكار حيث توا�صل دون تردد اأو 

توقف اإنتاج معرفة جديدة ت�صتخدمها يف منتجات وتقنيات ناجحة.
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النظرة  فاإن  وبهذا  الظاهرية؛  املعرفة  على  قائمة  الغربية  املعرفة  فاإن  وعموما 
فاإن  باملقابل  املعلومات.  مع  للتعامل  �صماء  ماكينة  كونها  على  تقت�صر  املنظمة  اإىل 
املعرفة ال�صمنية اأكرث اأهمية يف اليابان. وبهذا فاإن التعامل مع املنظمة يجري على 
اأنها كائن حي. هذا لأن املعرفة ال�صمنية اأمر �صخ�صي حم�ص ومن ال�صعب التعبري 
بني  مقارنة  ير�صد   1 وجدول  اآخرين.  اإىل  بتو�صيلها  والقيام  تقليدية  ب�صورة  عنها 

النوعني من املعرفة.

جدول 1 : مقارنة املعرفة الظاهرية واملعرفة ال�صمنية

املعرفة ال�صمنيةاملعرفة الظاهرية
معرفة خا�صعة للحكم الذاتيمعرفة مو�صوعية

معرفة خربة )ج�صد(معرفة عقالنية )العقل(
معرفة متالزمة )هنا والآن(معرفة ت�صل�صلية )هناك وعندئذ(

معرفة متثيلية )ممار�صة(معرفة رقمية )نظرية(
�صخ�صية باإمتياز تكت�صب بالإطالع على مراجع

ميكن التعبري عنها واإختزالها وتدوينها يف 
�صجالت ووثائق

ميكن التعبري عنها من خالل العمل وي�صعب 
التعبري عنها باأ�صلوب تقليدي

ي�صعب نقلها �صفهيا اإىل اآخريني�صهل نقلها من �صخ�ص اإىل اآخر
معرفة ل ندرك اأننا نعرفهامعرفة ندرك اأننا نعرفها

وعموما؛ هناك �أربعة �أمناط لإيجاد �ملعرفة يف �أي منظمة:

النمط الأول: من معرفة �صمنية اإىل معرفة �صمنية )�صكل 5( حيث (. 1)
ي�صارك الفرد معرفة �صمنية مبا�صرة مع �صخ�ص اآخر. وهنا يتعلم �صخ�ص حتت 
التدريب مهارات �صاحب ال�صنعة ولكن ال�صخ�ص الذي حتت التدريب و�صاحب 

ال�صنعة مل يكت�صبان روؤية منهجية يف معرفتهما احلرفية، لأن معرفتهما مل تتحول 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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م�صنـــــــــــــــــــــــــــع  املعــــــــــــــــــــــــرفـة
اإىل معرفة ظاهرية على الإطالق.

النمط الثاين: من معرفة ظاهرية اإىل معرفة ظاهرية )�صكل 6((. 2)

النمط الثالث: من معرفة �صمنية اإىل معرفة ظاهرية )�صكل 7((. 3)

النمط الرابع: من معرفة ظاهرية اإىل معرفة �صمنية )�صكل 8(.(. 4)

�صكل5   : نقل املعرفة ال�صمنية اإىل معرفة �صمنية

�صكل6   : النقل من معرفة ظاهرة اإىل معرفة ظاهرة
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�صكل7   : النقل من معرفة �صمنية اإىل معرفة ظاهرية

�صكل8  : النقل من معرفة ظاهرية اإىل معرفة �صمنية

النظام احللزوين اأو منوذج �صيكي )SECI(؛ �صكل 9؛ من النماذج التي ت�صاعد 
على التحول من نوع من املعرفة اإىل نوع اآخر؛ وهو قائم على اأربعة مراحل هي: 

1 . )Socialization( اإن�صاء التوا�صل الإجتماعي اأو ال�صراكة املعرفية

2 . )Externalization( مرحلة التخريج اأو التعبري بو�صع فكرة املعرفة

3 . )Combination( التجميع اأو دمج املعرفة املنتظمة

4 .)Internalization( عملية الإدراك والإ�صتيعاب

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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م�صنـــــــــــــــــــــــــــع  املعــــــــــــــــــــــــرفـة
التي  اأو  الأ�صفل  اإىل  وتن�صاب  القمة  تبداأ من  التي  التقليدية هي  الإدارية  النظم 
اأن  اإذ  الإبتكار  من  تعطل  وقيود  حدود  منهما  ولكل  اأعلي؛  اإىل  اأ�صفل  من  ت�صعد 
الإداري  التنظيم  منت�صف  يف  تقع  التي  الإدارة  عن  يتغا�صني  الإدارة  يف  النظامني 
وهذه هي الإدارة التي تتكون من قادة الفرق اأو قادة املهام. وعادة ما تبتكر الإدارة 
ال�صمنية  املعرفة  بني  حلزوين  حتول  عملية  خالل  من  اجلديدة  املعرفة  املتو�صطة 
واملعرفة الظاهرية مب�صاركة الإدارة العليا والعاملني على اخلطوط الأمامية كما يف 
�صكل 10. مبعني اآخر؛ اإن الإدارة الو�صطي هي الإدارة احلافزة على الإبتكار. ولذلك 
يجري و�صع نظام و�صط اإىل اأ�صفل ثم اإىل اأعلي ليتالءم مع م�صنع املعرفة. و�صكل 11 

يعرب عن مكونات التحول من �صنف من �صنوف املعرفة اإىل �صنف اآخر. 

�صكل 9 : النموذج احللزوين
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�صكل 10 : دورة التحول بني نوعي املعرفة

�صكل 11 : م�صفوفة التحول من املعرفة ال�صمنية اإىل املعرفة الظاهرية والعك�ص

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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م�صنـــــــــــــــــــــــــــع  املعــــــــــــــــــــــــرفـة
ومن اأمثلة التوا�صل الإجتماعي ما قامت به �صركة مات�صو�صيتا لل�صناعة الكهربائية 
اإنتاج  يف  �صرعت  عندما  )Matsushita Electric Industrial Company(؛ 
يد  على  للتدريب  متطوعني  اأر�صلت  املنزل؛  يف  اخلبز  ل�صناعة  اأوتوماتيكية  ماكينة 
كبار اخلبازين يف الفنادق؛ حيث اإكت�صفوا اأن �صر �صناعة خبز طيب املذاق يكمن يف 
اأحد يدري ملاذا؟ - لأن العملية متوارثة  عملية التبطيط واللي، ومل يكن هناك من 

عرب اأجيال. 

 Ikuko( تاناكا  اأيكوكو  مبخطط  ي�صمى  ما  وفق  اخلبز  ماكينة  َمْت  مِّ �صُ و 
Tanaka(، الذي يت�صمن اخلطوات الآتية:

تتعلم اأيكوكو الأ�صرار ال�صمنية من خباز فندق اأو�صاكا )Osaka( الدويل.. 1

ترتجم اأيكوكو تلك الأ�صرار اإىل معرفة ظاهرة ميكنها تو�صيلها اإىل اأع�صاء . 2
فريقها واإيل اآخرين يف �صركة مات�صو�صيتا.

يقوم الفريق بتدوين تلك املعرفة وجمعها يف دليل اأو �صجل عمل وجت�صيمها . 3
يف منتج.

واأخريا ومن خالل خربة يف اإبتكار منتجات جديدة ترثي خزينة املعرفة . 4
ال�صمنية لـ تاناكا واأع�صاء فريقها. هذا مع اإدراكهم ب�صورة بديهية 

للغاية اأن من املمكن على منتجات على �صاكلة ماكينة �صناعة خبز البيت 
اأن تكون عالية اجلودة؛ اأي اأن املاكينة يجب اأن ت�صنع خبزا بنف�ص اجلودة 

التي عليها اخلباز املحرتف.   

اإىل معرفة ظاهرة كما يف �صكل  اإكت�صاب املعرفة ال�صمنية وحتويلها  اأمكن  وكما 
12 فمن املمكن اأن يتوقف التدريب عند اإكت�صاب ال�صنعة دون القدرة على نقلها اإىل 
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معرفة ظاهرية ي�صتفيد منها اآخرين كما يف �صكل 13.

�صكل 12 : ن�صر املعرفة ال�صمنية يف ال�صركة

�صكل 13 : التدريب على حيازة املعرفة ال�صمنية

ال�صيارات حيث  ياأتي من مدينة هوندا يف عملية �صناعة  التخريج  ومثال لعملية 
الذي  ال�صكل  هو  ما  ال�صوؤال  وطرح  الأتوموبيل،  تطوير  املجازي:  ال�صعار  ا�صتخدم 
�صتتطور اإليه ال�صيارة اخلا�صة؟. وباملقارنة بني ال�صيارة الطويلة وال�صيارة الق�صرية، 
خرجت  هنا  ومن  الطويل؛  لل�صخ�ص  مالئمة  ال�صيارة  تكون  اأن  على  احلر�ص  وجب 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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م�صنـــــــــــــــــــــــــــع  املعــــــــــــــــــــــــرفـة
فل�صفة احلد الأق�صى ملالءمة اأحجام النا�ص واحلد الأدنى من املاكينات.

ومن اأمثلة الإ�صتيعاب، تبنت �صركة مات�صو�صيتا �صيا�صة جديدة بخف�ص وقت العمل 
ال�صنوي اإىل 1800 �صاعة؛ الذي كان وفق العادة حوايل 2080 �صاعة، مبعدل 8 �صاعات 
يف اليوم، خم�ص اأيام يف الأ�صبوع، مع عطالت ت�صل اإىل 160 �صاعة �صنويا. وجاء ذلك 
بهدف حتفيز الإبتكار يف الإدارة ويف العقول املتحجرة حيث جتري عملية الإ�صتيعاب 
من خالل �صهر من اخلربة حيث ال�صهر الواحد من اخلربة يوازي 150 �صاعة عمل.

هو  �صخم؛  �صعار  على  القائمة  للم�صروبات  اأ�صاهي«  »�صركة  التجميع  اأمثلة  ومن 
امل�صروبات  يجعل  ما  بدرا�صة  ال�صركة  قامت  وبهذا  اأحياء«،  لأنا�ص  احلية  »اأ�صاهي 
مغرية للنا�ص. وبناء على م�صاهمة من النا�ص طورت ال�صركة مذاق منتج م�صروباتها 

من حيث الطعم احلاد والرثي.

اأما الظروف املمكنة لإن�صاء م�صنع اإ�صتنباط املعرفة فتت�صمن:

• النية: التطلع اإىل حتقيق غايات.	

• من 	 قدر  باأكرب  باأعمالهم  بالقيام  للنا�ص  املجال  اإف�صاح  الإ�صتقاللية: 
الإ�صتقاللية.

• الفو�صى اخلالقة واملتقلبة: لتن�صيط التفاعل بني املنظمة والبيئة اخلارجية.	

• التكرار: ي�صاعد على اإيجاد املعرفة من خالل املنظمة.	

• تنوع املتطلبات: يتطلب امل�صاواة وال�صرعة يف احل�صول على املعلومات.	

ومن هذا املنطلق ميكن متثيل م�صنع اإيجاد املعرفة بال�صورة املو�صحة يف �صكل 14. 
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�صكل 14 : متثيل منوذج م�صنع اإيجاد املعرفة

اأما اأ�صلوب الإدارة يف م�صانع اإيجاد املعرفة فهي ت�صري من الو�صط اإىل اأعلي ثم 
من اأعلي اإىل اأ�صفل حيث اأن عمليات الإدارة »من فوق لتحت ومن حتت لفوق« لها قيود 
تعوق �صريان العمل. وملا كانت الإدارة الو�صطي تلعب دور املحفز فاإن عملية الإدارة 
ُت�ْصَتْجَلْب  املعرفة  اأن  اأو�صح؛ هو  اأ�صفل. مبعني  اإىل  ثم  اأعلي  اإىل  الو�صط  ت�صري من 
حمددة  عمل  قوة  اأو  فرق،  قادة  العادة  يف  هم  الذين  املتو�صطني  املديرين  بوا�صطة 
املهمة من خالل عملية حتويل حلزونية تت�صمن كل من املوظفني يف املراتب العالية 
اإىل موظفي اخلط الأمامي. �صكل »15« ي�صور النظام اجلديد املت�صابك  بالإ�صافة 

للمنظمة.

وتت�صمن تداعيات م�صنع اإ�صتنباط املعرفة:

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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م�صنـــــــــــــــــــــــــــع  املعــــــــــــــــــــــــرفـة
• اإيجاد روؤية معرفة.	

• اإن�صاء فريق معرفة.	

• تكوين جمال عايل الكثافة من التفاعل على اخلط الأمامي.	

• الت�صلق على كتفي عملية اإبتكار منتج جديد.	

• تبني منوذج اإدارة و�صط - اأعلي – اأ�صفل.	

• الإنتقال اإىل تنظيم مت�صعب.	

• اإقامة �صبكة معرفة مع العامل اخلارجي.	

�صكل 15 : بنية النظام اجلديد – تنظيم مت�صعب

وبهذا ميكن تلخي�ص فكرة م�صنع اإيجاد املعرفة باأن املعرفة ت�صكل اأ�صا�ص ما تقوم 
معاجلة  اأهمية  ت�صاهي  املعرفة  اإيجاد  اأهمية  اأن  اإدراك  مع  اأن�صطة  من  املنظمة  به 
ال�صروري  املنظمة؛ حيث من  يلعب دورا حموريا يف  املعرفة  تبادل  اأن  املعرفة، كما 



23

تو�صيلها وحتديثها  اإليها، كما يجب  املعرفة ب�صورة فورية عند احلاجة  تتواجد  اأن 
رئي�صيا يف احلفاظ على ميزات  �صي�صكل عامال  املعرفة  اإيجاد  فاإن  ب�صهولة. كذلك 

تناف�صية يف امل�صتقبل. 

وقد قامت بع�ص ال�صركات العاملية التي بداأت يف الوليات املتحدة الأمريكية بتبني 
فكرة م�صنع املعرفة يف بع�ص جوانب اأن�صطتها. مثال لذلك م�صنع املعرفة الذي كونته 
جمموعة م�صتخدمي تطبيقات اأوراكل؛ اأو اإيه يو جي )OAUG( والذي يقوم على 
اأ�صا�ص قاعدة معرفة تت�صمن معلومات من موؤمترات اإىل جانب خربات م�صتخدمي 
لتعزيز  امل�صورة  توفري  للكومبيوتر. ومهمة املجموعة هي   )Oracle( اأوراكل برامج 

قدرات م�صتخدمي الربنامج.

ويعترب م�صنع معرفة جمموعة م�صتخدمي تطبيقات اأوراكل )اأو اإيه يو جي( منتدى 
يدفع عجلته جمتمع امل�صتخدمني لت�صهيل ال�صراكة يف املعلومات والتعاون بينهم، عن 
وو�صائل  ون�صائح  املوؤمترات،  باأوراق  خا�صة  وقاعدة  واملناق�صات،  املدونات،  طريق 
التوا�صل  �صبكات  جانب  اإىل  هذا  جمالتها.  وفق  مرتبة  اإهتمام  وجمالت  حتايل، 
اأن  اأو عام لأنف�صهم كما  اإعداد ملف خا�ص  امل�صتخدمني  اأن على  الإجتماعي، حيث 
تطبيقات  اأن  الواقع  ويف  املوؤمترات.  اأوراق  من  ين�صر  ما  على  الت�صويت  مبقدورهم 
ويب 2.0 متكن امل�صتخدمني على اإختالف م�صتوياتهم من التحدث وتوفر لهم فر�ص 

التعليق.

وملا كان م�صنع معرفة جمموعة م�صتخدمي تطبيقات اأوراكل )اأو اإيه يو جي( هو 
اأوراكل فهو  بتطبيقات  املتعلقة  واملعلومات  املعرفة  الذي يحتوى كل  الأ�صا�صي  املوقع 
اأوراكل. وملا  للت�صوق حيث يجري تبادل معلومات عن تطبيقات  مبثابة موقف واحد 
”امل�صتخدم  اأن  كان امل�صتخدمون هم القوة الدافعة للم�صنع فاإنه قائم على قاعدة 
كما اأن امل�صنع يوفر لالأع�صاء جتربة على الويب توفر لهم التوا�صل  هو اخلبري“. 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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من  الأع�صاء  لتمكني  م�صتمر  تطور  اآلية يف  اأنها  كما  اإليهما،  احلاجة  عند  والتعليم 

متابعة التقنية والأعمال.

اإىل  النقا�ص،  ونوادي  املدونات  خالل  من  النظراء  بني  احلوار  ي�صمل  والتوا�صل 
جانب اإعمال الفكر بالإت�صال بخرباء يف املو�صوع املطروح على طاولة النقا�ص. وهذا 
يوفر الوقت والنفقات بالن�صبة للمعلومات التي ميكن احل�صول عليها. كما اأن اأولئك 
الراغبني يف دعم اأو�صع يف جمالت خرباتهم ميكن لهم ال�صراكة يف منتدى جمموعة 
وبهذا  املتوفرة  املنتديات  العديد من  �صيج )SIG( من �صمن  اإهتمام خا�ص.  ذات 
الأع�صاء  خالل  من  وال�صراكة  التعاون  من  للمزيد  مناخا  يوفر  اأن  للم�صنع  ميكن 
موقعا  يوفر  املعرفة  م�صنع  اأن  كما  اخلا�صة.  الإهتمامات  منتديات  يف  املتوقعني 

لالإجتماعات الإفرتا�صية يف اأي وقت من ليل اأو نهار على مدار ال�صنة.  

بحيث  نف�صها  تنظيم  تعيد  اأن  جامعة  لأي  املمكن  من  فاإن  للجامعات  بالن�صبة   
ت�صبح موؤ�ص�صة اأعمال مثالية اأي تتحول اإىل م�صنع معرفة. وملا كانت اجلامعة ذاخرة 
 - ”معرفة كيف“  اإىل موؤ�ص�صة  اأنها حتولت  نافعة بحيث  بخربات عالية ومعلومات 
فاإن كل ما عليها لتتحول اإىل م�صنع للمعرفة هو اأن ت�صبح موؤ�ص�صة ”معرفة ملاذا“ - 
حيث ي�صبح غايتها اخلال�ص من احلمولت الثقيلة التي ينوء بها كاهلها من حقائق 
غري حمققة اأو غري موؤكدة، ومن معرفة جاهلة اأو معرفة اإدراكية ذات هيكل �صوري 
دون  معرفة  ومن  غاية،  بال  معرفة  ومن  م�صتتة،  معرفة  ومن  امل�صمون،  من  جمرد 

اإلتزام، وتتبواأ دورا منتجا كموؤ�ص�صة للتعمق يف امل�صببات واإبتكار املعرفة. 

تعبريا  املعرفة  تعبري م�صنع  اأن   )Roth، et al. 1994( واآخرين روث  ويعترب 
الكربى  ال�صناعية  ال�صركات  تقوم  حيث  العايل؛  التعليم  منظمات  لو�صف  جمازيا 
بالإ�صتفادة من كل وجه من اأن�صطتها من اأر�صية الور�ص اإىل مكاتب الإدارة وتوجيهها 
للح�صول على املعرفة وتفعيلها. وهذا هو �صاأن املنظمات التي تتطلع اإىل ممار�صات 



25

اأن موؤ�ص�صات التعليم الألكرتوين ت�صتخدم فكرة  املناف�صة القائمة على املعرفة. كما 
م�صنع املعرفة يف ت�صميم طرق تدري�صها. 

كما اأن ال�صناعة يف و�صط واحدة من اأهم التحولت يف التاريخ، فقد اإيجاد التنوع 
الغري  املت�صعب  والتعقيد  الديناميكي  التغري  من  مناخا  العاملي  القت�صاد  األوان  يف 
م�صبوق، بحيث اأن قواعد لعبة التناف�ص تتغري مبعدل ي�صعب للمديرين التعامل معه. 
كما تنذر تلك الديناميكية مبوج هائل مت التغريات يف اأعمال وموارد القيم امل�صافة. 
اأن الرجوع اإىل احللول املا�صية من تر�صيد  اإىل   )Roth، 1996( وهنا ي�صري روث
املوارد والتحكم يف التكاليف مل يعد واردا كاحتمال يعتد به. ودوافع التغيري ت�صري اإىل 

اأمر واحد هو اأن م�صنع الغد الناجح لن يكون اأبدا مثل م�صنع اليوم.

مب�صانع  بالإهتمام  الأمريكية  واجلامعات  الإنتاج  �صركات  بع�ص  بداأت  ولقد 
وهو م�صنع يتخطى حدود  للمعرفة“  ”م�صنع 24 �صاعة  ي�صمى  املعرفة خا�صة مبا 
الوقت واملكان اأو املوقع اجلغرايف لينتج ملكيات فكرية جديدة يوميا على مدي الأربعة 
الذي يو�صح دورة العمل يف م�صنع  وع�صرين �صاعة؛ كما هو مو�صح يف �صكل ”6“ - 
املعرفة 24 �صنة يف حالة ت�صميم وتنفيذ برنامج كومبيوتر ي�صمل عمل منوذج اإبتدائي 
م�صفر واإختباره وو�صع الرتو�ص النهائية له وفق عمار جبتا )Amar Gupta( من�صق 
تعليمية  مبادرة  وهي   )NEXT( بنك�صت  املعروفة  والتقنية  الريادة  رابطة  مبادرة 
العلوم،  وكلية  الهند�صة،  كلية  ت�صمل  لعدة تخ�ص�صات  فيها ممثلني  ي�صارك  وبحثية 
ركائز  لها  اأن  كما  وال�صلوكيات،  الإجتماع  علوم  وكلية  احلقوق،  وكلية  الطب،  وكلية 
اأريزونا  بجامعة   )Eller College of Management( لالإدارة  اإيلر  كلية  يف 
)University of Arizona( مبدينة تاك�صون )Tucson(، ولية اأريزونا و�صبكة 
اأع�صاء من  العلوم الإجتماعية )SSRN(. كما �صارك يف بحوثها وموؤلفاتها  بحوث 

هيئات التدري�ص وطالب وباحثني يف منظمات اأكادميية و�صناعية خمتلفة. 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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فاإن  راديكالية؛  ب�صورة  الب�صائع  �صناعة  ال�صناعية غريت طرق  الثورة  اأن  كما 
مبادرة نك�صت تراعي كيفية حتويل واأداء املهام القائمة على املعرفة ب�صورة مبتكرة 
ومتتالية ومتوا�صل باأ�صخا�ص حول العامل كلهم يعملون طوال فرتات الدوام يف يوم 
العمل كل يف دولته. وقد خل�صت منظمة ال�صحة العاملية وجمعية ال�صرطان الأمريكية 
بنوبة  ي�صمى  ما  اأو  الليل؛  فرتة  مناوبة  خالل  العمل  اأن  اإىل   ،2008 عام  بداية  يف 
املدافن يف الدول الغربية والوليات املتحدة الأمريكية، قد ي�صبب �صرطان الثدي عند 
الن�صاء و�صرطان الربو�صتاتا عند الرجال. وهذه اأول مرة يت�صح فيها التاأثري املبا�صر 
ال�صحة  على  الكربى  املخاطر  ذلك  يف  مبا  ال�صحة  على  العمل  وعادات  ملمار�صات 
يف  والعمل  الأ�صبت�ص  ملادة  التعر�ص  من  �صيئة  تداعيات  وجود  ثبت  وعندما  العامة. 
املناجم على ال�صحة، قامت الدول وال�صركات باإتخاذ خطوات جريئة للتخفيف من 

اآثار العمل يف مثل تلك البيئة امللوثة على �صحة العاملني فيها. 

الياقات  )اأ�صحاب  املوظفني  من  الليلية  النوبة  يف  العاملني  ن�صبة  تبلغ  واليوم 
املهن  يزاولون  الذين  العمال  من  الزرقاء  الياقات  باأ�صحاب  مقارنة  البي�صاء 
اليدوية(. ومن املتوقع اإنخفا�ص هذه الن�صبة يف امل�صتقبل؛ حيث اأن اإحدى ال�صبل حلل 
م�صاكل العمل ل�صاعات اإ�صافية اأو العمل خارج فرتات الدوام العادية؛ هو نقل اأداء 
مهام تلك الأعمال ال�صرورية التي ت�صتلزم العمل اأثناء الليل اإىل اأ�صخا�ص يف اجلانب 
الآخر من الكرة الأر�صية. وهذا العمل عرب املحيطات له تداعيات تتطلبها اإجراءات 
اإ�صرتاتيجية وتنظيمية وفنية واقت�صادية. ولقد قام الباحثون يف مبادرة نك�صت بالنظر 
واملهند�صني  احلكوميني  القرار  و�صناع  املديرين  نظر  وجهة  من  الق�صايا  تلك  اإىل 
واملحاميني واملحا�صبني وعلماء الإجتماع. ومن الربامج التي قامت ببحوث يف جمال 
تقنية  من  ”الإنتاج  برنامج  اخلارجية  بالعمالة  والإ�صتعانة  املحيطات  عرب  العمل 
بروفيت  اأو   )ProductivityfromInformation Technology( املعلومات“ 
 Massachusetts( للتقنية  ما�صا�صو�صت�ص  معهد  بها  قامت  التي   )PROFIT(
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.)MIT( اأو اإم اآي تي )Institute of Technology

ومن خ�صائ�ص منوذج م�صنع معرفة 24 �صاعة 

• و�صع اآليات مبتكرة للم�صاركة بني الفرق املتخ�ص�صة	

• مالئم لأي �صورة من اإنتاج امللكيات الفكرية تقريبا 	

• يت�صمن مناذج جديدة لالإدارة والأعمال املتوزعة	

• اإ�صرتاتيجية 	 اعتبارات  بناء على  العمل بني مواقع عرب املحيطات  تطور يف 
واقت�صادية وقانونية و�صحية وفنية، الخ.

• مبني على اأ�صا�ص الإ�صتعانة اخلارجية يف اخلدمات املهنية مبا يف ذلك مواقع 	
عرب املحيطات بهدف الو�صول اإىل اأف�صل �صبل القيام بالأعمال التجارية يف 

اقت�صاد عاملي باإ�صتخدام التجارة الألكرتونية املتقدمة. 

المرباطورية  عن  اأبدا  تغيب  ل  »ال�صم�ص  باأن  القائل  القدمي  املثل  اأن  وكما 
الربيطانية« كان �صاريا يف القرن الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر فاإن من املمكن القول 
باأن »ال�صم�ص ل تغيب اأبدا عن م�صنع معرفة 24 �صاعة« قول واقعي يف القرن الواحد 

والع�صرين. 

بناء على ذلك فاإن املقا�صد العامة من هذا البحث هي القيام بدرا�صة تف�صيلية 
لفكرة م�صنع املعرفة من الوجهة النظرية والعملية وكيفية تطبيق الفكرة عن طريق 
تلك  اإدارة  اأ�صلوب  ذلك  يف  مبا  اليابانية،  ال�صركات  واقع  من  لها  حية  مناذج  �صرد 
ال�صركات كم�صانع للمعرفة، والبحث عن اأف�صل ال�صبل للجمع بني النموذج الياباين 
والغربي للمعرفة وو�صائل الإ�صتفادة من م�صنع املعرفة يف اململكة العربية ال�صعودية 

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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بتطبيق الفكرة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل كي ت�صبح م�صانع معرفة، تتكفل باإنتاج 
يف  اأق�صام  بع�ص  بها  تقوم  فكرة  وهي  والدولة  املجتمع  لطلبات  ت�صتجيب  معرفة 

ال�صركات اليابانية الكربى.

بناء على املقا�صد العامة من البحث، تتلخ�ص اأهداف البحث على وجه التحديد 
فيما يلي: 

• م�صانع 	 تعريف  يت�صمن  هذا  املعرفة:  مل�صنع  هيكل  و�صع  الأول:  الهدف 
واملوؤ�ص�صة  الأعمال،  قطاع  داخل  املعرفة  اإىل  احلاجة  حتديد  املعرفة، 
التعليمية واملجتمع، وو�صع موا�صفات ومتطلبات م�صنع املعرفة ودورة حياة 
اإنتاج املعرفة، ور�صم اإطار عمل اإنتاج املعرفة ثم التعرف على �صل�صلة القيمة 

لعمليات اإنتاج املعرفة، وو�صع اإ�صرتاتيجيات اإنتاج املعرفة.

• الهدف الثاين: منوذج للتحول من املعرفة ال�صمنية اإىل املعرفة الظاهرية 	
والعك�ص والعوامل امل�صاعدة لهذا التحول.

• الهدف الثالث: بنية النظام الداعم مل�صنع املعرفة.	

• الهدف الرابع: موا�صفات فريق تنفيذ م�صنع املعرفة: هناك ثالثة مناذج 	
لفريق م�صنع املعرفة �صيتم عر�صها لنتقاء واحد منها؛ وهي فريق التتابع، 

وفريق كرة الرجبي، وفريق كرة القدم الأمريكية. 

• لنماذج 	 مف�صل  عر�ص  يابانية:  معرفة  مل�صانع  مناذج  اخلام�ص:  الهدف 
م�صانع معرفة مثل �صركة هوندا ومات�صو�صيتا اليابانية.

• اململكة 	 موؤ�ص�صات  يف  املعرفة  م�صنع  تبني  اإ�صرتاتيجية  ال�صاد�ص:  الهدف 
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التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  املعرفة  م�صنع  فكرة  تبني  �صيجري  التعليمية: 
اأو  باململكة وبحث ماهية الأ�ص�ص الالزمة  لإن�صاء م�صنع معرفة يف جامعة 
يف موؤ�ص�صة للتعليم العايل، لتغطية املتطلبات الآنية للمجتمع والدولة واإنتاج 
اإ�صرتاتيجية  و�صع  يتم  لذلك  ووفقا  الإحتياجات.  لتلك  ت�صتجيب  معرفة 
تبني م�صنع املعرفة يف موؤ�ص�صات اململكة التعليمية. كما يتم ودرا�صة جدوى 

تاأ�صي�ص م�صنع معرفة يف جامعة امللك عبد العزيز مثال.

ونتائج البحث املتوقعة ت�صمل عر�ص ملكونات م�صانع املعرفة ومناذج من املوؤ�ص�صات 
اإىل م�صانع  العايل يف اململكة  التعليم  اليابانية ثم و�صع خمطط لتحويل موؤ�ص�صات 

معرفة. اأما اجلهات التي ميكن اأن ت�صتفيد مبا�صرة من نتائج البحث، ت�صمل:

موؤ�ص�صات التعليم العايل.    -1

جامعة امللك عبد العزيز.  -2

ال�صركات ال�صناعية ال�صعودية.   -3

تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمي
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م�صنع اإبتكار املعرفة

الف�صل الأول
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العالقة بني الإبتكار واملعرفة ال�صمنية

يف  الإبتكار  اأن   )Leonard; Sensiper، 1998( و�صن�صيرب  ليونارد  ترى 
املنظمات يتاأتى عن طريق التعاون اخلالق اأكرث من اأن يكون جمهودا فرديا؛ حيث 
يجري الإبتكار اجلماعي من خالل عملية تباعد وتقارب متكررة؛ وحيث تعمل املعرفة 
ال�صمنية كمادة للتباعد وكغراء لعملية التقارب؛ كما يف �صكل 16. ومن وجهة التنفيذ 
للف�صل الفكري واإختالف  اأن يكون يف ثقافة املنظمة �صعة  الإداري - من ال�صروري 
اأ�صاليب التفكري. ثم اإن الإبتكار مرتبط بالتفاعل الإجتماعي؛ فالإبتكار ل يتاأتى من 

فراغ، ولكنه يتولد حيث اأن التفاعل الإجتماعي الواعي ي�صهل من اأن�صطة الإبتكار.

�صكل 16: طبيعة الإبتكار

والتحدي  اإقتنا�صها؛  �صعوبة  رغم  لالإبتكار  اأ�صا�صية  �صرورة  ال�صمنية  واملعرفة 
اأو  قومية  كانت  �صواء  متباينة  نظر  وجهات  من  املعرفة  �صم  يتطلب  هنا  القائم 

تخ�ص�صية اأو قائمة على مهارات �صخ�صية. 

وبالن�صبة للمعرفة ال�صمنية الفردية التي مل يجري تو�صيحها بعد - يظهر جدول 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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2 طيف املعرفة من �صمنية وظاهرية وما بينهما. كما اأن املهارة ال�صمنية لها نوعني 

نوع عيني جم�صد ونوع اإدراكي كما يف جدول 3.

جدول 2 : طيف املعرفة

←               ظاهرية �صمنية                   → غالبية املعرفة  

واعية غري واعية

مو�صوعية ومنطقية  غري مو�صوعية وجتريبية

عندئذ وهناك  الآن وهنا

واملعرفة ال�صمنية قد تبقي مغمورة لعدة اأ�صباب منها عدم وجود جزاء اأو منفعة 
مبا�صرة من ح�صول الفرد عليها، اأو عدم الدراية باإقتنائها حيث اأن حت�صيل املعرفة 
ال�صمنية تلقائي. وكما اأن الإن�صان كثريا ما يعرف اأكرث ممن ميكنه الإف�صاح عنه، 

فاإنه قد يعرف اأكرث مما يدرك.

وللمعرفة ال�صمنية ثالثة اإ�صتخدامات يف الإبتكار؛ هي:

• حل الق�صايا )البداهة والقدرة الال�صعورية على م�صاهاة الأمناط(	

• العثور على مع�صالت	

• التنبوؤ والتوقع )التخمني والروؤى(	
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جدول 3 : اأنواع املعرفة ال�صمنية

�ملهارة �لإدر�كية�ملهارة �حل�ضيةنوع �ملعرفة �ل�ضمنية

اخلربةاملمار�صة واملحاولة واخلطاأالتعلم من خالل

الع�صالت اجل�صدية والأع�صاب الإختزان
الالوعي اأو ن�صف الوعيوردود الفعل احل�صية

�صجل امل�صارالأداءالتقييم

اأن  حيث  التباعد؛  عن�صر  تت�صمن  الإبتكار  طبيعة  فاإن   -  16 ل�صكل  وبالعودة 
املجموعات املتباينة فكريا يف خلفياتها وتوجهاتها وتخ�ص�صاتها اأقدر على الإبتكار 
املتباينة  النظر  وجهات  بني  الت�صارب  لأن  ذلك  فكريا.  املتجان�صة  املجموعات  عن 
يوؤدي اإىل املزيد من الإختيارات - وهذه العملية ت�صمى بالتاآكل الإبتكاري. هذا اإىل 
جانب التفكري اجلماعي الذي ي�صمن عدم اإتخاذ قرار غري ذكي باأ�صخا�ص قد يكونوا 
اأن كثريا منهم ل يتق�صى الإختيارات املتاحة وقد يتقاع�ص عن  اإذ  يف قمة الذكاء؛ 
مهمة البحث متاما. كذلك فاإن النقا�ص الإجتماعي يفتح الأذهان لالإبتكار عن طريق 
تاأجيل احلكم على فكرة مطروحة، والبناء على اأفكار اآخرين، واإتاحة الفر�صة لطرح 
كل فكرة، والرتكيز على مو�صوع النقا�ص، وت�صجيع عر�ص الأفكار الغريبة واخليالية 
وال�صاذة. وبال �صك - فاإن التباعد بني وجهات النظر اأمر �صروري لالإبتكار حيث اأنه 
يتطلب خربات متباينة وكذلك فاإنه يتطلب ما يالئم ع�صر العوملة من وجود ح�صا�صية 

جتاه املمار�صات واملواقف املتباينة.

الإبتكار فهو �صروري لتجميع املعرفة املبعرثة بني  التقارب يف طبيعة  اأما جانب 
من�صقة.  ب�صورة  ح�صادها  ثم  الهدف  جتاه  وت�صويبها  وتن�صيقها  م�صروع  اأي  فريق 
القدر  اأن  الأفكار؛ حيث  ي�صمن متا�صك  الذي  الِغراء  ال�صمنية  املعرفة  ت�صكل  وهنا 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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الي�صري من املعرفة ال�صمنية ي�صكل قاعدة م�صرتكة. ويف »جدول:4« تف�صيل لثالثة 

اأنواع متباينة من املعرفة ال�صمنية.

اأما بالن�صبة للتداعيات الإدارية لعملية الإبتكار فتت�صمن:

• اإزالة جميع العقبات التي تواجه ال�صراكة يف املعرفة ال�صمنية، مثل تف�صيل 	
الإداري،  الت�صل�صل  اإتباع  على  واحلر�ص  والبديهة،  احلد�ص  على  التحليل 

وو�صع غرامات على الف�صل.

• ت�صجيع الإ�صتغالل التام للمعرفة ال�صمنية: الإلتفات اإىل ثقافة بيئة العمل، 	
الفكري  الف�صل  بني  الفوارق  وفهم  املختلفة،  التفكري  اأ�صاليب  واإحرتام 

والأخطاء غري الذكية.

• تقييم املعرفة ال�صمنية بناء على نتائج املعرفة: املهارات احل�صية التي ميكن 	
م�صاهدتها واملهارات الإدراكية التي تت�صح من تاريخ الأداء.

• الأ�صاليب الأخرى للحكم على قيمة املعرفة ال�صمنية: املقدرة على تو�صيل 	
بع�ص الأبعاد ال�صمنية للمعرفة من خالل عمل مناذج عملية، اأو ر�صومات، 
اأو اإثبات تو�صيحي، اأو تعبري عن اأفكار من خالل تعبريات جمازية وم�صاهاة 

اأو الإر�صاد على وجه العموم.
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جدول 4  : اأنواع املعرفة ال�صمنية للتقارب

نوع �ملعرفة 
م�ضمون �إر�ضادينظام جتمعيحمدد تد�خلي�ل�ضمنية

امل�صاهدة، والزيارة، الو�صائل املكونة
والتلمذة

امل�صاركة يف العمل، والعمل 
�صيغة الر�صالة، و�صعاراتاجلماعي، واخلربة امل�صرتكة

تراكم اخلربات امل�صرتكة يف وحدة من جانب واحداخل�صائ�ص
معينة

قيمة خارج الغاية املحددة 
بو�صوح

علي م�صتوى املنظمةفريق، ق�صم، جمموعة�صغري )فردي(الهدف

الدر�ص املكت�صب باأع�صاء الفريق مثال
من امل�صاريع الفا�صلة

»الفخامة احلديثة« �صركة فورد
»تطور الأوتوموبيل« �صركة 

هوندا

الأ�صلوب الياباين

اأن املعرفة تبداأ من الفرد ويعرتف يف نف�ص  اأ�صا�ص  الياباين قائم على  الأ�صلوب 
املوؤ�ص�صاتية،  املعرفة  اإيجاد  يف  وال�صركة  الفرد  بني  التفاعلي  الدور  باأهمية  الوقت 
تاكيو�صي  فاإن  وبهذا  التفاعل.  هذا  ت�صهيل  يف  املجموعة  دور  اأهمية  جانب  اإىل 

)Takeuchi، 2006( يعترب اأن املعرفة تنبت على ثالثة م�صتويات:

• الفرد	

• املجموعة	

• امل�صتويات النظامية يف ال�صركة.	

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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من  اأن  حيث  املعرفة؛  اإيجاد  عملية  على  يوؤثر  ال�صركة  اإىل  النظرة  يف  والفارق 
كونها  تتعدى  ل  ال�صركة  اأن  هو  الغربية  الإدارية  املمار�صات  يف  امل�صقولة  ال�صور 
اليابانية تراعي ال�صركة ككيان  ماكينة ملعاجلة وتداول املعلومات، بينما املمار�صات 

.)Takeuchi، 2006( حي

واأ�صلوب املعرفة الياباين قائم على اأ�صا�ص:

النظرة لل�صركة ككيان حي بدل من جمرد ماكينة �صماء.. 1

الرتكيز على تعزيز الإعتقاد اأكرث من البحث عن احلقيقة.. 2

الإهتمام باملعرفة ال�صمنية وتغليبها على املعرفة الظاهرة.. 3

الإعتماد يف اإيجاد املعرفة اجلديدة على الفرق التلقائية التنظيم ولي�ص . 4
بالبنيات النظامية القائمة فح�صب.

اللجوء لإدارة الو�صطي حلل التناق�صات بني الإدارة العليا والعاملني على . 5
اخلطوط الأمامية.

احل�صول على املعرفة من اأي م�صدر �صواء من داخل ال�صركة اأو خارجها. . 6

اإن على اأي �صركة مبفردها اأن تتبني لنف�صها لون من الهوية يتما�صى مع الغر�ص 
التفكري  عليه  يقوم  الذي  الأ�صا�ص  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  وجودها؛  من  الرئي�صي 
الياباين هو املفهوم امل�صرتك ملا متثله ال�صركة )الر�صالة(، واإيل اأين تتجه )الروؤية(، 
وما هي نوعية البيئة التي �صتعمل فيها )القيم(، والأهم من ذلك كله كيف يتحول 
ذلك الت�صور اإىل حقيقة واقعية. وبهذا فاإن اإيجاد املعرفة يتمثل يف مثاليات كما اأنه 
يتجلى يف اأفكار؛ فاملثاليات هي وقود الإبتكار يف �صركة اإيجاد املعرفة؛ اإذ اأن الإبتكار 
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يف نظر تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( هو اإعادة اإيجاد العامل وفق ر�صالة حمددة 
وروؤية وا�صحة وقيم ماثلة.

ال�صركة وكل من  اإن�صاء  اإعادة  اإيجاد معرفة جديدة يعني حرفيا  اإن  اآخر  مبعنى 
فيها من اأفراد وفق عملية م�صتمرة ل تتوقف من التجديد التلقائي لالأفراد واملنظمة.

 ويف الواقع اإن اإيجاد املعرفة يف �صركة اإيجاد املعرفة طريقة �صلوك وطريقة اإثبات 
وجود حيث اأن كل واحد من العاملني فيها يعترب عامل معرفة؛ وهذا يتباين مع نظرة 
اأو  اأنها مهمة متخ�ص�صة  اإيجاد املعرفة على  تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( اإىل 

ن�صاطا خا�صا بق�صم يف ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة.

الغرب  يف  للمعرفة  بالن�صبة  املمار�صات  حتكم  التي  الفل�صفية  للجذور  واملتتبع 
حقيقية  عقيدة  هي  املعرفة  اأن  على  متفقون  الغرب  فال�صفة  اأن  يجد   - وال�صرق 
ركزت  للمعرفة  الغربية  والنظريات  اأفالطون.  فكرة  وفق  بالدلئل  ومدعمة  مربرة 
على احلق كركيزة اأ�صا�صية للمعرفة؛ ونتيجة ذلك فهي توؤكد طبيعة املعرفة كحقائق 
ثابتة مطلقة غري ب�صرية، يعرب عنها بالإفرتا�صيات وعلم املنطق املنهجي. فعلي �صبيل 
املثال احلقيقة املطلقة يف علم الريا�صيات ت�صتنتج من الإ�صتنباط املنطقي املبني على 
البديهيات. مثال اآخر الإ�صتنباط يف علم املنطق: مثل ”كل الب�صر ميوتون، و�صقراط 
ب�صر، اإذن �صقراط �صيموت“. لهذا فاإن تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( يرى اأن كل 

تلك الإ�صتنتاجات منطقية ولكنها ل ترتك جمال لظهور اأفكار جديدة.

”عقيدة  اأنها  على  املعرفة  على  ال�صوء  ي�صلط  الياباين  الأ�صلوب  فاإن  باملقابل 
ويوؤكد تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( على طبيعة املعرفة كعملية ب�صرية  مربرة“، 
ديناميكية لتربير العقيدة ال�صخ�صية جتاه احلقيقة. اأي اأنها تنظر اإىل املعرفة على 
اأنها تركز الإنتباه على طبيعة املعرفة  اأي  اأعمال الب�صر.  اأنها مرتبطة بالأ�صا�ص مع 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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الن�صطة الغري مو�صوعية التي ميثلها تعبريات مثل العقيدة والإلتزام التي هي مغرو�صة 

يف ال�صمري الفردي ويف النظام الأخالقي لالأفراد.

يعنيه  وما  واملعرفة؛  املعلومة  بني  التمييز  يو�صح  الياباين  الأ�صلوب  فاإن  وبهذا   
كل منهما؛ حيث اأنهما يعتمدان على امل�صمون ومرتابطان؛ غري اأنهما متباينان من 

وجهتني: 

• ت�صتهدف 	 دوما  فاملعرفة  بالعمل،  تتعلق  املعرفة  املعلومة؛  عك�ص  على  اأول: 
نهاية اأو نتيجة.

• اأن 	 مبعني  والإلتزام؛  بالإعتقاد  تتعلق  املعرفة  املعلومة؛  عك�ص  على  ثانيا: 
املعرفة مبنية على موقف معني اأو منظور اأو نية. وملا كانت املعرفة تنبثق من 
نظرات غري مو�صوعية للكون فرمبا تعجز عن الو�صول اإىل احلقيقة املطلقة 

الواحدة التي ل بديل لها. 

وبهذا فاإن تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( يوؤكد على اأن الأ�صلوب الياباين اأكرث 
واقعية حيث اأنه قائم على اأن املعرفة هي حقيقة موؤقتة طاملا اأنها معرفة عملية قابلة 

للتطبيق ملن يقوم باإ�صتخدامها. 

اإن تقاليد الإدارة الغربية تراعي املعرفة كاأمر جلي ظاهر ور�صمي ومنهجي؛ حيث 
اأن املعرفة الظاهرية ميكن التعبري عنها بكلمات واأرقام وي�صهل نقلها عرب الإت�صالت 
التقليدية وال�صراكة فيها يف �صورة بيانات اأو �صيغ علمية اأو اإجراءات مدونة. وبهذا 
يف  تخزينه  اأو  األكرتونيا  ونقله  بالكمبيوتر  معاجلته  ميكن  اأو  رقمي،  �صيء  اأي  فاإن 

قاعدة بيانات يدخل تلقائيا يف عداد املعرفة. 

اإل اأن ال�صركات اليابانية لها مفهوم خمتلف متاما عن املعرفة؛ حيث اأن املعرفة 
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اأن  يرون  فهم  الثلج؛  جبل  قمة  اإل  هي  ما  واأرقام  بكلمات  عنها  التعبري  ميكن  التي 
اأمرا ماثال للعيان ميكن التعبري عنه ب�صهولة.  املعرفة �صمنية باملقام الأول ولي�صت 
واملعرفة ال�صمنية تعترب باملقام الأول اأمرا �صخ�صيا بال�صرورة - من ال�صعب و�صعها 
يف قالب منهجي كما اأنه من ال�صعب ال�صراكة فيها مع اآخرين اأو تو�صيلها لآخرين من 
خالل و�صائل الإت�صال املاألوفة. وبهذا يعلل تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( جلوء 
اليابانيني اإىل اللغة املجازية والإ�صتعارات، والت�صبيهات؛ حيث ت�صمل املعرفة الروؤى 
غري املو�صوعية، والبديهيات والتخمينات. بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن املعرفة ال�صمنية 
والقيم  والعقائد  املثاليات  ويف  الفردية،  والت�صرفات  اخلربة  يف  عميقة  جذور  لها 

والعواطف ال�صخ�صية.

اإىل  املبا�صرة  اخلربات  طريق  عن  التعليم  اأهمية  يوؤكدون  اليابان  يف  واملديرون 
جانب املحاولة واخلطاأ يف عملية اإيجاد املعرفة. ويري نواناكا وتاكيو�صي، وتاكيو�صي 
يتعلمون  النا�ص  اأن   )Nonaka; Takeuchi، 1995; Takeuchi، 2006(
باأج�صادهم ولي�ص بعقولهم فح�صب مثل الأطفال عندما يتعلمون الأكل وامل�صي والكالم. 
وهذا الُعرف الذي يوؤكد ”وحدة اجل�صد والعقل“ له منزلة فريدة يف التفكري الياباين 
يتطلع  التي  املثلي  احلالة  هي  وهذه  ع�صر؛  الثالث  القرن  يف  الزن  بوذية  ن�صاأة  منذ 

ممار�ص الزن للو�صول اإليها من خالل التاأمل والإن�صباط .

يف  حموريا  دورا  تلعب  تلقائية  ب�صورة  نف�صها  تنظيم  تتويل  التي  العمل  وفرق 
يقوم  حيث  م�صرتك  م�صمون  توفري  طريق  عن  املعرفة،  لإيجاد  اليابانية  الو�صيلة 
تلك  والت�صارب.  اخلالف  من  كبريا  جانبا  ت�صمل  قد  حوارات  يف  بالدخول  الأفراد 
القائمة وفهم خرباتهم  الأو�صاع  ال�صك يف  اإىل  بالأفراد  التي تدفع  الت�صاربات هي 
 Nonaka; Takeuchi،( وتاكيو�صي  وتاكيو�صي،  نواناكا  ويرى  حديثة.  ب�صورة 
على  التفاعل  من  الديناميكية  من  النوع  ذلك  اأن   )1995; Takeuchi، 2006

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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م�صتوى املجموعات هو الذي ي�صهل حتويل املعرفة الفردية اإىل معرفة منظمة.

والوجه الرئي�صي لتلك الفرق يف نظر تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( هي اأنها 
ال�صركة؛ فعلي  اأق�صام وفروع خمتلفة يف  اأع�صاء لهم مهام متباينة ومن  مكونة من 
�صبيل املثال العاملني يف �صركة ”�صارب“ ميكن اإقتالعهم من اأي ق�صم اأو اأي مركز يف 
ال�صركة يف اأي وقت لتولية العمل يف م�صروع طارئ لفرتة قد ت�صل اإىل �صنتني.  وهذا 
يعك�ص حقيقة اأنه ل يوجد ق�صم اأو جمموعة خرباء تقع على عاتقهم وحدهم ب�صورة 

ح�صرية اإيجاد معرفة جديدة.

الإدارة

اأن  حيث  الفكرة،  اإىل  الفو�صى  من  نقلة  مبثابة  املعرفة  اإيجاد  �صركة  اإدارة  اإن 
الإدارة متثل جانب »كيف« بالن�صبة لل�صركة، اأي كيف ت�صمم ال�صركة تنظيمها وحتدد 

قواعد الإدارة وامل�صئوليات التي تت�صمنها. 

والأ�ص�ص الرئي�صية لت�صميم التنظيم تقوم على مبداأ الإطناب اأو التكرار املحمود 
الذي يزيد من م�صتوى التما�صك يف النظام. وهذه التعددية تبداأ من تداخل معلومات 
ي�صجع  لأنه  هام  الإطناب   - وهنا  الإدارية.  وامل�صئوليات  الأعمال  واأن�صطة  ال�صركة 
على احلوار والتوا�صل املتكرر وهذا ي�صاعد على اإيجاد اأر�صية اإدراكية م�صرتكة بني 
َي�ْصُهل نقل املعرفة ال�صمنية. وملا كان اأع�صاء املنظمة يت�صاركون يف  العاملني وبهذا 
معلومات متداخلة اأو مكررة فاإن مبقدورهم اإدراك ما ي�صعى الآخرون لتو�صيله. كما 
اأن الإطناب ين�صر املعرفة الظاهرية اجلديدة خالل املنظمة بحيث ميكن للعاملني 

تفقهها.

ال�صئون  يف  »كانون«  �صركة  تتبعه  ما  الإدارية  ال�صئون  يف  الإطناب  اأمثلة  ومن   



43

الإدارية؛ حيث: 

• يتم تكوين فرق اإبتكار املنتجات اجلديدة. 	

• تق�صم الفرق اإىل جمموعات متناف�صة لي�صعوا �صبال متباينة لنف�ص امل�صروع 	
وليتناق�صوا يف مزايا ومثالب ما يقدمونه من مقرتحات؛ وهذا ي�صجع الفرق 

ي جميع الإحتمالت والتوقعات املختلفة. على تق�صِّ

• لالأ�صلوب 	 م�صرتك  مفهوم  بتبني  الفرق  تقوم  الفريق،  قائد  من  وبتوجيه 
الأمثل.

• بامل�صاركة يف امل�صوؤوليات تتف�صي املعلومات وبهذا ميكن الإ�صراع يف توظيف 	
قدرات املنظمة على اإيجاد وتنفيذ الأفكار. 

وبناء الإطناب الإداري يتم من خالل التدوير الإ�صرتاتيجي للعاملني يف ال�صركة 
ي�صاعد  الدوران  هذا  املختلفة.  املهام  وبني  التقنية  جمالت  خمتلف  بني  خا�صة 
العاملني على فهم الأعمال من وجهات نظر خمتلفة، ويجعل املعرفة املوؤ�ص�صاتية اأكرث 

مرونة واأ�صهل يف التطبيق العملي.

اأن  اإذ  فيها.  العاملني  جلميع  ال�صركة  معلومات  اإتاحة   - الإدارة  اأ�ص�ص  ومن 
اأي منظمة ب�صورة  اأع�صاء  التوا�صل بني  التو�صل للمعلومات يعوق  وجود تفا�صل يف 
مت�صاوية وهذا مما يعوق البحث عن تف�صريات خمتلفة ملعرفة جديدة. هذا لأن كل 
من العاملني يف ال�صركة املبتكرة للمعرفة يلعب دورا يف اإيجاد معرفة جديدة ولي�صت 
مدي  على  تعتمد  الفرد  واأهمية  جمموعة.  اأو  ق�صم  على  ح�صرية  م�صئولية  العملية 
اأهمية املعلومات التي يوفرها لنظام اإيجاد املعرفة الكلي ولي�ص وفقا للت�صل�صل الهرمي 

للمنظمة.

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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كما اأن الإطناب يف املعني يعترب من الزوايا الإدارية الهامة يف ال�صركة املبتكرة 
للمعرفة - اإذ اأن العاملني حتى لو و�صعوا اأفكارا وروؤى ذات مغزى فاإنه ما يزال من 
ال�صعوبة مبكان تو�صيل تلك املعلومات اإىل الآخرين. فاملعني قد يتغري اأو يفقد عند 
تو�صيل املعرفة اإىل النا�ص يف م�صامني خمتلفة. والنتائج هي وقوع حتريف متوا�صل 
يف معنى املعرفة اجلديدة خالل اإنت�صارها يف املنظمة. ورغم اأن ذلك قد يكون م�صكلة 
يف اأي منظمة اإل اأنه قد يكون يف احلقيقة م�صدر اإثراء ملعرفة جديدة لو كان لدى 
امل�صتمر  التغيري  هو  احلل  ومفتاح  الإ�صكالية.  تلك  يف  التحكم  على  مقدرة  ال�صركة 
للعاملني للقيام باإعادة النظر يف كل ما يوؤخذ على اأنه حقيقة م�صلمة. والتمعن عامل 
اأ�صا�صي خالل اأوقات الكوارث اأو الإنهيارات عندما تف�صل الو�صائل التقليدية حل�صول 
ال�صركة على املعرفة. يف تلك اللحظات ت�صبح ال�صبابية م�صدر معاين بديلة، واأ�صلوب 
ْه حديث. وبهذه الو�صيلة تتولد املعرفة اجلديدة من  م�صتجد للتفكري يف الأمور وتوجُّ

الفو�صي.

دور الإدارة العليا

اإن مهمة املديرين الأ�صا�صية هي توجيه الفو�صى جتاه اإيجاد معرفة هادفة. فهم 
يوفرون للعاملني اإطار فكري ي�صاعدهم على و�صع منظورهم يف �صورة عقالنية. وكبار 
املديرين يعربون عن م�صتقبل ال�صركة ب�صياغة جمازات ورموز واأفكار توجه اأن�صطة 
العاملني يف جمال اإيجاد املعرفة. فلو كان عمل العاملني على اخلطوط الأمامية هو 
معرفة »ما هو؟« - فاإن مهمة الإدارة العليا هو معرفة »ما يجب اأن يكون؟«. فالإدارة 
التي ميكن  الكربى  الأفكار  لل�صركة وهي  الفكرية  املظلة  م�صئولة عن �صياغة  العليا 
تربط  اأنها  يبدو  التي  العامة  »اخل�صائ�ص  باأنها  ومقت�صبة  عامة  ب�صورة  تعريفها 
اأو الأعمال املختلفة يف جمموعة متما�صكة«. كما اأن الإدارة العليا  الأن�صطة املبعرثة 
توفر للعاملني و�صيلة لتح�ص�ص وجهاتهم عن طريق و�صع معايري لتربير قيمة املعرفة 
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التي يبتكرها اأع�صاء املنظمة. 

تقيم  ال�صركات  فغالبية   - املعرفة اجلديدة  تقييم  و�صائل  تختلف يف  وال�صركات 
وحت�صني  التكلفة  واإنخفا�ص  الكفاءة  زيادة  مثل  الإقت�صادية  القيم  مبعايري  املعرفة 
حيث  اأخرى  معايري  ت�صتخدم  املعرفة  اإيجاد  �صركات  بينما  الإ�صتثمار-  على  العائد 
العوامل الكيفية لها نف�ص الأهمية كالعوامل الكمية. مثال لذلك: هل الفكرة متثل روؤية 
ال�صركة ؟. وهل الفكرة تعرب عن طموحات الإدارة العليا وغاياتها الإ�صرتاتيجية؟. 

وهل لديها الإمكانية لبناء �صبكة معرفية نظامية لل�صركة؟.

ومن املهم اأي�صا التاأكيد على �صرورة �صياغة روؤية ال�صركة ب�صورة مفتوحة بحيث 
ت�صبح قابلة لعدد من التف�صريات املختلفة واملتعار�صة؛ اإذ اأن الروؤية الوا�صحة الغري 
ملتب�صة تتحول اإىل اأوامر اأو تعليمات. والأوامر ل ترعى درجة كبرية من الإلتزامات 
ال�صخ�صية التي تعتمد عليها عملية اإيجاد املعرفة الفعالة. كما اأن الروؤية الأكرث اإبهاما 
توفر للعاملني وجمموعات العمل احلرية والإ�صتقاللية لو�صع غاياتهم اخلا�صة بهم. 

وتزيل  الطريق  تف�صح  اأن  هو  العليا  الإدارة  تتبعه  اأن  ميكن  اأ�صلوب  اأف�صل  ولعل 
تلك  على  فاإن  وبهذا  نف�صها.  بتنظيم  تقوم  وفرق  ملجموعات  امل�صرح  لتعد  العقبات 
الفرق اأن ت�صع ت�صورا ملا تعنيه املثاليات العليا يف الواقع. فالفرق تلعب دورا حموريا 
مع  بع�صهم  التعامل  لالأفراد  ميكن  حيث  م�صرتك  م�صمون  توفري  على  قادرة  لأنها 
بع�ص وامل�صاركة يف احلوار امل�صتمر للتدبر الفعال وللخروج بوجهات نظر جديدة - 
حيث اأنهم يجمعون معلوماتهم ويختربوها من عدة اأوجه. عقب ذلك يقومون بدمج 

وجهات النظر الفردية املتباينة يف وجهة نظر جماعية جديدة.

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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دور الإدارة الو�صطي

�صريان  بني  الطرق  مفرتق  على  نف�صها  الو�صطي  الإدارة  جتد   - لفرق  كقادة 
املعلومات يف ال�صركة اأفقيا وراأ�صيا. وهم مبثابة الكوبري اأو اجل�صر الذي ي�صل بني 
مثاليات الإدارة العليا وتطلعاتها اإىل امل�صتقبل وبني حقيقة ال�صوق التي هي فو�صوية 
يف العادة والتي يخرب عنها من هم يف اخلطوط الأمامية من الأعمال. وباإيجاد اأعمال 
واأفكار منتجات على م�صتوى متو�صط، يقوم املديرون املتو�صطون بالتوفيق بني »ماهو« 
يوائمون بني  اأنهم  اإىل واقع. كما  ال�صركة  روؤية  اأن يكون«. وهم يحولون  و »ما يجب 
املعرفة ال�صمنية يف ال�صفوف الأمامية لدي املديرين الكبار، ويدخلونها على تقنيات 
ومنتجات جديدة. وبهذا فاإن الإدارة الو�صطي هي »املعرفة« يف �صركة اإيجاد املعرفة.

اإن مدراء امل�صتوى املتو�صط يلعبون دورا رئي�صيا يف الأ�صلوب الياباين لإيجاد معرفة 
موؤ�ص�صاتية. فالإدارة العليا توفر التوجيه اإىل الهدف الذي على ال�صركة التوجه نحوه 
وتو�صح الروؤية امل�صتقبلية اأو احللم لل�صركة )ماذا يجب اأن يكون؟(. بينما ترى طالئع 
القوى العاملة يف خ�صم ميدان العمل ال�صبيل اإىل احلقيقة )ماذا هناك؟(. وبهذا 
فعلي الإدارة الو�صطي حل الت�صاربات بني الآمال التي تريد اأن حتققها الإدارة العليا 
وماهو قائم يف عامل الواقع عن طريق اإيجاد اأعمال يف و�صط الطريق واإيجاد اأفكار 
منتجات. وي�صف تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( هذا الأ�صلوب لإيجاد املعرفة باأنه 

قائم على اأ�صا�ص عملية و�صط-اأعلي- اأ�صفل لالإدارة.

اأمر  العمل  وطالئع  العليا  الإدارة  بني  كو�صلة  بالعمل  الو�صطى  الإدارة  قيام  اإن 
املتحدة  الوليات  منظمات  يف  الو�صلة  هذه  بينما  اليابانية،  ال�صركات  يف  �صائع 
الأمريكية تعترب كعنق الزجاجة. ومن هذا املنطلق قامت ال�صركات الأمريكية باإلغاء 
الإدارة الو�صطى يف العقدين الثامن والتا�صع وفق برنامج ”عجاف وق�صوة“ خلف�ص 
ال�صلبية  والتداعيات  الربح.  يتعاظم  وذلك حتى  الرحمة  تعرف  ل  ب�صور  الإ�صراف 
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اأهمية واإيجابية الدور التوفيقي  لهذا النوع من خف�ص العمالة ظهرت حديثا لتوؤكد 
قد  اليابانيني  اأن  اإىل   )Takeuchi، 2006( تاكيو�صي  وي�صري  الو�صطي.  لالإدارة 
دورهم  وب�صفة  املعرفة.  اإيجاد  ويف  التنظيمية  البنية  يف  الدور  هذا  اأهمية  اأدركوا 
يف تقاطع �صريان املعلومات راأ�صيا واأفقيا - فاإن الإدارة الو�صطي حت�صل على �صيل 
من املعرفة مما يجعلها يف مركز يخول لها قيادة فرق امل�صاريع، فبمقدورهم اإعادة 

�صياغة احلقيقة وفقا لروؤية ال�صركة.

وحتى يوؤهل اأع�صاء الإدارة الو�صطي لقيادة فرق امل�صاريع - عليهم اأن يكون لديهم 
:)Takeuchi، 2006( املهارات التالية؛ وفقا لتاكيو�صي

• القدرة على و�صع فر�صيات لإيجاد اأفكار و�صطية	

• دمج اأ�صاليب متعددة لإيجاد املعرفة	

• ت�صجيع احلوار بني اأع�صاء الفريق	

• وتو�صيح 	 التخيل  على  اآخرين  مل�صاعدة  والت�صبيهات  الإ�صتعارات  اإ�صتخدام 
ت�صوراتهم.

• غر�ص الثقة بني اأع�صاء الفريق	

• ت�صور مهام امل�صتقبل بناء على اإدراك املا�صي	

• تن�صيق واإدارة امل�صاريع.	

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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و�صائط حتويل املعرفة

عملية  منوذج  وفق  املعرفة  لتحويل  و�صائط  اأربعة  خالل  مير  املعرفة  اإيجاد  اإن 
�صيكي اأو النموذج احللزوين؛ �صكل 17، وهو اإن�صاء التوا�صل الإجتماعي اأو ال�صراكة 
املعرفية، ومرحلة التخريج اأو التعبري بو�صع فكرة املعرفة، والتجميع اأو دمج املعرفة 
معدل  ينمو  احللزون  خالل  وباحلركة  والإ�صتيعاب.  الإدراك  وعملية  املنتظمة، 
عند  احللزون  حجم  يكرب  حيث  الظاهرية،  واملعرفة  ال�صمنية  املعرفة  بني  التفاعل 
حركته عرب م�صتويات الوجود اأي الفرد واملجموعة واملنظمة وخالل املنظمة. واملعرفة 
اأفقيا  يتمدد  املعرفة،  لإيجاد  اإىل حلزون جديد  توؤدي  �صيكي  الناجمة خالل منوذج 
وراأ�صيا عندما يتجاوز حدود الأق�صام واملنظمة نف�صها. وعندما ينمو احللزون عرب 
حدود املنظمة فاإن املعرفة التي توجدها اجلامعات واملوردون والزبائن واملناف�صون 
واملجتمعات املحلية واحلكومة وغريها تتفاعل مع بع�صها البع�ص يف التو�صع يف عملية 

.)Takeuchi، 2006( اإيجاد املعرفة

�صكل 17  : التو�صع يف اإيجاد التقنية
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وي�صف تاكيو�صي )Takeuchi، 2006( اإيجاد حلزون املعرفة على اأنه يقت�صي 
اإجراء عدد من التحويالت اأو التوليفات املختلفة، ت�صمل التحويل اأو التوليف عرب:

• املعرفة ال�صمنية واملعرفة الظاهرية	

• م�صتويات الفرد واملجموعة واملنظمة داخل ال�صركة	

• املهام والأق�صام يف ال�صركة	

• طبقات الإدارة العليا والإدارة الو�صطي وطالئع العمال يف ال�صركة	

• املعرفة داخل ال�صركة وخارجها والتي اأوجدها املوردون والزبائن والوكالء 	
اأ�صحاب  و�صائر  واحلكومة  واجلامعات،  واملناف�صون  املحلية،  واملجتمعات 

امل�صالح.

وهذه القدرات على التوليف ميكنها اإكمال اأو حتطيم عملية اإيجاد املعرفة.

اإيجاد املعرفة ميكن توظيف فكرة »با«، مبعني  ولتو�صيح التفاعالت يف عمليات 
»املكان«، والـ«با« وفق نظرية الوجودية هي امل�صمون الذي يحتوي املعنى. وبهذا فـ«با« 
 Takeuchi،( هي مكان �صراكة دورها مبثابة اأ�صا�ص لإيجاد املعرفة وفق تاكيو�صي
اأن  املكان ميكن  النا�صئة. هذا  للعالقات  �صراكة  مكان  هي  ”با“  اأن  كما   .)2006
اأو  األكرتوين  بريد  اإفرتا�صيا مثل  اأو  اأعمال متفرقة  اأو موقع  يكون عينيا مثل مكتب 
موؤمتر األكرتوين؛ اأو عقليا مثل ال�صراكة يف اخلربات والأفكار واملثاليات اأو اأي خليط 
هي من�صة لتطوير وحتديث املعرفة  من كل تلك الأماكن. مبعنى اآخر فاإن الـ“با“ 
الذي  واملوقع  التفاعالت  بني  الربط  نقاط  حتدد  التي  وهي  اجلماعية،  اأو  الفردية 
جتري فيه التفاعالت والعالقات بني متي وكيف. وبهذا فاإن من املمكن تف�صري ”با“ 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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على اأنها نوع من التوا�صل املركزي؛ غري اأنها اأكرب من اأن تكون توا�صل مركزي ب�صيط؛ 
حيث اأن ”با“ توفر م�صمون م�صرتك يتفاعل الأفراد من خالله مع بع�صهم البع�ص 
بطبيعتها ديناميكية مما يجعلها ت�صاهي الإرجتال يف  لإيجاد معنى جديد. و“با“ 
مو�صيقي اجلاز مقارنة بالعزف املو�صيقي امل�صجل. وعند اإرجتال اجلاز فاإن ال�صراكة 
يف امل�صمون املو�صيقي تكون يف الوقت احلقيقي، بينما ال�صراكة يف م�صمون اأورك�صرتا 
ي م�صبقا. كما اأن اخل�صو�صية التلقائية لي�صت كالعفوية وبهذا فاإن املنظمة ميكنها  ُتوؤَدَّ

اإقامة روابط وتخ�صي�ص مكان لي�صبح ”با“. 

وهناك اأربعة اأ�صناف من ”با“ تناظر املراحل الأربعة يف منوذج ال�صيكي، حيث 
ي�صف كل �صنف ”با“ لتالئم خ�صي�صا كل نوع من و�صائل حتويل املعرفة الأربعة. 
”با“  كل  اأن  كما  احللزونية.  املعرفة  عملية  توفر منربا خلطوات حمددة يف  وكلها 
يدعم عملية حتويل خا�صة؛ كما يف �صكل 18. وبهذا فاإن كل ”با“ تعجل من عملية 
اإيجاد املعرفة. وكما يف �صكل 19؛ فاإن الأ�صناف الأربعة من ”با“ هي: ”با“ نا�صئة؛ 

”با“ تفاعلية؛ ”با“ �صيرب؛ ”با“ ممار�صة.   

�صكل 18: ”با“ وحتويل املعرفة
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�صكل 19 : اأنواع الـ“با“ الأربعة

حتى ميكن لعملية املعرفة �صيكي اأن تقوم بدورها ب�صورة جيدة - جرى اإقرتاح 
بع�ص العوامل الداعمة التي تعترب اأ�صا�صية لإيجاد املعرفة. تلك العوامل توجد على 

امل�صتوي الفردي والتنظيمي.

اإيجاد  اأن يقوموا بدور املبادرة يف عملية  اأول: على الأفراد الأع�صاء يف املنظمة 
بالرتويج  وذلك  الو�صطى  لالإدارة  الهامة  امل�صاهمة  الرتكيز على  يلزم  كما  املعرفة. 
نا�صطني يف  وزرع  اأ�صفل«  اإىل  اأعلي  اإىل  »الو�صط  القائم على  الإدارة  ملمار�صة نظام 
جمال املعرفة م�صئولني عن تن�صيق وتن�صيط جهود اإيجاد املعرفة خالل املنظمة. هذا 
لأن املدراء على امل�صتوى الأو�صط يقومون مبهمة الربط ال�صروري بني اأفكار الإدارة 
العليا املوجزة والتجريدية واأفكار اأر�صية امل�صنع املبنية على خربة املمار�صة. كما اأن 
عليهم اجلمع بني املعرفة الإ�صرتاتيجية اخلالية من امل�صمون التي تنبثق من الإدارة 
للح�صول  وذلك  حمدود  مب�صمون  تتعلق  املمار�صة  على  مبنية  معلومات  مع  العليا 
على حكمة عملية اأو حلل الق�صايا املاثلة بناء على ظروف خا�صة اأو م�صمون بعينه 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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 Nonaka، 1988; Von Krogh، et al. 1997، 2000; Nonaka، Toyama،(

.)2007; Hong، 2011

 والعامل الثاين الداعم لإيجاد املعرفة هو وجود م�صمون على امل�صتوى التنظيمي 
و�صيانته اأو م�صمون يف�صي للمعرفة التي �صيتم اإيجادها وتتم ال�صراكة فيها وتفعيلها. 
هذه امل�صاحة امل�صرتكة للعمل تعترب مبثابة م�صدر ديناميكي َولَّد لالإحتمالت بتوفري 
ت�صري  التي  الـ«با«  امل�صاحة هي  اأو  املكان  الإبتكارات. هذا  لإنبثاق  املكان  اأو  الف�صحة 
اإىل »مكان وجود« حيث ي�صارك ال�صركاء يف م�صمون ويوجدون معاين جديدة خالل 
 Nonaka،( اأو طبيعيا  اإفرتا�صيا  اأو  اإجتماعيا  التفاعل  كان  �صواء  بينهم،  التفاعل 

.)Kono، 1998; Nonaka، Toyama، 2003; Hong، 2011

وكما يت�صح من �صكل 19 - فاإن هناك اأربعة اأنواع من الـ“با“ بناء على م�صتوى 
التفاعل والو�صائل امل�صتخدمة يف ذلك التفاعل:

• »با« نا�صئة: ت�صري اإىل املجال الذي ي�صارك فيه الأفراد يف اخلربات وامل�صاعر 	
بع�صهم مع بع�ص على اأ�صا�ص وجه لوجه

• ”با“ ممار�صة اأو ”با“ تدريب: تدعم التفاعالت الفردية والفرتا�صية	

• ”با“ تفاعلية اأو ”با“ حوار: تقام من اأجل التفاعل بني املجموعات ووجها 	
لوجه للرتويج للحوار بني امل�صاركني.

• ”با“ �صيرب اأو ”با“ منهجية: توفر بنية حتتية لنظام للمجموعات الإجتماعية 	
جلمع املعلومات يف مكان افرتا�صي. 

وميكن لأع�صاء منظمة من خالل ال�صراكة يف خمتلف الـ«با« والتعامل معها اأن:
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التوافق حول غر�ص م�صرتك. 1

تخطي النظرة الغري مو�صوعية املحدودة. 2

التفاعل مع بع�صهم البع�ص. 3

اإيجاد معرفة جديدة.. 4

واخلال�صة اأن »با« توفر منربا م�صرتكا يزكي من عملية �صيكي لتحويل املعرفة من 
خالل احلوار الر�صمي واملتزامن واجلديل بني النا�ص من داخل ومن خارج املنظمة 
 Nonaka، Kono، 1998; Nonaka، Toyama، 2003; Gueldenberg،(

 .)Helting، 2007; Nonaka، et al. 2008; Hong، 2011

والعوامل  الرئي�صية  املعرفة  اإيجاد  عمليات  بني  يربط  عام  خيط  هناك  اأن  كما 
خمتلف  من  النا�ص  بني  الديناميكي  للتفاعل  احلاجة  هو  اخليط  هذا  الداعمة. 
اإرجاعه  الهرمية. وهذا ميكن  املنظمة  امل�صئولية يف  وم�صتويات  الوظيفية  اخللفيات 
اإىل البنية التحتية للمنظمة يف اليابان والقائمة على الفرق والعرف. وعمليات الإنتاج 
يف ال�صركات اليابانية عادة ما تنظم حول فرق حيث كل موظف ين�صق مع الأع�صاء 

الآخرين من نف�ص الق�صم اأو من اأق�صام خمتلفة حلل ما يواجهونه من الق�صايا.  

فيه، وحتديد  الإنتاج غري مرغوب  النوع من  الفرد يف هذا  اإ�صهامات  تقدير  اإن 
حدود نظام العمل يكاد يتال�صي اإىل مدى اأقل. كما اأن امليل القوي اإىل العمل التعاوين 
التي  والفرق  اجلودة،  يف  التحكم  حلقات  خا�صة  العمل  جمموعات  انت�صار  من  قلل 
تدير نف�صها واإجتماعات تهدف اإىل تطبيق فل�صفة الإ�صالح املتوا�صل اليابانية. هذه 
العمل  للم�صاهمة يف  الو�صائل  توفر  الر�صمية  الر�صمية وغري  املوؤ�ص�صاتية  املجموعات 
�صائر  مع  الأع�صاء  توثق من عالقة  التي  الإجتماعي  التوا�صل  تتيح فر�ص  اأنها  كما 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة



54

م�صنـــــــــــــــــــــــــــع  املعــــــــــــــــــــــــرفـة
الأفراد  اأو  الأع�صاء  يقوم  املجموعات  حوارات  يف  امل�صاركة  خالل  ومن  العاملني. 
 Cole، 1989،( امل�صرتكة املفاهيم  لتف�صري وتطوير  ال�صمنية  املعاين  باإبراز رابطة 

.)1992; Kumazawa، 1996; Abegglen، 1957; Hong، 2011

وبالرتكيز على الأهمية احلا�صمة للتفاعل الب�صري يف نظرية اإيجاد املعرفة - فاإن 
الأول  باملقام  تعتمد  املعرفة  حتويل  لعمليات  الفعالة  التحقيق  �صبل  اأن  الوا�صح  من 
الإ�صتطرادية.  الأن�صطة اجلماعية  ال�صراكة يف  على  وقدراتهم  الأع�صاء  اإرادة  على 
وبهذا فاإن من الق�صايا احلا�صمة القدرة على الأداء بنف�ص جدية ال�صراكة املتوا�صلة 
خمتلف  من  اآخرين  لأفراد  ميكن  والتي  اليابانية  املحلية  منظمات  يف  الوا�صحة 
 Keys، et al. 1998; Hong، Snell،( اخللفيات الثقافية واملالب�صات اأن يتحلوا بها

.)2008; Teece، 2008; Hong، 2011

وبالطبع فاإن اليابانيني يرجعون اإىل مفاهيم املعرفة لدى كبار الفال�صفة الغربيني 
ولكن  املعرفة؛  باإيجاد  اخلا�صة  نظرياتهم  و�صع  يف  وبولين،  اأر�صطو  مثل  القدامي 
هناك تاأثري من الثقافة اليابانية على منوذج �صيكي. على �صبيل املثال - فاإن فكرة 
”با“ قد مت تبنيها من اأفكار الفيل�صوف الياباين ”كيتارو ن�صيدا“ عن اأهمية اإمتالك 
جمال عقلي واإجتماعي وعيني للتعامل مع اإيجاد املعرفة والتفاعل مع املعرفة - وهذا 
�صلوكية  اإفرتا�صيات  اأن هناك  اأي  اليابانية.  بالثقافة  الزوايا اخلا�صة  بع�ص  يعك�ص 
 Bhagat، et al.( ثقافية  قيم  من  تت�صمنه  وما  �صيكي  كل جانب من منوذج  وراء 
 2002; Javidan، et al. 2005; Gueldenberg، Helting، 2007; Nonaka،

.)et al. 2008; Wilkesmann، et al. 2009; Hong، 2011

التوا�صل الإجتماعي 

لكي جتري عملية التوا�صل الإجتماعي كركن من اأركان اإيجاد املعرفة الأربعة، على 
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النا�ص اأن ميتلكوا رغبة قوية يف التعارف والتعامل مع اآخرين كرغبتهم يف ال�صركة 
هوية  هناك  اليابانية  املنظمات  داخل  ويف  �صويا.  الوقت  وق�صاء  بالعمل  اخلربة  يف 
وم�صري م�صرتك يوؤ�ص�ص بني العاملني واملوؤ�ص�صة التي يعملون فيها. فالعاملون اأنف�صهم 
العمل وعمليات  ال�صراكة يف خربات  بينهم من خالل  يكونون م�صاعر قوية وتقارب 
الفريق«  »ِبْنية  العمل حتت  يوميا يف  �صاعات طويلة  اإن ق�صاء  الإجتماعي.  التوا�صل 
واإ�صرتاكهم يف فعاليات اإجتماعية يوؤدي اإىل تقوية اأوا�صر عالقات العمل مع الزمالء، 
ال�صمات  حتى ت�صبح املنظمة لي�صت مكان عمل فح�صب بل جمتمع متما�صك له كل 
 Sugimoto، 1997; Yoshimura،( للمجتمع  العاطفية  والروابط  امل�صرتكة 

 .)Anderson، 1997; Hong، 2011

الطيبة  الإجتماعية  البيئة  اأن  عن  الفريق  تعلم  يف  �صابقة  بحوث  اأ�صفرت  ولقد 
�صلوكيات  يف  لإنخراطهم  الفريق  اأع�صاء  على  الثقة  من  املزيد  ت�صفي  الداعمة 
�صخ�صية فيه خماطرة. هذا لأن ال�صعور بالدعم العاطفي الذي يوفره اأع�صاء الفريق 
بتغيريات جريئة  للقيام  الثقة  النف�ص  الذي يزيد يف  النف�صي  بالأمان  �صعورا  ي�صفي 
حالة  ويف  البناء.  الإنخراط  عملية  مقت�صيات  متليها  جديدة  اإختيارات  وحماولة 
لالإبتكار،  م�صرتكا  م�صمونا  توفر  املرتابطة  الوثيقة  العمل  عالقة  فاإن  اليابانيني؛ 
وال�صراكة ون�صر املعرفة ال�صمنية بني خمتلف الأع�صاء على م�صتوى امل�صنع بهدف 
درء خماوفهم ال�صخ�صية وتعبئة اجلميع لل�صراكة يف عملية التعلم. ومع طول الزمن 
املنق�صي يف امل�صاهمة والإنخراط يف العمل اجلماعي -  فاإن اأفراد الفريق يهتمون 
ال�صرورية  الإجتماعية  الثقة  م�صتوى  من  يزيدون  وبهذا  فرد  كل  وم�صاعر  بتفكري 
 Cole، 1989; Edmondson، 1999;( ال�صمنية  املعرفة  يف  لل�صراكة  للرتويج 

 .)Andrews، Delahaye، 2000; Hong، 2011

الآخرين  بالأع�صاء  ال�صخ�صية مقارنة  الهوية  تف�صري  فعند  اإىل ذلك،  بالإ�صافة 
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فاإن اليابانيني يرون اأنف�صهم على اأنهم جزء متكامل من التعاونيات حيث اأن كل ع�صو 
لوجهة  فبالن�صبة  اأقل.  اأو  اأعلي  بدرجة  الإجتماعية  والهوية  املكانة  نف�ص  ي�صارك يف 
اأع�صاء املجموعة ويوؤكد على الغايات  الياباين، فاإنه يوؤكد الوحدة مع  نظر املوظف 
امل�صرتكة والقواعد امل�صرتكة والإهتمامات التعاونية التي تتكون منها معايري العالقة. 
التي ت�صمهم  الوثيقة  العاملني هو الروابط  والأ�صا�ص الذي يقوم عليه التالحم بني 
وامل�صئوليات املتبادلة من منظور الثقافات القائمة على الع�صرية. هذه الهوية املوحدة 
املعرفة  يف  ال�صراكة  يف  كربى  اأهمية  ي�صكل  متبادل  فهم  اإيجاد  ت�صهل  العاملني  بني 

.)Ouchi، 1980( ال�صمنية

اإن روح اجلماعة هي القيمة الثقافية التي تدفع بامليل للتعارف بني الأفراد والعمل 
ال�صعوب  من  يعتربون  فاإنهم  التقليدية  بالكنفو�صية  اليابانيني  لتاأثر  ونظرا  كفريق. 
ذات الثقافة اجلماعية والتفكري التعاوين. فالعالقات ال�صخ�صية يف اليابان يحكمها 
ال�صلوكية  الت�صرفات  حتكم  والتي  ”جريي“،  ت�صمي  التي  الإقطاعية  الإلتزامات 
الأ�صرة  اأع�صاء  ذلك  يف  مبا  الإجتماعية  العالقات  اأنواع  لكل  بالن�صبة  لالأفراد 
الواحدة، ال�صداقة، الروؤ�صاء واملروؤو�صني. وقبول امل�صئولية لي�ص م�صروطا؛ مبعني اأن 
اأنف�صهم من  اأن لديهم رغبة عارمة لتعريف  اليابانيني بطبيعتهم م�صامينيون حتي 
خالل عالقاتهم بالآخرين بحيث اأن عالقاتهم قائمة على التعامل املتبادل بينهم. ثم 
اإن امليل الثقايف الطاغي للروح اجلماعية ي�صهل وجود روابط قوية بني اليابانيني. ويف 
اللغة اليابانية كلمة ”اأماي“ التي تفهم على اأنها ”لتعتمد على خري الآخرين“ ت�صف 
مع  املتبادل  الإعتماد  عالقة  عرى  لتوثيق  بالن�صبة  اليابانيني  لدي  املف�صلة  الثقافة 
 Takeo، 1962; Hofstede، 1980; Fukuyama،( اأع�صاء املجموعة الآخرين

.)1995

 وعموما فالثقافة اجلماعية القوية مثل الثقافة اليابانية حتفز م�صاهمة اأع�صاء 
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الفريق بن�صاط وت�صاٍو. والفريق القائم على اأن�صطة التعلم عادة ما يكون لالإ�صتفادة 
من اأفكار الأفراد وليوفر اإطارا لإيجاد املعرفة. فعلي �صبيل املثال فاإن حلقات التحكم 
يف اجلودة يف املنظمات اليابانية توفر لكل عامل يف اخلطوط الأمامية فر�صة مت�صاوية 
مع الآخرين للتعبري عن اآرائهم خالل الأن�صطة التعليمية، بهدف بذل جهود اإئتالفية 
يف فهم املواقف املتع�صرة وتف�صري الأحداث. وملا كانت املعرفة يف املنظمات اليابانية 
م�صرتكة  اأر�صية  اإيجاد  املهم  فمن  جماعية،  م�صامني  يف  وا�صع  نطاق  على  متوزعة 
لدعم الأن�صطة بني امل�صاهمني. وبهذا فمن خالل وجود ”با“ تفاعلية ت�صجع التفاعل 
وجها لوجه - ميكن لالأفراد اإدراك ت�صرفات الآخرين من خالل املمار�صة املبا�صرة 

.)Takeo، 1962; Hofstede، 1980; Fukuyama، 1995( وامل�صاهدة

التخريج 

اإن فاعلية التخريج الذي تتحول فيه الأفكار املجردة واحلد�ص اإىل �صور جلية من 
املعلومات يعتمد علي:

• احلاجة لتحويل العن�صر ال�صمني للمعرفة.	

• الدافع لعر�صها على العاملني الآخرين يف املنظمة.	

ين�صغلون  اليابانيون  فاإن   - الزمالء  من  الآخرين  العاملني  مع  التوا�صل  وعند 
عدة  خالل  من  ظاهرية  معرفة  اإىل  العاملني  يف  املتوغلة  ال�صمنية  املعرفة  باإخراج 
اإىل  تتحول  ما  �صخ�ص  لدي  ال�صمنية  فاملعرفة  مو�صوعية  غري  ب�صورة  اإ�صتعارات 
تبني  اإن  وراءها.  وما  املنظمة  يف  والتوليف  للم�صاركة  ظاهرة  مو�صوعية  معرفة 
الأفكار  بلورة  يف  ي�صاعد  والت�صبيهات  لالإ�صتعارات  ال�صائع  اليابانيني  املديرين 
الغام�صة التي ي�صعب نقا�صها وحتويلها اإىل �صور متما�صكة لتف�صري م�صرتك ونقا�ص 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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يف عمليات لحقة. وميكن لالأع�صاء الإ�صتفادة من قوة تف�صري الإ�صتعارات والآليات 
 Boisot،( ال�صمني  وفهمهم  ال�صخ�صية  اأفكارهم  عن  للتعبري  الأخرى  الرمزية 
 1983; Nonaka، 1994; Lam، 1997; Tsoukas، Vladimirou، 2001;

 .)Tsoukas، 2003; Nonaka; Toyama، 2007

واإيل جانب ذلك فاإن ن�صوء عقلية م�صرتكة ملعلومات مكررة بني العاملني �صيكون 
مو�صع ترحيب باملكا�صب العملية من املعلومات الفائ�صة يف اأعمالهم اليومية. فعلي 
�صبيل املثال؛ اإن درا�صة عملية اإبتكار املنتجات يف املنظمات اليابانية تبني وجود تداخل 
كبري بني عدة مراحل خمتلفة، بزيادة كمية املعلومات التي ي�صارك فيها القائمون على 
:)Nonaka، 1991( مراحل التطوير. ولقد حاولوا اإ�صتغالل املعلومات املتوفرة يف

• تالحق الأفكار	

• �صراكة العديد من الأفراد يف عملية م�صتمرة من التعليق والتعقيب 	

• الإ�صتجابة لطلبات �صوق متغرية.	

وميكن القول باأن القوة الثقافية الرئي�صة التي تدفع عملية حتويل املعرفة ال�صمنية 
التي  املجتمع  يف  القائمة  ال�صكوك  لتفادي  العام  امل�صتوى  اإىل  ترجع  فيها  وال�صراكة 
حتيط مبدى حتمل النا�ص للمخاطر والغمو�ص واحللول املف�صلة التي يتبناها للحد من 
تاأثري تلك التداعيات. واليابانيون الذين يدفعهم م�صتوي عايل من تفادي ال�صكوك - 
عندهم ميل ثقايف اإىل جمع قدر من املعلومات اأكرب من حاجتهم وال�صراكة فيها للحد 
من تداعيات عدم التيقن. ولعل احلاجة املا�صة اإىل التغلب على عن�صر ال�صمنية يف 
املعرفة اإىل جانب الإنت�صار الراأ�صي للمعرفة عرب امل�صتويات الإدارية يدفع اإىل البحث 
 Hofstede، 1980; Abramson،( اجلاد عن املعلومات داخل املنظمات اليابانية

.)et al. 1993; Nonaka، 1991
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التجميع 

حافز  لديهم  يكون  اأن  املنظمة  اأع�صاء  على  يجب  املعرفة،  جتميع  عملية  خالل 
يجمعوا  كي  يعرفون  فيما  الآخرين  مع  ي�صاركوا  واأن  يعرفون  عما  للتحدث  كبري 
ويعاجلوا خمتلف جوانب املعرفة الظاهرية ؛ هذا واإل فاإن م�صكلة الإ�صتئثار باملعرفة 
�صت�صت�صري عندما يظن النا�ص اأن املعرفة م�صدر قوة فيحجزونها عن الآخرين بغية 
مكا�صب �صخ�صية. اأما يف املنظمات اليابانية فهناك معلومات خلفية �صائعة الإنت�صار 
ت�صاعد العمال اليابانيني على اأن يعملوا بكفاءة. هذه الظاهرة اإىل جانب ما يرتتب 
عليها من املهارة اخلالقة يف حل الق�صايا التي يتمتع بها العاملون على اأر�صية الور�ص 
والتي ت�صاعدهم على مواجهة التغريات واملواقف الغري متوقعة - هذا هو ما ي�صمى 
اإىل  تتحول  الزرقاء  الياقة  اأ�صحاب  العمال  مهارة  اأن  اأي  املهارات.  ياقة  بتبيي�ص 
مهارات اأ�صحاب الياقة البي�صاء. اإن اإتقان طبيعة املهارات واملمار�صات املوقوتة التي 
تالئم املوقف يف القيام بتعلم اأمور متخ�ص�صة واإيجاد حلول عملية ما كانت ممكنة 
 Koike،( العمل  زمالء  مع  للنقا�ص  فر�ص  واإتاحة  املعلومات  يف  �صراكة  وجود  دون 
 1984; Nonaka، 1991; Tyrni، 1994; Cole، 1995; Nonaka; Takeuchi،

.)1995; Collinson، 1999; Fruin، 1999; Michailova، Husted، 2003

اإن توفري ال�صبل الغري مقيدة للتو�صل اإىل املعلومات الهامة اخلا�صة بالتقنية التي 
العمال  تدعم  العمل  مكان  يف  املاثلة  والق�صايا  العمل  وممار�صات  تطبيقها  يجري 
اأن ذلك �صيكون جمديا فقط  اإيجاد م�صادرة معرفة م�صرتكة؛ غري  اليابانيني على 
عندما ي�صرتك الأع�صاء يف م�صري واحد وهوية جماعية. وحتت تاأثري ثقافة جماعية 
غالبة يف اليابان، توجد بيئة لل�صراكة يف كل ما يعرفون. وبهذا ميكن الرتويج لتملك 
معرفة �صائعة بني الأع�صاء وال�صراكة فيها. والثقافة اجلماعية يف املنظمات اليابانية 
ُتلزم على التعاون الوثيق بني الأع�صاء، وتروج لل�صفافية والرتابط املتبادل. وملا كان 

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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الإن�صجام بني العاملني من الأ�ص�ص التي توجه العالقات الإجتماعية اليابانية، فاإنهم 
يوؤمنون باأهمية توفري فر�ص امل�صاهمة يف عملية ال�صغل على قدم امل�صاواة عن طريق 
ال�صراكة يف كل امل�صادر. ووجود ت�صارب بني خلفيات املعرفة وم�صتويات املهارة قد 
تعيق عمليات التفاعل وتق�صي على الإن�صجام الإجتماعي. ولهذا فمن ال�صروري على 
الأع�صاء اإحاطة العاملني باملواقف الإ�صكالية حتى يتمكنوا من تبادل الأفكار، كما اأن 

التو�صل للمعلومات وال�صراكة الوا�صعة يعترب من املتطلبات الرئي�صية.  

الإ�صتيعاب

العملية  اأنها  الإ�صتيعاب على  كنليف )Cunliffe، 2002، 2008( عملية  ي�صف 
التي تتم عن طريق اإدخال املعرفة الظاهرية يف املعرفة ال�صمنية تنطوي على عملية 
النعكا�ص الذاتي حيث يتيح الأع�صاء الفر�صة لظهور فهم جديد من خالل التقييم 
والإختبار املتوا�صل لفرو�صهم الرئي�صية والأ�صاليب اجلارية للقيام بالعمل. غري اأن 
النجاح يف حتدي الأفكار املتجذرة واملمار�صات ال�صائعة، عليهم تبني موقف منفتح 
جتاه اأنف�صهم وما يقومون به من اأفعال، وتقييم التاأثري على البيئة املحيطة قبل فوات 
الأوان. وعلي امل�صتوى الفردي هناك حاجة حل�صا�صية وا�صتعداد لتعري�ص ال�صخ�ص 

للرقابة املتوا�صلة وحما�صبة النف�ص، والت�صاوؤل النقد للعمل وعواقبه.

حتديات

بع�ص منتقدي نظرية �صركات اإنتاج املعرفة يف اإ�صكالية - حيث اأن غالبية البحوث 
الطبيعة  اإىل  الإ�صارة  ي�صهل فهمها دون  التي ل  اليابانية ومنظماتها  بالثقافة  تتعلق 
اخلا�صة للموؤ�ص�صات اليابانية. ومن جراء ذلك فقد اأثريت خماوف عن اإمكانية نقل 
واإمكانية  املعرفة عموما  اإدارة  املوؤ�ص�صاتي وممار�صات  التعليم  الياباين يف  الأ�صلوب 
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تطبيق تلك النظريات اليابانية يف املعرفة. 

ولقد مت اإختبار القيود التي توؤثر على جناح نقل منوذج �صيكي وتعميمه يف العامل 
يف بحوث اأجريت عام 2003 واإنتهت باأن هذا النموذج متاأ�صل يف النظم الإجتماعية 
اإلتزام  الوثيقة،  الأعمال  �صبكة  عالقات  املثال،  �صبيل  على  اليابان.  يف  والتجارية 
الأقدمية،  على  القائمة  الرتقية  وعملية  وقيمها  ال�صركة  باأهداف  القوي  العاملني 
اإدارة  ممار�صات  نقل  ال�صعب  فمن  وبهذا  ال�صركة.  يف  العاملني  جميع  وم�صاهمة 
املعرفة اإىل تربة غريبة دون الإدراك الكامل لالإفرتا�صات ال�صمنية وم�صمون اأ�ص�ص 
الثقافة واملجتمع الياباين. حيث اأن من املمكن وجود ت�صادم مع العاملني يف البلدة 
امل�صت�صيفة وبهذا يلزم اإيجاد حلول للتغلب على التباعد بني املوؤ�ص�صات يف بيئتي الدولة 
الثقافية  الق�صايا  خللفيات  الكامل  الإدراك  اأن  املمكن  ومن  الأم.  والدول  امل�صيفة 
املتجذرة يف مناذج اإيجاد املعرفة �صي�صاعد يف حماولت النقل املبا�صر وم�صاهاة تلك 

املمار�صات دون مواجهة بع�ص ال�صعوبات واملقاومة التي توؤدي اإىل الف�صل.

وممكن تلخي�ص الإ�صتنتاجات من درا�صة اإجنازات ال�صركات القادرة على اإيجاد 
املعرفة يف بع�ص نقاط اأهمها:

• امل�صتقبل هو لل�صركات التي ت�صتطيع الإ�صتفادة من جتارب الغرب وال�صرق 	
وبناء منوذج عاملي لإيجاد املعرفة يف املنظمات.

• القدرة على التغا�صي عن جن�صية العاملني املبتكرين.	

• جناح املجتمع اجلديد القائم على املعرفة �صيقام على اأ�صا�ص قدراته على 	
اإيجاد املعرفة.

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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تنظيم فرق العمل

ي�صف نوناكا وتاكيو�صي )Nonaka; Takeuchi، 1995( تنظيم فرق العمل يف 
�صركة اإيجاد املعرفة على اأنه يف العادة يتبع منط من ثالثة اأمناط معروفة يف الألعاب 

الريا�صية، األ وهي:

منط التتابع )يف �صباق امل�صافات(. 1
منط الرجبي. 2
منط كرة القدم الأمريكية. 3

ومنط التتابع ي�صاهي ال�صالل حيث اأنه يتطلب وقتا طويال للبدء اأو التح�صري كما 
اأنه قائم على التعليم البطئ.

والهند؛  واإ�صرتاليا  بريطانيا  يف  رائجة  اإجنليزية  لعبة  وهي  الرجبي؛  منط  اأما 
فتت�صمن اإيجاد فريق خمتلط املهام ويعمل مع بع�ص مبا�صرة، وي�صتطيع التعامل مع 
تغريات املتطلبات باأ�صلوب موفق، كما اأنه ل يحتاج لفرتة حت�صريية طويلة. والتفاعل 
املتوا�صل وطويل املدى لأع�صاء فرق م�صروع - يو�صح الفكرة ال�صاملة اأو اإ�صرتاتيجية 

العمل، وفكرة املدى املتو�صط وكذلك فكرة املنتج. وفوائد منط الرجبي تت�صمن:

• دورة تكوين ق�صرية.	
• القدرة على العمل دون خالفات تنظيمية ملمو�صة حيث اأن الكل مركز على 	

الغاية. 
• يت�صمن اإنتاج يقود اإىل ت�صميمات ميكن ت�صنيعها.	
• يوؤدي اإىل وقت اإعداد ق�صري مع جودة عالية.	
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�أما �ملثالب فت�ضمل:

• الإعتماد على العالقات الإجتماعية التي قد توؤدي اإىل تدين يف الكفاءة عند 	
منو حجم الفريق.

• خطورة التفكري اجلماعي مما يوؤدي اإىل امليل للحفاظ على الوحدة والإلتزام 	
على ح�صاب التغيري- اأي اجلنوح اإىل اأقل قا�صم م�صرتك بني الفريق بدل من 

البحث عن اأف�صل احللول. 
• رمبا يعطي وزنا اأكرب للت�صويق والت�صنيع مقارنة بتحقيق اإمكانيات التقنية، 	

اأي التطلع اإىل حتقيق ما هو اأقل من املمكن.
• قد ي�صعب حتديد اأهداف الأداء مع التغري اجلذري للعملية.	

واملثالب  الفوائد  بني  للتوازن  اأ�صلوب  فهو  الأمريكية  القدم  كرة  لنمط  وبالن�صبة 
لنمط الرجبي كو�صيلة للح�صول على فرتة اإعداد موجزة مع م�صتويات اأداء عالية. 
ففي منط كرة القدم الأمريكية، هناك حوار كثيف بني عدد �صغري من قادة امل�صروع 
يف بداية العمل بهدف تو�صيح الأفكار الكربى، وفكرة املدى املتو�صط، وفكرة الناجت 
)هذا ي�صاهي قيام مدربي الفريق على و�صع خطة لعب( - كما تتكون الفرق للقيام 
مبهام حمددة ومتخ�ص�صة. وكذلك تقوم الأق�صام املكلفة مبهام حمددة تتحرك يف 
والتوقيت، وذلك  والأداء  التكلفة  لتحقيق غايات  الرجبي(  الوقت )علي منط  نف�ص 

يت�صمن:
• توا�صل اإجتماعي على نطاق وا�صع؛ مثل زيارة الأ�صواق.	
• التعاون بني الأق�صام.	
• كل الفرق تقيم منوذج تنفيذي لتتاأكد من حتقيق فكرة املنتج.	
• بينما 	 كاملة  و�صع خطط  متما�صكة  الأ�صلوب ميكن ملجموعة �صغرية  وبهذا 

تقوم الفرق الكاملة بتطبيق منط الرجبي ب�صورة تكاد تكون م�صتقلة.

الف�صل الأول .. م�صـــنع اإبتكـــــار املعــــــــــرفة
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م�صنع املعرفة الأكادميي

الف�صل الثاين
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الدور  واأهمية هذا  املعرفة  اإيجاد  التعليمية يف  املوؤ�ص�صات  عند احلديث عن دور 
اإىل عدة اإجتاهات متنوعة بع�صها موقع  اإبتكار معرفة جديدة، يتطرق احلديث  يف 
اإنتقاد لأنه يتنافى مع ر�صالة التعليم الأكادميي وبع�صها يتما�صى مع ر�صالت املوؤ�ص�صة 
وتعريف  املعرفة«  »م�صنع  تعبري  تف�صري  عن  ناجم  التناق�ص  ذلك  ولعل   - التعليمية 

»املوؤ�ص�صة املنتجة للمعرفة«.

يف  خا�صة  املعرفة  عر�ص  هو  الأكادميي  املعرفة  م�صنع  تعريفات  اأب�صط  ولعل 
 Thermofisher( �صينتيفيك  ثرموفي�صر  �صركة  قدمته  الذي  الألكرتوين  التعليم 
Scientific( لبناء مناذج تعليمية قائمة على اإ�صتخدام الو�صائل املتعددة للعر�ص؛ 

كما يف �صكل 20.

�صكل  20: النموذج العقلي املزدوج

ت�صل  املعلومات  اأن  حيث  مكونات  عدة  على  يقوم  املزدوج  العقلي  والنموذج 
املكتوب  والن�ص  الأذن  ي�صل  الذي  ال�صوت  وتتجمع من خالل  الب�صرية  الأحا�صي�ص 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
الف�صل الثا
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والفيديو وال�صور التي تراها العينان. هذه املعلومات تختزن يف مواقع خمتلفة من 
على  احلر�ص  يجب  ولهذا  حمدودة.  �صعة  لها  التي  املدى،  ق�صرية  كذاكرة  العقل 
عر�ص جرعات �صغرية من املعرفة حتى ل ي�صلها اأكرث مما ت�صتطيع اإختزانه على 
املدى الق�صري وحتى ل يعاين العقل من تلقي ما يرهق اإدراكه وحتى تنتقل املعرفة 
اإىل الذاكرة طويلة املدى، حيث تختلط املعرفة اجلديدة مبا �صبق من معرفة. ومما 
للغايات  جيدة  ذهنية  خريطة  املتعلم  لدى  يكون  اأن  املعرفة  اإ�صتيعاب  على  ي�صاعد 
اإىل جانب قدر كبري من  املدى؛  الق�صرية  الذاكرة  املعلومات يف  لإ�صتيعاب  ومنطق 

املعرفة امل�صبقة لت�صهيل التدريب على التعلم واإدراك املعرفة اجلديدة. 

وو�صائل العر�ص املتنوعة تتنا�صب مع طريقة ت�صغيل العقل وت�صاعد على اإ�صتيعاب 
اأكرب قدر من املعرفة. ومن هذا املنطلق ي�صار اإىل م�صنع املعرفة على اأنه الكيان الذي 

يتلقى و�صائل العر�ص املتنوعة ليحولها اإىل معرفة يدركها املتعلم كما يف �صكل 21.

�صكل 21 : م�صنع املعرفة يف م�صمون التعلم

وباملقابل يعترب البع�ص اأن م�صنع املعرفة هو عملية تكوين اأر�صيف منظم للمعرفة 
ت�صاهي الذاكرة الب�صرية طويلة املدى حيث حتفظ املعرفة يف قواعد معرفة وقواعد 
معلومات واأ�صابري الكتب واملن�صورات ويف طيات الأفالم والفيديوهات واللوحات. ومن 
اأمثلة م�صانع املعرفة هذه م�صنع معرفة الرعاية ال�صحية التي اأن�صاأته �صركة زنك�ص 
)Zynx(؛ كما يف �صكل 22؛ حيث يقوم طاقم طبي بالإ�صراف على الكم ال�صخم من 
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املعلومات التي تت�صمن قرابة كل �صيء ن�صر بالإجنليزية بداية من نتائج البحوث اإىل 
املقالت العلمية. وبعد جتميع تلك املعلومات يجري نخلها بناء على معايري لعزل الغث 
والإبقاء على الثمني منها مما له قيمة - ثم حتويل ما يقع عليه الإختيار ب�صورة �صل�صة 

للمراجعة. ويف النهاية يوفر م�صنع املعرفة ما يحتاجه املمار�صون من معرفة �صحية.

�صكل 22 : م�صنع معرفة لإقتبا�ص املعرفة املفيدة

ومن هذا املنطلق فاإن البع�ص يعترب م�صنع املعرفة الأكادميي و�صيلة لتخزين املعرفة 
وفرزها وت�صنيفها لت�صهيل التو�صل اإليها واإتاحة م�صادرها بهدف توظيفها يف التعليم 
التعليم  وموؤ�ص�صات  اجلامعة  ر�صالة  اأن  اآخرون  يرى  بينما  هذا  الأكادميية.  والبحوث 
العايل هو اأن ت�صبح »م�صانع معرفة« حيث تنتج من املعرفة ما ميكن حتويله من خالل 
التقنيات احلديثة اإىل منتجات تطرح يف الأ�صواق. ومن هذا املنطلق فاإن على ال�صركات 
التجارية وال�صناعية دعم عمليات اإيجاد املعرفة فيها حيث اأنها امل�صتفيد الأكرب من 
تعليمية  كموؤ�ص�صة  اجلامعة  دور  ي�صعف  التوجه  هذا  كان  وملا  اجلديدة.  املعرفة  ثمار 
انتقادا لذعا من  تلقي  الإن�صانية فلقد  الفنون والعلوم  البحوث يف  اإىل تدهور  ويدعو 

اأن�صار التعليم التقليدي ومن علماء الإجتماع وال�صيا�صة والعلوم البحتة.

اإن�صاء مدار�ص وجامعات مبتكرة للمعرفة مبا يف ذلك  اإىل  اأن التوجه  وبال �صك 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
الف�صل الثا
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املعرفة التي ل توؤدي مبا�صرة اإىل منتج يتطلب اإعادة النظر يف فل�صفة التعليم والتحرر 
من و�صائل التعليم الآلية والتحول اإىل برامج تعليمية حترتم التفكري النقدي والتملي 

والتفكر والإدراك واملحاولة واخلطاأ.

التعليم العايل وجمتمع املعرفة

املدار�ص  من  التوقعات  زيادة  فيها  توا�صلت  فرتة  يف  املعرفة  ملجتمع  التحول  اإن 
اإدارة  بخ�صو�ص  اأف�صل  مهنية  ملعرفة  ملحة  �صرورة  اإيجاد  اإىل  اأدى  واملدر�صني 
املدار�ص وفاعلية التدري�ص والتعلم. يرى هارجريفز )Hargreaves، 1999( اأن 
يكونوا على قدر كبري  الباحثني يف اجلامعات مل  اأن  ناجم من  املتزايد  الطلب  هذا 
من التوفيق يف اإيجاد هذا الدرب من املعرفة اأو ن�صره. ولعل ال�صبب يف تعذر حتقيق 
التعليم وتطويره.  التقليدية يف بحوث  ال�صبل  هذا الطلب هو موا�صلة الإعتماد على 
ورمبا كان من احلكمة اللجوء اإىل اأمناط اإيجاد املعرفة يف موؤ�ص�صات التقنية الرفيعة 
اإيجاد معرفة مهنية يف التعليم وعلي  اإزدهار  واإ�صتنباط الظروف التي ت�صاعد على 

زيادة ال�صرعة يف ن�صرها خالل اخلدمات التعليمية الكلية.

املعرفة“  ”اإيجاد  مدار�ص  فكرة  باإ�صتك�صاف  هارجريفز  قام  املنطلق  هذا  ومن 
وذلك بناء على اأربعة حماور:

• ر�صد املعرفة املهنية.	

• اإدارة عملية اإيجاد معرفة جديدة.	

• التحقق من �صحة املعرفة املهنية اجلديدة.	

• ن�صر املعرفة املهنية اجلديدة.	



71

كما قام هارجريفز باإ�صتك�صاف اأف�صل اأ�صاليب الرتويج لبحوث تركز على الق�صية 
يف جمال املدار�ص القائمة. ولقد اإ�صتخل�ص من هذا اجلهد اأن:

• علي قادة املدر�صة معرفة راأ�ص املال الفكري الكلي ملدر�صتهم واأن ل يكتفوا 	
بالدراية بامل�صتوي الفرد ولكن بالن�صبة لثقافة وتركيبة املدر�صة كلها.

• الداخلي 	 احلوار  من  كبري  قدر  املعرفة  اإيجاد  مدار�ص  خ�صائ�ص  من  اإن 
وتوا�صل مهني، وجود فر�ص معتادة للتملي والتفكري واملحاورة والإ�صتف�صار 

وثقافة قائمة على التجربة والتحدي دون مالمة.

• ومع وجود النظرة العامة باأن بحوث التعليم توفر دعما عمليا قليال للمدر�صني 	
الرئي�صي  امل�صدر  املمار�صني  جعل  هو  البدائل  اأحد  فمن  القرار،  ومتخذي 

لإيجاد املعرفة.

• الأويل 	 التدريب  يف  املدر�صة  اإ�صرتاك  من  ينجم  قد  املعرفة  اإيجاد  اإن 
للمدر�صني.

• قد ينجم اإيجاد املعرفة كذلك من مدر�صني يقومون بالبحوث؛ ويف الواقع اأن 	
جتمعات البحوث القائمة على املدر�صة فعالة حيث اأن جهودها جماعية ول 

متثل موؤ�ص�صات منعزلة.

• اإىل 	 لالإ�صارة  حاليا  ي�صتخدم  املمار�صات“  ”اأف�صل  مثل  م�صطلحات  اإن 
من  التحقق  بينما  مليوعته.  مفيد  غري  م�صطلح  معرفة  �صحة  من  التحقق 
�صالحية معرفة يت�صمن احلكم ال�صخ�صي للممار�ص وحكم جمموعة مهنية 

اأو م�صلحة خارجية اأو دليل علمي. 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
الف�صل الثا
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وهذا يجلب ال�صوؤال عن ماهية املدر�صة القائمة على اإيجاد املعرفة وعن �صرورتها 
الوقت -  نف�ص  واملدر�صني. ويف  املدار�ص  التوقعات من  �صقف  اإرتفاع  توا�صل  يف ظل 
فاإن املطلوب منهم هو يف حالة تغري مطرد نتيجة توجه املجتمعات التي ميثلونها اإىل 
قدرات  وجود  حتتم  العمل  متطلبات  يف  تغري  هناك  اأن  وبالأخ�ص  املعرفة،  جمتمع 
اأن التعديالت التعليمية اجلارية  خمتلفة خلريجي املدار�ص. وي�صري هارجريفز اإىل 
تركز ب�صراوة على قيمة ن�صر الأداء الأف�صل، لأن املمار�صة القائمة تتحول ب�صرعة اإىل 
اأمر بائد. وبهذا فهناك حاجة اإىل قدرات يف املدار�ص لإيجاد معرفة مهنية جديدة، 
مبعني اآخر هناك حاجة ملدار�ص لديها القدرة على اإيجاد املعرفة. وال�صورة املثالية 

لتلك املدر�صة هي يف اأنها:

• تر�صد وتراجع معرفتها املهنية التي متار�صها.	

• تدير عملية اإيجاد معرفة مهنية جديدة.	

• حتقق املعرفة املهنية اجلديدة.	

• تن�صر املعرفة املهنية اجلديدة.	

الكثري  يف  فاإن   - املدر�صة  يف  امل�صتخدمة  املهنية  املعرفة  ملراجعة  وبالن�صبة 
التي  املعرفة  ويجهلون  يعرفون  ما  يعرفون  ل  اأنهم  املدر�صون  يدرك  ل  الأحيان  من 
تنق�صهم. وهذه الظاهرة تتفاقم يف ظل عزلة املدر�صني يف املدار�ص؛ بينما يف وجود 
ثقافة مدر�صية قائمة على التعاون ميكن حتديد اخلبري وجمال خربته. وبهذا على 
يوجد  قد  ما  على  الإقت�صار  دون  كله  الفكري  املدر�صة  راأ�صمال  فهم  املدر�صة  قادة 
التدري�ص، بل ما يدخل يف نطاق ثقافة املدر�صة  اأع�صاء هيئة  الأفراد من  اأفئدة  يف 

وبنيتها. 



73

تت�صمن  اأن  هارجريفز  فيقرتح   - جديدة  مهنية  معرفة  اإيجاد  عملية  اإدارة  اأما 
خ�صائ�ص املدار�ص التي توجد املعرفة علي: 

• احلما�ص ملوا�صلة التح�صينات.	

• الدراية التامة بالبيئة اخلارجية.	

• احل�صا�صية لتف�صيالت الطالب واأهاليهم.	

• التخطيط املوؤ�ص�صي املتما�صك الذي يت�صم بالليونة.	

• ت�صل�صالت هرمية م�صطحة وتفوي�ص ال�صلطات.	

• الإعرتاف بخربات املدر�صني.	

• عالقات غري ر�صمية بني هيئة التدري�ص حيث حتظي اخلربة مبكانة ولي�ص 	
املركز.

• كم كبري من احلوار الداخلي وقدر وا�صع من التوا�صل.	

• النظرة اإىل اإيجاد املعرفة املهنية من منظور املدر�صة ككل وكعملية منظمة.	

• وجود فر�ص عادية للتملي وال�صتف�صار واحلوار.	

• اإ�صتخدام جمموعات تطوير موؤقتة.	

• تقوية ثقافة ل لوم على املجرب واملتحدي اإذا اأخطاأ.	

• ت�صجيع التنوع واخلروج عن املاألوف.	

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
الف�صل الثا
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• ال�صراكة.	

• التهجني الداخلي عن طريق تدوير العمل وتكوين فرق لها مهام متداخلة.	

• التجاذب الإيجابي بني التحكم واحلرية، والتحرر وامل�صئولية.	

ولكن  املدار�ص  فعالية  عن  اجلاري  الفكر  حال  باأية  توازي  ل  اخل�صائ�ص  هذه 
نوناكا  دعائمها  اأر�صي  التي  املعرفة  اإيجاد  �صركة  فكرة  من  ي�صتنبط  هارجريفز 

وتاكيو�صي )Nonaka; Takeuchi، 1995( اأربعة اأنواع من اإيجاد املعرفة:

التوا�صل الإجتماعي: ال�صراكة يف اخلربة عن طريق التلمذة والتوجيه . 1
العلمي

التعبري اخلارجي: التعبري عن املعرفة ال�صمنية يف معرفة ظاهرة من . 2
خالل احلوار والتفكري اجلماعي.

التملي )اإكت�صاب املهارة(: التعلم عن طريق العمل حيث تتحول املعرفة . 3
الظاهرة اإىل معرفة �صمنية.

التجميع: حيث يتوا�صل النا�ص الذين ميلكون معارف خمتلفة عن طريق . 4
�صبكات.
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اأ�صابهم الإحباط  اأن كثري من قادة البحوث والتطوير يف اجلامعات قد  ل �صك 
من امل�صتوى املتدين لتاأثري بحوثهم على املدار�ص؛ ولهذا يو�صي هارجريفز باإ�صتبدال 
الكتابة  والقائم على  التفاعل  بالتباعد وعدم  يت�صف  العايل )الذي  التعليم  منوذج 
فقط( اإىل املدر�صة بعمليات ن�صر داخل املدار�ص وبينها. وهذا يوازي وجود وحدات 
بحوث وتطوير يف املوؤ�ص�صات ال�صناعية يف ال�صابق والتي مت التخل�ص منها كوحدات 
م�صتقلة يف املنظمة ودجمها يف القوة العاملة. مبعنى اآخر هناك فارق بني النقل بني 

الأفراد والنقل بني الأماكن. ومن ال�صبل التي ينتقل بها البحث:

املدر�صون دائمو احلر�ص على الإن�صغال باملحاولت - اأي املحاولة واخلطاأ . 1
ب�صورة ع�صوائية يف الف�صل الدرا�صي. وعندما تتحول تلك املحاولت اإىل 

طريقة اأكرث ترتيبا، واأكرث اإرتباطا وحتكمًا فيها ب�صورة ظاهرة - فاإنها 
تتحول اإىل اإيجاد معرفة. غري اأن نقل املعرفة �صعب لأن التعلم تولد عن 

طريق الإن�صغال باملحاولت الع�صوائية.

اإن �صراكة املدر�صة يف التدريب الأوَّيل للمدر�ص يلعب دورا كبريا. اإن . 2
الإعداد املهني يهدف اإىل اإك�صاب املعلم القدرة على اإ�صتخدام الو�صائل 
واأن ي�صتفيد من التجارب، وعليه فاإن املعلم ل بد اأن ُيعّد الإعداد اجليد 

قبل ممار�صة املهنة. هذا اإىل جانب اأن املتدرب طاملا ما اأح�صر معه اأفكار 
جديدة.

املدر�صون امل�صتغلون يف البحث؛ الذي هو نوع من املحاولت الغري ع�صوائية . 3
ال نتيجة اأنه عمل جماعي  يفيدون بتكوين تاآلف بحثي عادة مايكون فعَّ

ولي�ص جمرد وحدة معزولة.

املديرون على امل�صتوي الو�صط ي�صكلون عقدة اإ�صرتاتيجية تربط بني . 4

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
الف�صل الثا
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الإدارة العليا ومدر�صو الف�صول الدرا�صية - اأي بني مواقع بعيدة جدا 

عن اخلطوط الأمامية وبني جهات جل تركيزها على املطالب الآنية. ويف 
الواقع اأن الإدارة الو�صطي يف املدار�ص الثانوية ميكن اأن يكونوا طليعة 

مهند�صو املعرفة ذوو النظرة النقدية.

تركز  والتي  املتجلية  املطالب  ت�صريها  التي  البحوث  فاإن  امل�صتقبل  اإىل  وبالتوجه 
على الق�صايا الهامة والتي تخ�صع لإختبارات املحا�صبة تتطلب اأن يكون املدر�صون يف 
قلب عملية اإيجاد املعرفة للو�صول اإىل التدري�ص الفعال والتعلم الفعال. واأي�صا - علي 
القائمني بالبحوث اأن يقرتبوا من املدر�صني. وهذا النموذج يحل حمل منوذج قدمي 
حيث اأن بحوث اجلامعة ت�صريها اخلربة ويختارها الباحثون ويراجعها زمالوؤهم ثم 
تن�صر النتائج من اأعلي اإىل اأ�صفل. اأما النموذج اجلديد في�صريه الطلب حيث ل يتجلى 
اإل عندما يتعرف املمار�صون على حاجة حمددة، كما اأنه يركز على ق�صية وا�صحة 
هارجريفز  يقرتح  وهنا  كبرية.  �صبكة  من  جزء  اأنه  كما  للم�صائلة  وخا�صع  املعامل، 

الرتويج لهذا النوع اجلديد من البحوث عن طريق:

• تدريب املدر�صني ودعمهم يف اإكت�صاب مهارة البحث.	

• اخلارجي 	 بالتعبري  املدر�صة  تدري�ص  هيئة  اأع�صاء  لقيام  فر�ص  عن  البحث 
ولدمج اأنواع التعليم.

• اإن�صاء �صبكات لالإ�صتغال باملحاولت الع�صوائية للتو�صع فيها وتنظيمها حتى ل 	
تقت�صر على جهود مبعرثة ومنعزلة.

• ت�صجيع ال�صبكات ومواقع الويب اخلا�صة ببحوث وجتارب التعليم بدعم من 	
اجلامعات.
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• جعل درا�صة �صبكات املعرفة املهنية والتحقق منها ون�صرها مو�صوعا م�صتقال 	
يف بحوث اجلامعة.  

بالتعبري،  والإف�صاح  الإجتماعي،  التوا�صل  طريق  عن  تنجم  املعرفة  كانت  وملا 
والتملي والإدراك، ودمج الطرق املختلفة؛ فاإن على قادة املوؤ�ص�صات املهتمني باملعرفة 

اجلديدة اأن يرتب�صوا ظهور فر�ص تتيح الآتي:

• التوجيه 	 اأو  العملي  والتدريب  التلمذة  مناذج  عرب  اخلربة  يف  ال�صراكة 
التعليمي.

• حتويل املعرفة ال�صمنية اإىل معرفة ظاهرية من خالل التفكري امل�صرتك.	

• تطوير التعلم بالعمل حيث تتحول املعرفة الظاهرية اإىل معرفة �صمنية.	

• التوا�صل مع اأنا�ص من خمتلف املنظمات.	

اجلمع  طريق  عن  املعرفة  من  بالتحقق  تقوم  املعرفة  اإيجاد  مدار�ص  اأن  كما 
احل�صيف بني احلكم ال�صخ�صي ووجهات نظر املجموعات املهنية والتقييم امل�صتقل 
اأو الأدلة العلمية. وهذا له تداعيات الإ�صغاء اإىل �صوت املدر�ص والطالب اإىل جانب 

تقييم الأدلة البحثية.

الع�صوائية  املحاولة  بعمليات  الدرا�صية  الف�صول  يف  املدر�صني  قيام  فاإن  كذلك 
َه هذا املجهود توجيهًا �صليما، واإن  واخلطاأ ميكن اأن ي�صيف املزيد من املعرفة لو ُوجِّ
بقي ال�صوؤال امللح عن كيفية جعل هذا اجلانب من التدري�ص جزءا ل يتجزاأ من املعرفة 

الكلية للمدر�صة.

ثم اإن تعليم القادمني اجلدد وتوجيههم يوؤدي حتما اإىل تفكري وتاأمل وتدبري - كما 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
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يوؤدي اإىل توا�صل اإجتماعي وتعبري ظاهري عن اخلربات املكت�صبة. هذا اإىل جانب 
ت�صجيع  يلزم  وبهذا  جديدة.  باأفكار  ياأتون  الذين  املدربني  من  تتاأتَّي  م�صافة  فائدة 
قادة التعليم على اإ�صتك�صاف اإمكانية احل�صول على معرفة جديدة وت�صجيع الإبتكار 

عن طريق �صراكة املدر�صة يف التدريب الأويل للمدر�صني.

املدر�صني  �صراكة  من  يرتتب  اأن  ميكن  اجلديدة  املعرفة  من  �صيل  اأن  �صك  ول 
املدار�ص ذات  تتكون بني  التي  البحوث  تعاونيات  اأن  البحوث؛ كما  رتيبة يف  ب�صورة 
فعالية كربي يف هذا امل�صمار وعلي قادة تلك املدار�ص التفكري يف الإ�صتفادة من تلك 

التعاونيات.

عقدة  يكون  لأن  ال�صعي  الثانوية  املدار�ص  يف  الو�صطي  الإدارة  على  املمكن  ومن 
الإدارة  باأن تكون  يتاأتى  الدرا�صي. وهذا  العليا ومدر�صي ال�صف  الإدارة  اجلمع بني 
الو�صطي على ا�صتعداد لدعم املدر�صني يف �صعيهم للح�صول على املزيد من املعرفة 

وبالتايل على اإيجاد معرفة جديدة.

تنبع  اأخالقية  و�صبهات  تعقيدات  هناك   - عموما  احلياة  يف  كما  التدري�ص  يف 
تلك  اأن   )Myrick، 2004( مرييك  وتري  ذاتها.  والتعليم  التدري�ص  عملية  من 
التعقيدات وال�صبهات تتفجر ب�صرعة هائلة يف م�صمون الإقت�صاد القائم على املعرفة 
التعليم  بيئة  واملتعلمون يف  التعليم  فاإن جناح رجال  وبهذا  وما ي�صاحبه من عوملة. 
التعقيدات  تلك  مواجهة  على  والقدرة  التعليم  رجال  روؤية  على  يتوقف  واملمار�صة 

امل�صتجدة على نظام التعليم وخا�صة يف التخ�ص�صات العملية.

غاية  اأن  يبدو   - اأعمال  موؤ�ص�صات  اأو  ك�صركات  ثقافة اجلامعات  بزوغ جنم  ومع 
كل جامعة اأن ت�صبح م�صنع معرفة اأو موقع لإيجاد املعرفة. اأو مبعنى اآخر اأن تركز 
ال�صبل وحتقيق  ت�صاعد يف توظيف  توليد معرفة  والتكنولوجية على  العلمية  ر�صالتها 
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الغايات املتعلقة بالنمو الإقت�صادي والتي تتما�صي مع ال�صيا�صة العامة؛ لكن التعليم 
يعني تقليديا ما وراء تلك الغايات حيث اأن التعليم اجلامعي م�صمم على تبني رغبات 
لل�صلوك ال�صليم والأ�صياء الطيبة التي ي�صعب و�صعها يف �صلة وتوزيعها على من يريد 
الإنتفاع بها. ومن هذا املنطلق فاإن من املتوقع من هيئة التدري�ص يف اجلامعة تهيئة 
املنطلق  التعليم يف حد ذاته. ومن هذا  اأن يحققه  للتاأمل فيما ميكن  املالئم  املناخ 
ميكن لأع�صاء هيئة التدري�ص بناء العقول املبتكرة دون اأن ت�صيطر روح العوملة على 

اأجندة اجلامعة اأو ت�صلب عملية التدري�ص والتعلم دورها الرئي�صي.

باملقابل ي�صري نيجافكار )Nigavekar، 2004( اإىل اأن هناك عالقة وطيدة بني 
املعرفة والتعليم العايل تع�صدها تغيريات القرن الواحد والع�صرين. وبهذا يقرتح على 
موؤ�ص�صات التعليم يف الهند توجيه اإ�صالح التعليم العايل اإىل الإهتمام بالتعليم ذي 
اجلودة العالية وذي العالقة الوثيقة مبا يجري من تغيريات يف املجتمع والإقت�صاد. 
وبهذا �صرع يف مبادرة جلعل ال�صهادة اجلامعية جيدة وم�صايرة مع املجتمع واأحواله، 
وكذلك و�صع منوذج جديد للتعليم يقوم على اإيجاد بيئة تعليم ل حدود لها - مبعنى 
دمج نظم التعليم التقليدي والتعليم من بعد- ودمج التعليم وجها لوجه مع التعليم 
من  والهدف  الألكرتوين.  والتعليم  املتعددة  والو�صائل  الفيديو  موؤمترات  طريق  عن 
ذلك هو اإعادة تعريف معني التعلم والفهم واإعادة الإهتمام بتلك العالقة - وبهذا 

ميكن تقوية الو�صلة بني التعليم واملعرفة والإقت�صاد. 

التعليم  التعليم باحلياة احلا�صرة فيتم عن طريق تعديل نظام  اأما تعزيز �صلة 
بحيث يح�صل الطالب على �صهادتني يف نهاية الدرا�صة اجلامعية - �صهادة اأكادميية 
و�صهادة خربة يف تعليم مهني يتلقاه يف ال�صنة الأخرية. اأما حت�صني جودة التعليم فهو 
البحوث  م�صاريع  ويف  التعليم  يف  واإدخالهم  واملعلومات  الإت�صالت  بتقنية  الإهتمام 
والتطوير، مع الإهتمام بدورات التدريب لأع�صاء هيئة التدري�ص. والفوائد املرجوة 
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من تبني هذا النموذج اجلديد يف التعليم العايل ت�صمل:

• اأن ت�صبح ذات قيمة يف 	 العامة  ميكن للدرجات اجلامعية وخا�صة الدرجة 
الواقع.

• بناء طاقة �صابة ت�صتطيع حتويل املعرفة اإىل ثروة.	

• القدرة على الك�صب اأثناء التعلم.	

• تزويد ال�صركات مب�صدر متوا�صل من العقول اجلديدة واخل�صبة.	

ويف درا�صة قام بها توجن )Tang، 2009( للتعرف على خ�صائ�ص التفاعل بني 
الطلبة واملدر�صني يف ف�صول درا�صة الو�صائل املتعددة يف اجلامعة ولتحليل م�صببات 
ي  ال�صلوكيات وتاأثريها يف حتويل املعرفة – حاولت تلك الدرا�صة اأن تعمل على تق�صِّ
اإطار  على  بناء  املعرفة  اإيجاد  عملية  لتن�صيط  الالزمة  وال�صروط  الغائبة  العوامل 
نظرية نوناكا وتاكيو�صي )Nonaka; Takeuchi، 1995(. وخل�صت نتائج البحث 
اإىل حتديد ثالثة عنا�صر توؤثر على حتويل املعرفة من خالل التوا�صل الإجتماعي يف 

درو�ص الو�صائل املتعددة يف اجلامعة؛ وهي:

• واأ�صطورة 	 الأداء  يف  بالرغبة  يتاأثر  الدرا�صية  الف�صول  يف  الطلبة  �صلوك 
ال�صلطة.

• �صلوك املدر�صني يف الف�صول الدرا�صية يتاأثر بقيمهم و�صداد حكمهم.	

• التناحر بني الطالب واملدر�صني يعوق ديناميكية عملية اإيجاد املعرفة.	

بالإ�صافة اإىل ذلك فاإن ف�صال درا�صيا كـ«با«، لي�ص امل�صمون امل�صرتك هو املثال؛ 
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اإذ اأن الأع�صاء يفكرون بحر�ص قبل اأن ينطقوا باأي �صيء - كما اأنهم قلما يغنمون 
روؤية  توفري  مبقدورهم  فلي�ص  املدر�صون  اأما  الآخرين.  من  والدعم  التدريب  فر�ص 
احل�صة  يف  اجلهد  وبذل  الإهتمام  رف�ص  على  الطالب  يحفز  مما  وا�صحة  معرفة 
الدرا�صية. كما اأن النوايا غري الوا�صحة تربك الطالب مما ي�صتت العملية التعليمية. 
وباملقابل فاإن املدر�صني مييلون اإىل اللجوء اإىل الفو�صى اخلالقة يف الف�صل الدرا�صي 
اأن  ونظراتهم، غري  تفكريهم  اأ�ص�ص  النظر يف  اإعادة  اإىل  الطالب  بع�ص  يدفع  مما 
الختالف ال�صخ�صي يوؤدي اإىل تاأثريات بعيدة عن التوقع. واأخريا فاإن روح التكافل 
اإىل  يوؤدي  للغاية مما  متدنية  الدرا�صية  امل�صاركني يف احل�صة  بني  والإلتزام  والثقة 
عزلة الأفراد و�صعورهم بعدم الإنتماء. وبهذا فاإن الو�صع يف ال�صف الدرا�صي ميتنع 

على اإمكانية ن�صر املعرفة ال�صمنية ال�صخ�صية وت�صهيل اإيجاد املعرفة.

اأر�صيف املعرفة

م�صادر  اإ�صتخدام  تت�صمن  مهام،  من  له  وما  الأكادميي  املعرفة  م�صنع  فكرة 
امل�صنع  تعريف  وميكن  اجتماعية.  اإ�صهامات  جانب  اإىل  معلومات  وتقنية  معلومات 
وت�صت�صيفه  وم�صالح،  اأعمال  ت�صيري  جلنة  تديره  موؤ�ص�صي،  وثائق  م�صتودع  اأنه  على 
اأما ر�صالته فهي  اأق�صام اجلامعة.  اأجهزة كمبيوتر تخدم املكتبات وتتلقي حمتوياته 
تابعة  مكتبة  كل  اإحتياجات  ودعم  اجلامعة،  يف  والتدري�ص  البحوث  متطلبات  دعم 
لق�صم يف اجلامعة، مع ال�صراكة يف موؤ�ص�صات املعلومات الوطنية اإىل جانب الدعوة 

اإىل العدالة يف حقوق الطبع وامللكية الفكرية وق�صايا اخل�صو�صية. 

وتدعم  للجامعة،  العلمية  الثمار  فتعك�ص  الأكادميي  املعرفة  م�صنع  اأغرا�ص  اأما 
والإطالع  العلمية  املواد  اإىل  الو�صول  على  القدرة  من  وتزيد  العلمية،  الإت�صالت 
مبادرة  خالل  من  واحل�صاد  البحث  ودعم  العلمية،  الأهداف  واإ�صتدامة  عليها، 
 ،  )OAI( اآي  اأو.اإيه  اأو.   ،)Open Archives Initiative( املفتوحة  الأرا�صيف 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
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 )Protocol for Metadata Harvesting( وبروتوكول ح�صاد البيانات الو�صفية
موؤ�ص�صاتية  اإيداع  ومواقع  رقمية  مكتبات  اإىل  ورابطات   ،)PMH( اإت�ص  اإم  بي  اأو 
البيانات،  بيانات حول  امليتاداتا )Metadata( هي  اأو  الو�صفية  والبيانات  اأخري. 
اأو  اأو فيديو  �صواء كانت ملفات ن�صية  األكرتونية ما  بيانات عبارة عن مادة  اأي هي 
فال�ص وغريها، وميكن ت�صبيهها ببطاقات الفهر�صة يف املكتبات، التي حتمل معلومات 
وبيانات حول طبيعة املعلومات والبيانات الواردة يف الكتاب واأين موقعه على رفوف 

املكتبة وغريها.

للم�صاركة،  اإختبار منوذج جديد  فتت�صمن  الأكادميي  املعرفة  غايات م�صنع  اأما 
واأغرا�ص رقمية مثل املقالت والر�صالت اجلامعية والأغرا�ص التعليمية والأر�صيفات 
الرقمية، وو�صع ال�صيا�صة وتطويرها، وحتليل �صريان العمل واأحمال العمل، وتطبيقات 
”لباب دبلني“ )Dublin Core(؛ التي هي عبارة عن عنا�صر جمموعة من البيانات 
الو�صفية التي توفر جمموعة �صغرية ورئي�صية من عنا�صر ن�صية ميكن اإ�صتخدامها 
يف و�صف املوارد وت�صنيفها. و�صجل بيانات و�صفية قائم على ”لباب دبلني“ ي�صتخدم 
خم�صة ع�صر جمالت ن�صية اأ�صا�صية لو�صف موارد مثل كتب، ومواد رقمية مثل فيديو 

و�صوت و�صورة اأو ملفات ن�صية وو�صائل مركبة مثل �صفحات ويب.     

اأما النظرة اإىل امل�صتقبل - فمن املهم للجامعات الإ�صتفادة من املحتويات ال�صخمة 
التي تنتجها ومتتلك حقوقها اإىل جانب العمل على تطويرها واحلر�ص على توفريها 
للراغبني يف الإ�صتفادة منها. وبهذا فاإن التخطيط مل�صنع معرفة اأكادميي ي�صتهدف 
مهمة  ولتن�صيط  معرفة  كم�صادر  العلمية  املحتويات  تلك  من  الق�صوى  الإ�صتفادة 
النا�ص  التعليمي يف اجلامعات مبا ي�صاهم يف خري املجتمع ويفتح له ولعامة  البحث 
تبادل  تت�صمن  هامة  مهمة  اخلطة  لتلك  اأن  كما  املعرفة.  تلك  على  احل�صول  �صبل 
ال�صور الدارجة للبيانات مع املنظمات الأكادميية الأخرى. فو�صع برامج متفق عليها 
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للكمبيوتر لبناء م�صنع املعرفة الأكادميي تعود ثماره على اجلامعة التي ت�صدره حيث 
�صتوؤثر النتائج واملعرفة على اجلامعات واملنظمات الأكادميية الأخرى.

وبالتايل فاإن خطة م�صنع املعرفة الأكادميي تثري اأ�صئلة حول �صرورة مركز الإيداع 
اأقروا  قد  النا�صرين  فالعديد من  للمركز،  الوقت مالئم  اأن  الواقع  املوؤ�ص�صاتي. ويف 
اأر�صيف ذاتي خا�ص على الويب، وهناك العديد من امل�صالح  حق املوؤلفني يف و�صع 
ت�صجل  العلمية  الأن�صطة  من  العديد  وهناك  الويب،  على  جتري  والبحثية  التعليمية 
يف �صورة رقمية. ولتو�صيح العالقة بني م�صنع املعرفة الأكادميي وم�صادر املعرفة 
املوؤلفني والنا�صرين، وامل�صادر  العديد من  التوا�صل مع  الأخرى يلزم حتديد كيفية 
الرقمية الأخرى، ومواقع الإيداع املوؤ�ص�صاتية الأخرى، وحتديد تاأثري تلك العالقات 

على �صيا�صة امل�صنع وحمتوياته، اإلخ.

اأنه مكتبة رقمية يت�صمن القيم  والروؤية اخلا�صة مب�صنع املعرفة الأكادميي هي 
والتقاليد اخلا�صة باإنفتاح املعلومات واحل�صول عليها بال مقابل ودون قيود من مكان 
اأو زمان. وبهذا يتمكن الطالب والباحثون واحلري�صون على التعلم مدى احلياة من 

احل�صول على املعرفة الدانية لهم ب�صورتها الرقمية. 

والعاملني يف اجلامعة  التدري�ص  هيئة  واأع�صاء  الطالب  يخدم  اأن  امل�صنع  وعلي 
املنطقة  و�صكان  التعليم  موا�صلي  يفيد  اأن  يجب  كما  الأ�صا�صيني،  امل�صنع  كرواد 
خا�صة  معهم  اجلهود  تت�صافر  اأن  يجب  التي  امل�صاركون  واأما  باجلامعة.  املحيطة 
املحلية  واملكتبات  باأجمعه،  اجلامعة  جمتمع  هم  الوطنية  الرقمية  املكتبة  تغذية  يف 
وال�صركات  واملهنية،  العلمية  واجلمعيات  والأر�صيفات  واملتاحف،  والدولية  والوطنية 

وخمتلف املنظمات.

واملجالت الهامة يف ر�صالة م�صنع املعرفة الأكادميي تت�صمن:

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
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تعريف تف�صيلي مل�صنع املعرفة الأكادميي. 1

�صبل جني ثمار املحتويات الرقمية واآليات احل�صول عليها واإقتنائها. 2

تن�صيق ودمج �صبل الدخول على امل�صادر الرقمية. 3

التدريب على العدالة يف الإت�صالت العلمية والرتويج لها.. 4

اجلامعة كم�صنع معرفة

ومتعمدة  منظمة  كمحاولة  التعليم  اأن   )Hutchins، 1969( هت�صينز  يرى 
يحاول اأن ي�صاعد النا�ص على اأن يكونوا اأذكياء حيث اأنه يوؤدي بهم اإىل الإدراك فقط 
دون اأن يكون له غر�ص عملي يتعدى ذلك. وباإختبار اأغرا�ص التعليم يف املا�صي وجد 
اأن الغاية العليا من التعليم هو تدريب النا�ص على مهنة معينة وعلي تبوئ مركز يف 
الدول خا�صة يف  وخا�صة يف  وثراء  قوة  لتح�صيل  كو�صيلة  اإعترب  فالتعليم   - احلياة 
الدول الإ�صتبدادية مثل ال�صني والإحتاد ال�صوفيتي )ال�صابق(. ومهمة تقنية التعليم 
هي تقريب غايات التعليم العاملي اإىل متناول اجلميع. وبالنظر اإىل اجلامعة على حده 
كعامل رئي�صي يف التغري التعليمي يري هت�صينز اأن من الواجب اأن ل تتحول اجلامعة 
اإىل م�صنع معرفة بل يجب اأن تكون م�صدر حر وم�صئول للنقد بهدف التجديد. ومع 
زيادة الوقت احلر اأو الفراغ و�صرعة التغيري ينادي مبجتمع تعلم حيث يتوفر التعليم 
الغري متوا�صل لكل �صخ�ص خالل حياته وقدرته على التعلم حيث تتوجه كل موؤ�ص�صات 

التعليم اإىل اإ�صباعه وحتويله اإىل ب�صر.

لكن الواقع ي�صري اإىل ظهور جامعات تنحي منحي تبني منوذج الأعمال. وقد قام 
الظاهرة  تلك  بتحليل   )Piccaluga; Lazzeroni  ، 2003 وبيكالوجا )  لزروين 
فوجدا اأن اجلامعات تتوجه بدرجات متفاوتة اإىل القيام باأداء ر�صالة جديدة جتارية، 
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متبعة اإ�صرتاتيجية متدرجة للحفاظ على التوجه التعليمي والبحثي التقليدي املرتابط. 
تلك الإ�صرتاتيجية حتدد درجة اإقدام اجلامعة على اإ�صتغالل نتائج البحوث والتعاون 
اإقت�صاديات املنطقة. وبالطبع  املكثف بالإ�صتعانة بال�صركات التجارية وال�صراكة يف 
و�صلبية  اإيجابية  تداعيات  التي حتققها  والإ�صرتاتيجية  الر�صالة اجلديدة  لهذه  فاإن 

من ال�صروري املوازنة بينهما. 

مثل  للجامعات  التجاري  التوجه  لذع  ب�صكل  يدينون  من  هناك  فاإن  وباملقابل 
على  احل�صول  امل�صتحيل  من  اأن  يرى  الذي   )Aronowitz، 2001( اآرونويتز 
بناء  التعليم؛  اإ�صالح  اإىل  وينادى  املال  اأو  احلب  على  احل�صول  بهدف  جيد  تعليم 
على نظرة متفح�صة لبنية املناهج الدرا�صية يف التعليم العايل. حيث اأن اجلامعات 
والدخول  التمويل  على  للح�صول  وال�صعي  املالية  املوازنة  اإدارة  هي  اأولوياتها  جعلت 
الطالب. وحتى  تعليم  ر�صالة  وغلبت ذلك على  التجارية  ال�صركات  �صراكات مع  يف 
عندما تنتبه اجلامعات اإىل عملية التدري�ص فاإنها تعترب الطالب كزبائن يف حاجة 

اإىل موؤهالت.

 )Bloom، Bellow، 1988( اآرونويتز بالبناء على حملة بلووم وبللو وقد قام 
على اجلامعات الأمريكية باتهامها باأنها تغلق العقل الأمريكي والنعي على انحطاط 
علوم الإن�صانيات وتردي الأ�صرة وتخلي الطالب عن جذورهم وات�صالهم بالتقاليد 
اأنهم ل يقدرون  والأعراف. فبلووم غا�صب على ت�صامح الطالب مع كل �صيء حيث 
ف�صائل الدميقراطية اللوكية الراجعة جلون لوك )John Locke( �صيخ الليربالية 
العلوم  فاإن  الوقت  نف�ص  ويف  والإن�صان.  باهلل  املتعلقة  الق�صايا  يناأون عن  ما  وكثريا 
من  املطرودون  العباقرة  اإليه  يلوذ  حيث  مهجرين  مع�صكر  اإىل  حتولت  الإن�صانية 

اأعمالهم ومواطنهم للت�صكع. 

ال�صيئة  تداعيات  وعلي  الأمريكية  اجلامعات  بلووم  هجوم  اأدى  لقد  وبالطبع 
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لإقماح ال�صيا�صة يف التعليم اجلامعي الأمريكي اإىل ردود فعل مثل ما كتبه ليفني )، 
1997Levine( عن فتح العقل الأمريكي، والذي اعترب اأن التعليم العايل الأمريكي 

يتطور واأنه يتجه الجتاه ال�صحيح حيث اأنه ي�صتفيد من التجارب الب�صرية املختلفة.

 Aronowitz،( اآرونويتز  وجد  بلوومم  اأطلقها  التي  املدافع  حروب  وخارج 
2001( اأن املناهج التعليمية يف كل اجلامعات الأمريكية بداية من الفرق العاجية 
اإىل كليات البلديات تعاين من مثالب مفجعة. وجامعات الفرق العاجية هي موؤ�ص�صات 
التعليم العايل املتميزة التي تلتحق بها النخبة مثل هارفارد وييل؛ اأما كليات البديات 
فهي �صبه معاهد عليا جتري الدرا�صة فيها بنف�ص اأ�صلوب املدار�ص الثانوية، وبع�صها 
يعد الطالب لدخول اجلامعة بتغطية جوانب الق�صور يف التعليم الثانوي. ومن هذا 
املنطلق يقرتح اآرونويتز مناهج درا�صية جديدة حمددة تالئم الع�صر احلا�صر حيث 
اإىل موقعه  التعليم  لتعليم عال حقيقي الذي يعيد جودة  اآرونويتز روؤيته  يحقق فيها 

املركزي يف ر�صالة اجلامعة.  

ويف ع�صر يتقدم فيه التغيري يف التقنية على القدرة على التاأقلم يف مكان العمل 
يوفر م�صنع املعرفة املخطط التف�صيلي للتعلم الذي يغزى العقول النتقادية للطالب 

فيعدهم للتفوق يف اأي مناخ عمل كما يهيئهم للتوا�صل الفعال مع املجتمع.

 وبعد اإلقاء نظرة متفح�صة على حالة التعليم اجلامعي الأمريكي وال�صعور الطاغي 
من المتعا�ص على ما اآل اإليه اإقرتح اآرونويتز )Aronowitz، 2001(؛ الذي ن�صط 
على مدى طويل يف احلركات العمالية ويف حمالت اإ�صالح التعليم، اأ�صلوب راديكايل 
لإعادة تنظيم التعليم العايل الأمريكي. فاإنه مل يجد �صوى �صواهد نادرة على وجود 
تعلم عايل امل�صتوى يف مقابل عمليات اإجرائية للتدريب والتعليم يف جميع موؤ�ص�صات 
التعليم بعد التعليم الثانوي. فحتى يف اأف�صل اجلامعات، يجازى الطلبة على القدرة 
على ترديد املعرفة دون وعي اأو حتليل اأو نقد بدل من حتدي ال�صلطة الفكرية القائمة 
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الكليات  ب�صدة   )Aronowitz، 2001( اآرونويتز  ينتقد  كما  فيها.  امل�صاهمة  اأو 
اأنف�صهم كمراكز تدريب  واجلامعات التي باعت نف�صها لل�صركات الأمريكية بتقدمي 
الدعم  للح�صول على  �صعاة  اإىل  العليا  التعليمية  املوؤ�ص�صات  تلك  ولتحول مديرو  لها 
بحيث اأ�صبح مدير اجلامعة الناجح هو الذي يجلب جلامعته اأ�صخم متويل ومل يعد 
للمنزلة العلمية املرموقة ول الكفاءة التعليمية قيمة يف املجتمع الأكادميي، حتى اأن 
ول ي�صريه  املايل  الدخل  يهمه هو  ما  �صركة كل  اإدارة  اأ�صبح كرئي�ص جمل�ص  املدير 

العائد العلمي ول جودة التعليم.  

 وكعالج لهذه امل�صكلة امل�صتع�صية يقرتح اآرونويتز )Aronowitz، 2001( العالج 
اأ�صاليب التدري�ص،  اإ�صكاليات يف التعليم العايل منها العودة اإىل الرتكيز على  لعدة 
للتخ�ص�صات  جامعة  للعلوم  مقدمة  حول  يتمركز  مكتمل  درا�صي  برنامج  وعلي 
يف  بالتو�صع  الإهتمام  جانب  اإىل  هذا  تاريخي.  اإطار  يف  والأدب  الفل�صفة  املختلفة، 
مكتبات اجلامعات. كما يقرتح اأن يكون م�صاعدي املدر�صني نقابة متثلهم. واأهم من 
ذلك كله يجب على كل موؤ�ص�صة طرح ال�صوؤال: ما هو الهدف من التعليم العايل وكيف 

ميكن اإعادة تنظيم اجلامعة ب�صورة حتقق ذلك الغر�ص؟

 Aronowitz،( وبعد عر�ص التدهور الفكري يف التعليم العايل، يوؤكد اآرونويتز
بتوفري  ال�صامية  غاياته  حتقيق  يف  ف�صل  الأمريكي  الأكادميي  النظام  اأن   )2001
الطالب تعليما متكامال، حيث اأن غالبية الكليات واجلامعات تقدم جمالت درا�صات 
اأن  متخ�ص�صة دون اأن تطلب من الطالب درا�صات خارج جمال التخ�ص�ص. حيث 
ر�صالة التعليم العايل يجب اأن تلعب دورا بناء يف بناء وتطوير الثقافة العامة؛ ومن 
مبرحلة  باملرور  الريا�صيني  للطالب  ال�صماح   - الر�صالة  بهذه  الإكرتاث  عدم  اأمثلة 
التعليم دون تلقي اأي تنمية عقلية. هذا اإىل جانب اأن بع�ص املنح جعلت من التعليم 
العايل حقا بدل من اأن يكون اإمتيازا كما اأن ال�صراكة مع املوؤ�ص�صات التجارية اأدت اإىل 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
الف�صل الثا
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تدين منزلة املوؤ�ص�صة.

التحول التعليمي

تقليديا - ت�صعي موؤ�ص�صات التعليم العايل جاهدة على توفري املعلومات للطالب 
عن الكيفية الفعالة للمواطنة واملهنية. وهذا يجري يف العادة يف �صورة اإلقاء بع�ص 
الدرو�ص اخلا�صة مبجموعات من املهارات القائمة - مع الإحاطة بقدر من التعليم 
القائم على تو�صيل املعلومات قد يكون له قيمة  التعليم  العام. ومع ذلك فاإن  احلر 
كاأ�صا�ص معرفة يف العامل اجلديد املتوا�صل الذي يتميز باأن التغيري هو العامل الثابت 
الكلية  قيمته  اأن  يرى   )Glisczinski، 2011( جلي�صزنكي  اأن  غري   - به  املوثوق 
حمدودة للغاية. فبدل من اأن يقوم التعليم العايل بتدري�ص املزيد من نف�ص املعلومات 
التي يتلقاها الطالب يف املدار�ص الثانوية اأو التو�صع فيها - ميكن اأن ي�صيف قيمة ملا 
يقدمه من معلومات باإنتهاج اأ�صلوب خمتلف يف التدري�ص؛ وذلك بالإنخراط يف تعليم 
املعلومات  لنماذج مناهج درا�صية م�صتحدثة ل تقت�صر على تو�صيل  حتويلي يوظف 
للطالب فح�صب بل تهدف اأي�صا اإىل حتويله علميا متاما - مبعني اأن ي�صمم الأ�صاتذة 
منهاجا درا�صيا يكون مبثابة �صقالة رافعة للطالب ت�صاعدهم على التملي النقدي يف 
املعلومات، والنظرة الثاقبة يف الأمور للح�صول على مفهوم عاملي يف م�صمون واقعي 
ذو معنى. ويف �صكل 23 متثيل لو�صائل التعليم املختلفة املنت�صرة حول العامل يعود اإىل 

.)Habermas، 1984( هابرما�ص
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�صكل 23 : �صبل التعلم املختلفة

فالنظم التعليمية التي تقوم على تعليم الطالب ب�صورة مكثفة م�صتخدمة و�صائل 
املعامل  وا�صح  ديناميكي غري  مل�صتقبل  الطالب  لإعداد  كافية  لي�صت   - الآيل  التعلم 
يتغري ب�صورة مطردة من حلظة اإىل اأخرى. تلك التغريات التي قد تغيب عن احل�ص 
اأحيانا قد حتجب التغريات املطردة. وبهذا فاإن املوؤ�ص�صات التعليمية التي ت�صتثمر يف 
التعليم الآيل ل تعلم الطالب تعليما كافيا، حيث اأن امل�صمون الذي يعد له الطالب 
�صرعان ما ي�صبح مقيد ومنعزل ويتحول ب�صرعة اإىل تعليم غري جمدي. ولقد حذر 
اأن اجلامعة  اإذ  روو )Rowe، 1990( من هذا اخلطاأ ال�صائع يف التعليم العايل: 
قد �صكلت نف�صها كموؤ�ص�صة مثالية �صناعية هي امل�صنع الفكري؛ حيث حتملت فوق 
طاقتها خربات عالية ومعلومات ثقيلة احلمل، بحيث اأنها اأ�صبحت موؤ�ص�صة ”معرفة 

كيف“ بينما واجبها اأن تكون موؤ�ص�صة ”معرفة ملاذا“. 

كما اأن من الواجب اأن يكون هدفها اخلال�ص من احلمولة املرهقة من احلقائق 
اجلاهلة  املعرفة  ومن  اإلتزام  ودون  اإجتاه  دون  املبعرثة  املعرفة  ومن  حمققة  الغري 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
الف�صل الثا
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اليوم  لواقع  الأفراد  يوؤهل  التحويلي  التعليم  فاإن  باملقابل  الإدراك.  من  املجردة  اأو 
وجماهل الغد عن طريق دعائم بيئة من الآليات و�صبل التوا�صل واملفاهيم املتحررة؛ 
بحيث ي�صتجيب الأفراد ب�صورة ذات معنى لتقارب الإلتزامات والإحتمالت الدائمة 
التغيري؛ كما يف �صكل 24 الذي ي�صور الأركان الأربعة للتعليم التحويلي وفق مزيرو 
)Mezirow، 2000( وهربر�ص )Herbers، 1998(؛ وهي )اأ( التناق�ص املحري؛ 

)ب( تاأمالت اإنتقادية؛ )ج( حوار منطقي؛ )د( عمل اأو تفعيل.

�صكل 24  : التعليم التحويل

وتنعك�ص حلقة التحويل التعليمي يف كل ركن مبا قد يطرحه الطالب من اأ�صئلة:

• اإن 	 اأظن ذلك؟ ما يجب على عمله الآن؟  اأظن هذا؟ هل  الركن الأول: هل 
�صواميل راأ�صي تدور.

• الركن الثاين: ي�صبح �صوؤال ”ملاذا“ �صوؤال حموريا، ميكن اإدراك اأن هناك 	



91

اإختيارات غري ذلك الإختيار.

• الركن الثالث: اأنا اأن�صت، اأقراأ، اأناق�ص، اأن�صت للمزيد اأقراأ املزيد واأناق�ص 	
اأكرث والآن على اأن اأتعلم من تلك الأمور التي حريتني يف البداية.

• اأتبع 	 اأن  واأحاول  منهج؛  و�صرعت يف  فتحت ذهني متاما  اأنا  الرابع:  الركن 
نف�ص املنهج مع تالمذتي وزمالئي.

• باملقارنة - فالت�صاوؤلت يف حالة التعليم احلايل تتمركز حول:	

• اأنا ل اأفكر يف فر�صيات الآخرين	

• املهم لدي هو حتقيق ما اأريد	

• لقد كنت اأفكر عن الآخرين ولكني تعلمت اأن العامل ل ي�صري على هذا املنوال. 	

خدمة  تقدم  ل  درو�صا  جمرد  تقدم  ولكنها  بالتعليم  تتعهد  التي  املوؤ�ص�صات  اإن 
بر�صالة حتويل  بالقيام  املكلفة  املوؤ�ص�صات  بينما  املجتمع.  ول  ول مدر�صيها  لطالبها 
بو�صع  ملتزمة  واملعنى  والفهم  احلقيقة  عن  البحث  طريق  يف  الطالب  توجيه  مثل 
يف  مراِوغة  املوؤ�ص�صات  تلك  فاإن  واإل  التحويلي؛  الفهم  وتقيم  تدعم  تعليمية  مناهج 

حتقيق ر�صالتها - اإذ يجري اخللط فيها بني املعرفة والإدراك. 

وبال �صك اأن التعليم العايل يبدو اأنه ناجح وهام فيما يوفر من معلومات للطالب 
عن طريق املعرفة الآلية. ويف غياب النجاح الآيل - من الأرجح اأن ل يعد الطالب 
بدرجة كافية للمطالب الفنية التي توؤهلهم لإتخاذ القرارات املهنية وال�صخ�صية؛ ومع 
الظواهر  من  العديد  تالقي  اأن  يرى   )Friedman، 2005( فريدمان فاإن  ذلك 
العاملية زاد من جالء حقيقة اأن اإمتالك املعرفة الآلية ميثل درا�صة منقو�صة يف عهد 

ين .. م�صـــنع املعــــــــــرفة الأكاديــــــــمي
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ما بعد احلداثة ملن يعي�صون يف عهد يتميز بال�صفافية والتوا�صل والتغيري؛ وبهذا فمن 

ال�صروري التحول اإىل بيئة تعليمية جتمع بني الآلية والتوا�صل والفهم املتحرر. 

واملجتمعات التي ت�صر اأن تقوم موؤ�ص�صاتها بعملية التحويل واأن ي�صتثمر اأ�صحاب 
امل�صالح يف تلك املوؤ�ص�صات وفق ذلك، حتد من الهيمنة الفكرية بينما تتحول الواقعية 
اأن   )Mezirow، 2000( مزيرو  نظر  ويف  اإحتمال.  جمرد  من  اأكرث  اإىل  الب�صرية 
املتناق�صات  دعم  بتعقل  اإختارت  رمبا  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  التدري�ص  هيئة 
واملع�صالت املربكة بالرتوي النقدي بناء على فرو�ص �صمنية للمعرفة الآلية كما اأنهم 
قد يتبنون حوار متدبر وي�صعون ت�صورا لبع�ص اإحتمالت التعلم القائم على التوا�صل 
فيه  يكون  كما  اأخرى  نظر  لوجهات  واإنفتاحا  ومتييزا  اإ�صتيعابا  اأكرث  يكون  والتحرر 

تدبر نقدي للفرو�ص ولديه قدرة نف�صية على التغيري وت�صمني للخربات. 
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م�صنع املعرفة املتوا�صل

الف�صل الثالث
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الفكرة

فكرة »م�صنع معرفة 24 �صاعة« تعترب من اإلهامات الثورة ال�صناعية - فال�صناعة 
مهني  يقوم  حيث  الكوخ«  »�صناعة  ي�صمي  ما  على  مق�صورة  كانت  الثورة  تلك  قبل 
من  وكان  التدريب.  حتت  �صبيان  مب�صاعدة  ت�صنيع  اإىل  فكرة  من  منتج  بتطوير 
تداعيات الثورة نقل الب�صائع امل�صنعة من قطع فريدة اإىل م�صتهلكات متبادلة. ومت 
جراء  من  وكان  للت�صنيع.  متخ�ص�صة  وماكينات  اأدوات  يف  بالإ�صتثمار  النقل  هذا 
الإ�صتثمار يف معدات الت�صنيع اأن امل�صتثمرين حر�صوا على الإ�صتفادة الق�صوى منها 
لإ�صرتداد ما اأنفقوه عليها اإىل جانب حتقيق ربح على ا�صتثماراتهم اإىل جانب الربح 
وتق�صيم  �صاعة؛  اإىل 24  العمل  �صاعات  زيادة  اإىل  اأدى  املنتجة - مما  الب�صائع  من 
اإىل  النهار،  �صوء  خالل  املعتاد  الدوام  فرتة  على  اإ�صتملت  نوبات؛  ثالثة  اإىل  اليوم 
جانب النوبة املتاأرجحة التي تبداأ قبل غياب ال�صم�ص حتى نهاية اليوم ثم ما ي�صمي 

بنوبة املدافن التي متتد من منت�صف الليل حتى ال�صباح.  

ويف الوقت احلا�صر بداأت الإقت�صاديات املتقدمة تنتقل من اإنتاج الب�صائع امللمو�صة 
اإىل ملكيات فكرية غري جم�صدة. غري اأن طالئع اإنتاج امللكية الفكرية ما زال حديث 
ن�صبيا - حيث اأن الفرتة احلالية بالن�صبة لإنتاج امللكية الفكرية تكاد ت�صابه فرتة ما 
قبل الثورة ال�صناعية، يف اأن ذلك الإنتاج ما زال قا�صرا على فرق متخ�ص�صة؛ اأي 
اأن  املعرفية  الثورة  لقيام  ال�صروري  قليل، ومن  املعرفة مق�صور على عدد  اإنتاج  اأن 
تن�صاأ »م�صانع معرفة« ت�صاهي م�صانع الثورة ال�صناعية التي تعمل على مدار ال�صاعة 

وتنتج اإنتاجا كبريا اأوتوماتيكيا.

وقد بداأت املنظمات ال�صناعية جترب فكرة »م�صنع معرفة 24 �صاعة« خا�صة يف 
جمال برامج احلا�صوب حيث ميكن اأن تنتج بجهود عاملية بال�صراكة بني فرق موزعة 
الإ�صرتاتيجية  هذه  الخ.  واأ�صرتاليا،  والهند  ورو�صيا  واأوروبا  ال�صمالية  اأمريكا  عرب 

الف�صل الثالث .. م�صـــنع املعــــــــــرفة املتوا�صــــل
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امل�صنعة م�صممني على  لل�صركة  وتوفر  و�صريعة،  بعملية ت�صميم جيدة  القيام  تتيح 
درجة عالية من الكفاءة، وهم الذين ل يتجمعون اإل اإذا تنقلوا من موطنهم اإىل دولة 
اأخرى اأو اأن يعمل كل فريق يف موطنه على مدار ال�صاعة. وبهذا فمن املمكن على فرق 
اخلدمات املهنية اأن تتغلب على احلدود اجلغرافية والزمنية لتغريِّ من طبيعة العديد 
من الأعمال ال�صناعية، وتوؤثر ب�صورة كبرية على كيفية اأداء ال�صركات بالن�صبة لبناء 

واإختبار وبيع ودعم منتجاتهم وخدماتهم.

وبهذا ميكن مل�صنع معرفة 24 �صاعة توفري فوائد جمة على ال�صركات ال�صناعية 
والتجارية - غري اأن هناك عدة حتديات كربي يف الإت�صالت وتن�صيق التعاون واإدارة 

امل�صاريع والإدارة العامة يف تلك البيئة املبتِكرة. 

بعمل على نطاق عاملي عن  القيام  �صبيل  �صاعة ميثل  ومنوذج م�صنع معرفة 24 
طريق الإنرتنت والتقنيات احلديثة؛ حيث يقوم بالعمل ثالثة فرق اأو اأكرث يف مناطق 
م�صروع  اإنهاء  بحيث ميكن  التوقيت  تختلف يف  زمنية  مناطق  بينها  تف�صل  متفرقة 
يف وقت ق�صري. وهذا جمدي بالأخ�ص يف عمليات ت�صميم برامج الكومبيوتر التي 
الربنامج  منوذج  و�صع  الأويل  املهمة  تت�صمن   25 �صكل  ففي  مهام.  عدة  اإىل  تق�صم 
يف  الإبتدائي  النموذج  اإختبار  ذلك  يلي  الأ�صلي،  للربنامج   )prototype code(
املهمة الثانية، وتاأتي اخلامتة باملهمة الثالثة حيث يتم الت�صميم وفق املوا�صفات. تلك 
املهام الثالثة تتطلب م�صتويات خمتلفة من املهنية وميكن القيام بكل منها ب�صورة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الرئي�صي  للمركز  ميكن  املثال  �صبيل  فعلي  م�صتقلة. 
حيث �صاعات العمل من ال�صاعة 14 اإىل ال�صاعة 22 بتوقيت جرينت�ص، اأن يقوم باملهمة 
حيث  الثانية  باملهمة  للقيام  اأ�صرتاليا  فريق  اإىل  املبدئي  بالنموذج  يبعث  ثم  الأويل 
وحيث  بتوقيت جرينت�ص،   6 ال�صاعة  وتنتهي يف   22 ال�صاعة  العمل من  �صاعات  تبداأ 
يقوم الفرق باإر�صال نتائج الإختبارات اإىل فريق اآخر يف رو�صيا حيث يبداأ يوم العمل 
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يف ال�صاعة 6 وينتهي يف ال�صاعة 14 بتوقيت جرينت�ص، للقيام باملهمة الثالثة وتوجيه 
الناجت النهائي اإىل فريق الوليات املتحدة الأمريكية.

وبهذا ميكن عن طريق نظرية ”مطاردة ال�صم�ص“ اإكمال العمل يف 24 �صاعة، ودون 
احلاجة للعمل ليل نهار؛ مقارنة بالعمل ثالثة اأيام اأو ثالثة فرتات دوام متتالية لو اأكمل 
التي  الأعمال  اأداء  الطريقة يف  الأمريكية وحده. وهذه  املتحدة  الوليات  العمل فريق 
تت�صمن الإ�صتعانة بخربات خارج ال�صركة وعرب املحيطات اأ�صبحت من طرق اأداء العمل 
ت�صتخدمها  التي  الهند  يف  الإ�صتف�صارات  مراكز  خدمات  مثل  الربحية؛  ال�صركات  يف 
بنوك وموؤ�ص�صات اأمريكية كربى. وبالطبع فاإن مراكز الإ�صتف�صار والإ�صتعانة باأطراف 
خارجية لها فوائد متعددة اإىل جانب م�صنع املعرفة املتوا�صل. ففي حالة البنوك من 
املمكن تخفي�ص حمل العمل على العاملني يف البنوك عن طريق توكيل الأعمال الغري 

اأ�صا�صية اإىل اأ�صخا�ص خارج البنك، وهذا يوؤدي اإىل خف�ص كبري يف التكلفة.

�صكل 25 : م�صنع معرفة 24 �صاعة

فرتات  مدى  على  اأداء  تتطلب  التي  تلك  وخا�صة  الكربى؛  امل�صاعي  من  الكثري 
متباعدة، يتم اإجراوؤها على اأ�صا�ص التوقف ثم العودة اإليها مرة اأخرى. و�صواء كان 
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اأو بداية حملة للرتويج لب�صاعة - فاإن  اأو �صد،  الغر�ص هو ت�صميم �صفينة ف�صائية 
املعرفة  من  قليل  ينتقل  حالة  كل  ويف  به.  خا�صة  عمر  فرتة  امل�صاعي  تلك  من  لكل 
من موؤ�ص�صة عمل اأو ت�صميم هند�صي اإىل كيان اآخر. ولهذا اإبتكر �ص�صا�صايا واآخرون 
)Seshasaia، et al. 2005( اأ�صلوبا جلمع املعلومات اخلام من الأن�صطة امل�صاحبة 
لبداية امل�صروع، بحيث ميكن تهذيبها للح�صول على معرفة قيمة وقابلة لالإ�صتخدام 
مراحل لحقة.  اأو يف  بدايته  امل�صروع يف  بتنفيذ  القائمني  اإرهاق  دون  امل�صتقبل،  يف 
عن  للتعبري  الالزم  الوقت  لتخت�صر  بامل�صروع  للقائمني  م�صاندة  طريقة  قدموا  كما 
متطلباتهم وخا�صة يف عر�ص نقط التالقي بني البدائل. وتلك الطرق مهمة بالن�صبة 
لإيجاد بيئة مالئمة للم�صاريع التي تتم يف اأماكن خمتلفة ومناطق زمنية خمتلفة؛ اأي 

بيئة م�صنع املعرفة 24 �صاعة.

التحديات

ورغم ما لفكرة »م�صنع املعرفة 24 �صاعة« من اإيجابيات فاإن تطبيقها يف ال�صراكة 
التحديات  له �صلبيات عديدة. من بني تلك  اأماكن متباعدة  بني منظمات كربى يف 
الإت�صالت بني اأع�صاء فرق العمل، واإدارة املوظفني، وم�صالح احلكومة املخت�صة. 
وتتجلي تلك ال�صعوبة عندما يقوم فريق بنقل عمل معني اإىل فريق اآخر على م�صافات 
اأحرزه  الذي  بالتقدم  الآخر  الفريق  اإعالم  ذلك  يف  مبا  الأول؛  الفريق  من  بعيدة 
وبال�صعوبات التي واجهته واملعلومات الإ�صافية التي تلزم لقيام الفريق الآخر بدوره 
يف بداية دوامه اليومي. ولتح�صني هذه العملة تقوم كثري من الفرق بتبني فكرة �صكرم 
)scrum( امل�صتخدمة يف لعبة الرجبي، حيث يكون الفريق ت�صكيلة مثل الت�صكيلة التي 
اإقرتحها  الطريقة  امل�صاد. هذه  الفريق  باإ�صغال  اللعب  بداية  ي�صتخدمها فريق عند 
 Takeuchi،( وتكو�صي ونوناكا )Degrace; Stahl، 1998( ديجري�ص و�صتاهل
Nonaka، 1986( حيث تتمكن فرق مت�صابكة املهام على احلفاظ على الإنتاج من 
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خالل التوا�صل اليومي والت�صابق يف الإنتاج. وتلك الدورات التي ي�صار اإليها بال�صكرم 
وتوفر  ال�صورة  يف  فرد  كل  ت�صع  بحيث  الفريق  اأع�صاء  بني  مقت�صبة  لقاءات  متثل 
الإجتماع  قبل  اإجنازه  �صيتم  وما  ال�صابق،  الإجتماع  منذ  اإجنازه  مت  عما  معلومات 

الالحق وما هي ال�صعوبات التي واجهها الفريق الذي اأجنز العمل.  

ال�صلبيات؛  بع�ص  فيه  فاإن  تنفيذ  حمل  اجليدة  الإدارة  من  النوع  هذا  اأن  ورغم 
منها �صعوبة التعامل بني اأفراد الفريق يف قارات خمتلفة من خالل �صبكة كومبيوتر 
قيود  ت�صبب م�صاكل مثل  واملقابلة �صخ�صيا  الإجتماع  القدرة على  افرتا�صية. فعدم 
الوقت و�صعوبة الفهم التي قد تقع بني اأع�صاء الفريق. فق�صايا الإت�صالت والثقافة 
تلعب دور كبريا يف التوا�صل بني العاملني يف م�صروع واحد. واأ�صلوب �صكرم رغم اأنه 
و�صع  ي�صهل  فاإنه   - الفرق  النوعيات من  تلك  التعامل بني  الأمثل يف  الأ�صلوب  لي�ص 

اأولويات للعاملني وي�صهل عملية نقل العمل بني جمموعة واأخرى.

�صاعة؛   24 املعرفة  م�صنع  اإ�صتخدام  عند  اأخرى  مع�صلة  ت�صكل  العاملني  واإدارة 
العاملني يف  وتغري  الثقافة  واإختالف  اللغات  امل�صاكل �صعوبات مثل حاجز  وتت�صمن 
امل�صروع؛ واإن اأمكن اإعتبار اأن اإختالف اللغة والثقافة ق�صية واحدة ميكن عالجها يف 
نف�ص الوقت. وعند قيام فريقان يف دولتني خمتلفتني بعمل م�صرتك - يلزم عليهما 
النظر يف الق�صايا الثقافية واللغوية اإىل جانب م�صاكل الإت�صالت والتي قد تتدخل 
العديد من  العوملة دفع  ت�صابك امل�صالح يف ع�صر  اأن  الواقع  العمل. ويف  يف �صريان 
ال�صركات اإىل تدريب العاملني فيها على التعامل مع اأفراد من اأقطار خمتلفة. ورغم 
اأن م�صنع املعرفة 24 �صاعة ي�صتهدف خف�ص التكاليف اإل اأن احلاجة للتدريب والإنفاق 
املعتقدات  مراعاة  يلزم  حيث  البداية؛  يف  خا�صة  التكاليف  تلك  من  يرفع  قد  عليه 

الثقافية واملمار�صات املختلفة ل�صمان جناح امل�صاريع امل�صرتكة يف دول خمتلفة.

ومن العوامل التي ت�صتحق الإهتمام عند ال�صروع يف تطبيق فكرة م�صنع املعرفة 
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24 �صاعة تدخل احلكومة يف الأعمال الدولية؛ حيث اأن من احلقائق التي ل مفر منها 
اأن احلكومة يف كل الدول تتدخل يف العمليات التجارية والإ�صتثمارية لتحقيق اأهداف 

�صيا�صية واقت�صادية واجتماعية. 

�صركة بوينج

اإن الإ�صتعانة بجهات خارجية اأو ما ي�صمى بطرف ثالث يف القيام ببع�ص الأعمال 
الكربى  ال�صركات  بني  ال�صائعة  املمار�صات  من  اأ�صبح  �صناعية  م�صاريع  يف  املحددة 
موؤخرا؛ حيث يجرى التعاقد على اأداء العمل مع �صركة اأخرى يف نف�ص الدولة اأو يف دولة 
 )Boeing Company( على بعد اآلف الأميال. و�صناعة الطائرات يف �صركة بوينج
من بني الأعمال التي يجري الإ�صتعانة فيها بعقود مع �صركات خارجية؛ رغم اأنها مل 
تكن ال�صركة الأويل التي ت�صتخدم عمالة من دول اأخرى ولكنها كانت دائما ت�صتفيد 
وتربح من اإ�صتخدام عمالة طرف ثالث. ولقد كانت بوينج ت�صتعني باأطراف خارجية 
يف ت�صميم واإنتاج 70٪ الطائرات. غري اأن تلك املمار�صة واجهت عدة تعقيدات مما 
اأدى اإىل تاأخري مكلف وخ�صائر تقدر مبليارات الدولرات. لهذا اأحجمت بوينج عن تلك 

املمار�صة يف ت�صميم واإنتاج طائرة درمياليرن )Dreamliner( بوينج طراز 787. 

فيها  اإ�صتعانت  التي  للم�صاريع  كاملة  حتليلية  درا�صة  اأجرت  بوينج  �صركة  اأن  ولو 
رمبا  املمار�صات،  تلك  عن  الناجمة  املخاطر  حتليل  جانب  اإىل  خارجية  باأطراف 
خف�صت من كمية العمل الذي تعاقدت عليه مع �صركات اأخرى. يف نف�ص الوقت لو اأن 
ال�صركة اإ�صتفادت من منوذج م�صنع معرفة 24 �صاعة، رمبا كان م�صروع درمياليرن 

اأكرث كفاءة وفعالية من حيث التكلفة ورمبا اأقل تكلفة. 

قيام  اأ�صا�ص  على  قائمة  �صاعة،   24 معرفة  م�صنع  لنموذج  الداعمة  والنظرية 
�صركة ما بتق�صيم العمل بني مواقع يف دول خمتلفة كل منها يف منطقة زمنية خمتلفة 
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بحيث يكون هناك ثماين �صاعات تقريبا فارقا يف التوقيت؛ اأي اأن عند اإنتهاء العمل 
على جزء من امل�صروع يف دولة يكون العاملون يف امل�صروع يف دولة اأخري قد اإ�صتيقظوا 
من النوم وم�صتعدون ملوا�صلة العمل. اأي اأن القيام باملهام م�صتمر على مدى 24 �صاعة 

يوميا.

وهذا النموذج له عدة مزايا لبوينج اإذا ما تبنته: 

• اأول التوفري يف الوقت حيث اأن موا�صلة العمل طيلة يوم كامل معناها الإنتهاء 	
من امل�صروع ب�صرعة عما اإذا قامت ال�صركة باإمتام العمل يف م�صانعها دون 
لتنفيذ  واحدة  دولة  يف  العاملة  بالقوة  الإ�صتعانة  مت  اأو  خارجية  تعاقدات 

امل�صروع باأكمله.

• ثانيا التوفري يف التكلفة: حيث اأن ق�صاء وقت اأقل يف تنفيذ م�صروع واإ�صتخدام 	
عمالة جهة ثالثة يوؤدي اإىل خف�ص تكلفة ال�صركة.

ميكن  مهجنة  مناذج  عدة  على  يحتوي  �صاعة،   24 معرفة  م�صنع  منوذج  اأن  اإل 
باإكمال جزء  اإكمال العمل. فعلي �صبيل املثال؛ بدل من قيام كل طرف  توظيفها يف 
من م�صروع - ميكن قيام طرف يف دولة بعينها باإكمال العمل وباإر�صاله اإىل طرف 
ثاين يف دولة اأخرى لإختباره. وعند عودة الدولة الأويل اإىل العمل تكون نتيجة اإختبار 
وهذا  النتائج.  وفق  بتعديله  فيقومون  و�صلتهم  قد  امل�صروع  يف  العاملني  لدي  املنتج 
يعطي املزيد من ال�صالحيات والتحكم يف ت�صميم واإنتاج املنتج للعاملني يف الدولة 
الأ�صلية مع الإ�صتفادة بفر�ص الإ�صتعانة اخلارجية. وهذا يعود اإىل الكفاءات املحورية 

يف املنظمة.

ولو اأن �صركة قررت اأن ل تلجاأ اإىل الإ�صتعانة اخلارجية يف م�صاريع معينة نتيجة 
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اأهمية تلك امل�صاريع لبقائها ك�صركة متميزة فاإنه من املمكن لتلك ال�صركة الإ�صتفادة 
لربامج  مبربمج  الإ�صتعانة  ميكن  املثال  �صبيل  فعلي  باخلارج.  الإ�صتعانة  من  كذلك 
اإيقاف املربمج  اأن من ال�صعب جدا  اأحد م�صاكل الربجمة هي  اأن  كومبيوتر. حيث 
متى بداأ عمله ومطالبته بنقل ما عمله ل�صخ�ص اآخر ملوا�صلة العمل؛ وبهذا فالإ�صتعانة 
اخلارجية ت�صبح غري جمدية لل�صركة، اإل اأن هناك فوائد ميكن اإكت�صابها وفق منوذج 
م�صنع معرفة 24 �صاعة املهجن؛ حيث ميكن للمربمج اإر�صال الربنامج للدولة امل�صتعان 
بها لفح�ص واإختبار الربنامج عند النهاية منه واإعادته مع اإقرتاحات بالتعديل وبهذا 
ميكن توفري بع�ص وقت املربمج، حيث اأنه لن يقوم باإختباره، كما اأنه يوفر يف وقت 
ن  كِّ الإنتظار للقيام بالإختبار ويوا�صل عمله كمربمج. وبهذا فاإن النماذج املهجنة مُتَ
لل�صركات الإ�صتفادة من الإ�صتعانة اخلارجية حتى لو كانوا يقومون بن�صاط ل تفيد 

فيه الإ�صتعانة اخلارجية.  

كان باإمكان بوينج تنفيذ م�صنع معرفة 24 �صاعة يف اإنتاج الطائرة بوينج 787؛ 
غري اأن ذلك كان يتطلب اإ�صتخدام النماذج الهجني لنموذج م�صنع معرفة 24 �صاعة، 
هذا لأن من ال�صعب على املهند�صني الأمريكيني بدء ت�صميم جزء من الطائرة 787 
ثم التوقف يف منت�صف الطريق واإر�صال الت�صميم غري املكتمل لتكملته يف اليابان؛ 
ويف نف�ص الوقت لي�ص من �صالح بوينج موا�صلة الإ�صتعانة اخلارجية يف الت�صميم كله 
نتيجة التاأخريات املتوقعة وما ي�صاحبها من تكاليف. ولكن اإ�صتخدام منوذج مهجن 
مل�صنع املعرفة يجعل من ال�صهل على مهند�ص اأمريكي الإنتهاء من ت�صميم جزء كلية 
ثم اإر�صال ت�صنيع واإختبار اجلزء اإىل دولة اأخرى؛ وعند عودة املهند�ص اإىل العمل يف 
اليوم التايل ميكنه اأن يجد نتائج الإختبار والنموذج البدائي جاهزة ملراجعته. اإل اأن 

هذا النموذج ي�صكل �صعوبات ل�صركة بوينج، نظرا حلجم امل�صروع.

لي�ص من ال�صهل نقل اأجزاء معينة من الطائرة من دولة اإىل اأخرى للتاأكد من �صحة 
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ت�صنيعها، فعلي �صبيل املثال لي�ص من ال�صهل نقل ج�صم الطائرة )fuselage( من 
اإيطاليا اإىل الوليات املتحدة الأمريكية بحيث ميكن للمهند�صني اإختبار كفاءة العمل. 
وللتغلب على هذه ال�صعوبة يكون لزاما على بوينج اإ�صتئجار فريق من امل�صرفني ملراقبة 
كل الأعمال اخلا�صة بالأجزاء التي ي�صعب نقلها. وميكن لفريق املراقبني البقاء يف 
اإيطاليا للتاأكد من عملية الت�صنيع تتم وفق ت�صميم املهند�صني الأمريكيني؛ بحيث اإذا 
وجدوا م�صكلة يف ت�صميم جزء بعينه ميكنهم اإر�صال الت�صميم اإىل الوليات املتحدة 
الأمريكية لت�صليحه؛ وباإمكان املهند�ص الأمريكي تعديل الت�صميم فورا واإعادته اإىل 
اإ�صكالية مع عملية  املراقبون  اإذا وجد  اأما  اإيطاليا.  العمل يف  يتوا�صل  اإيطاليا حتى 
 24 معرفة  م�صنع  منوذج  توظيف  املمكن  ومن  فورا.  اإ�صالحها  فيمكنهم  الت�صنيع 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  غري   - �صيتوا�صل  العمل  لأن  احلالة  هذه  يف  �صاعة 
�صت�صتفيد  بوينج  فاإن  الوقت  نف�ص  ويف  ككل.  امل�صروع  يف  الأ�صا�صي  املتحكم  �صتبقي 
امليزة  الذي هو  الت�صميم  والوقت دون احلاجة لالإف�صاح عن  التكاليف  من خف�ص 
التناف�صية لها كجهة خارجية. وملا كانت فكرة م�صنع معرفة 24 �صاعة هي موا�صلة 
وولية  اإيطاليا  بني  التوقيت  يف  فارق  هناك  اأن  حيث  بوينج  يفيد  ذلك  فاإن  العمل 
وا�صنطن حيث املقر الرئي�صي لبوينج. اإذا واجه اأي من الأطراف اأية م�صكلة - ميكنه 
اللجوء اإىل الطرف الآخر لت�صليحها. وهذا ميكن اأن يجري دون م�صيعة للوقت وهذه 

هي الفائدة الرئي�صية يف القيام مب�صروع يف مناطق توقيت خمتلفة.

ال�صركة طائرة جديدة  قدمت   - بوينج  �صركة  بها  مرت  التي  الأوقات  اأحرج  يف 
ميكن بها اإ�صتعادة ال�صيطرة على ال�صوق مرة اأخرى. ويف نف�ص الوقت حاولت ال�صركة 
تفعيل نوع جديد من الإ�صتعانة اخلارجية، حيث جرى ذلك يف كل اأوجه اإنتاج بوينج 
اأدت  ولقد  الت�صميم.  يف  تناف�صي  متيز  من  لها  ما  ذلك  يف  مبا  درمياليرن   787
التاأخري.  نتيجة  الدولرات  مليارات  �صرف  اإىل  املمار�صة  بهذه  الكربى  املخاطرة 
ورمبا اأمكن التغلب على بع�ص م�صببات التاأخري وتوفري مليارات الدولرات بالقيام 
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العملية  باإمكان بوينج تنفيذ منوذج يجعل  بتق�صي املخاطر وحتليلها. ومن ثم كان 
اأكرث فاعلية وكفاءة يف م�صنع معرفة 24 �صاعة. ومع اإقبال ال�صركات على اإ�صتخدام 
الطريقة  تعلم  بوينج  على  ال�صروري  من  فاإن  مناف�صيها  ذلك  يف  مبا  النموذج  هذا 

ال�صحيحة لالإ�صتعانة اخلارجية اأو العزوف عن عملية الإ�صتعانة اخلارجية كلية.

ومع التاأخري الطويل الذي وقع نتيجة الإ�صتعانة اخلارجية يف حالة طائرة بوينج 
787، يبدو اأن بوينج �صتقلع عن الإ�صتعانة اخلارجية يف الت�صميم، و�صتقوم ال�صركة 
بالت�صميم اإىل جانب القيام بجزء كبري من ال�صطر الأ�صا�صي يف اإنتاج الطراز القادم 
من الطائرات مقارنة بال�صراكة يف كل مراحل الت�صميم والت�صنيع. ورمبا تقوم بوينج 
باإ�صتخدام عملية مزدوجة للم�صاريع القادمة حيث تقوم بوينج هي وموردوها بالعمل 
وع�صرين  الأربعة  لطائراتها؛ وهذا مياثل فكرة م�صنع  املقبل  الطراز  ل�صناعة  معا 
�صاعة للمعرفة، هذا بينما ت�صعي بوينج اإىل خف�ص اإعتمادها على العمالة اخلارجية؛ 
تقوم  بينما  كاملة  ب�صورة  بالت�صميم  القيام  على  قادرون  فيها  العاملني  اأن  حيث 
بالت�صنيع خارج ال�صركة. وبهذه الطريقة ميكن لبوينج خف�ص التكاليف بينما ت�صمن 
م�صنع  من  هجني  اإ�صتخدام  بف�صل  وذلك  عالية؛  كفاءة  ذات  طائراتها  تكون  اأن 
الأربعة وع�صرين �صاعة للمعرفة. ورغم زيادة التكاليف مباليني الدولرات فيبدو اأن 
بوينج قد تعلمت در�صا عمليا وهو اأن الإعتماد على الإ�صتعانة اخلارجية الكاملة قد 
تكون فعالة ولكن التحكم فيها �صعب، غري اأن تنفيذ م�صنع الأربعة وع�صرين �صاعة 
الإ�صتعانة  فوائد  حتقيق  من  بوينج  ميكن  ناجعة  اإدارة  اأ�صاليب  واإ�صتخدام  للمعرفة 

اخلارجية التي مل يتح�صلوا عليها من م�صروع 787.

�صركة بكتل

باأ�صره  العامل  حميط  على  التعاون  فر�ص  يتيح  عاملي  جمتمع  يف  العي�ص  اإن 
من  العديد  توقيع  ومع  ناجحة.  قوية  �صناعات  واإن�صاء  امل�صرتك  العمل  خالل  من 
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اأ�صبح من ال�صهل تكوين  الإتفاقيات التجارية وال�صراكة يف منظمة التجارة العاملية 
�صراكات بني موؤ�ص�صات اأعمال يف دول خمتلفة للعمل �صويا جتاه التنمية الإقت�صادية 
بكتل  �صركة  قامت  وبهذا  دولة.  كل  ملواطني  املنفعة  لتحقيق  وال�صعي  بالدهم  يف 
)Bechtel( للهند�صة والإن�صاءات يف �صان فران�صي�صكو بولية كاليفورنيا بالوليات 
 Reliance( املتحدة الأمريكية بتكوين �صركة ت�صامنية مع �صركة رليان�ص اإند�صرتيز
جامنجار  جممع  يف  م�صفاة  وبناء  بوليربوبلني  لإنتاج  بالهند   )Industries

لل�صناعات البرتوكيميائية يف الهند. ويف ال�صركة الت�صامنية مت تفعيل فكرة م�صنع 
املعرفة 24 �صاعة لتقوي �صالت الرتابط بني املديرين يف كلتا ال�صركتني وللتحكم يف 

امل�صروع امل�صرتك.

اجلي�ص الأمريكي

اأرا�صيها يف  خارج  الأمريكية  املتحدة  للوليات  ع�صكرية  قاعدة  اأول  اأن�صئت  لقد 
الأمريكية عقب  الع�صكرية  القواعد  ت�صاعفت  وقد  بكوبا  1903 يف خليج جوانتامنو 
احلربني العامليني وانت�صرت يف اأوروبا وجنوب املحيط الهادي واآ�صيا واأقطار اأمريكا 
الالتينية. والفكرة الرئي�صية وراء اإن�صاء اأول قاعدة ع�صكرية والقواعد التي تلتها هو 
اأو اأن ت�صبح القوات الع�صكرية الأمريكية هي الأف�صل على م�صتوى العامل وهي الأكرث 
قدرة على عمل ما ل ت�صتطيعه القوات الع�صكرية الأخرى على اأر�ص الواقع. حيث اأن 
تواجد القواعد الأمريكية يف اأماكن خمتلفة ويف مناطق زمنية خمتلفة ي�صمح لقواتها 
العمل والتوا�صل مع اأي �صيء وكل �صيء وكل �صخ�ص 24 �صاعة وكل يوم وكل اأ�صبوع 
وحتى  الأمريكية  القوات  قوة  ت�صتمر  لأن  الفر�صة  يتيح  ذلك  كل  ال�صنة.  مدار  على 

تهديدها وترويعها يف الت�صاعف مع كل قاعدة جديدة تن�صئها. 

وموؤخرا اأخذت الوليات املتحدة الأمريكية هذه الفكرة اإىل م�صتويات اأكرث تطرفا 
حيث ت�صتطيع التحكم عن طريق الأقمار ال�صناعية يف املركبات الهوائية والبحرية 
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والأر�صية التي تعمل دون قبطان وكذلك الإ�صراف على اجلنود يف امليدان والتج�ص�ص 
من اأي قاعدة يف اأي مكان يف العامل. ويوؤكد كنيدي )Kennedy، 2010( اإميانه 
املعرفة 24  ت�صتخدم فكرة م�صنع  الع�صكرية  الأمريكية  املتحدة  الوليات  قوات  باأن 
�صاعة من مئات ال�صنني، ولكنها يف الوقت احلا�صر ا�صتغلت الفكرة للو�صول اإىل قمة 

جديدة.

وم�صنع املعرفة 24 �صاعة الفكرة القائمة على الإ�صتفادة من مناطق زمنية خمتلفة 
العاملني  اأن  وهي  ب�صيطة  حقيقة  نتيجة  خدمات  اأو  عمل  اأي  اأداء  كفاءة  من  تزيد 
يوؤدون اأعمالهم خالل 24 �صاعة يوميا دون دورة ليلية اأو م�صائية وبهذا فاإن العاملني 
فوائد  اإىل  بالإ�صافة  هذا  الدوام.  فرتة  واجباتهم خالل  اأداء  ون�صاطا يف  اأكرث جد 
اأخري تت�صمن تكاليف اأقل وتولد كثري من الأفكار التقدمية اإىل جانب ذيوع �صهرة 
املوؤ�ص�صة. ولقد قامت القوات الع�صكرية الأمريكية بتح�صني الفكرة لي�ص فقط بتبني 
فكرة اإن�صاء القواعد عرب البحار فح�صب ولكن بالإعتماد على املاكينات املحاربة التي 
ميكن التحكم فيها من بعد، بل من الأقمار ال�صناعية اأي�صا كما اأن لديها القدرة على 
الرقابة والتج�ص�ص من اأي قاعدة حول العامل. ولهذا جوانب اإيجابية عظيمة واإن كان 

له بع�ص املثالب.

ويف خ�صم احلرب اجلارية على الإرهاب تتوزع قوات الوليات املتحدة الأمريكية 
الع�صكرية حاليا على عدة دول يف ال�صرق الأو�صط وبهذا ومع الإختالف الب�صيط يف 
م�صنع  منظومة  وفق  احلدود  لأبعد  العمل  الع�صكرية  لالإ�صتخبارات  ميكن  التوقيت 
املعرفة 24 �صاعة. وعلي مر الوقت، تطورت العديد من املعدات اإىل الأف�صل من وجهة 
التقنية املتطورة؛ حيث ت�صتخدم الأقمار ال�صناعية للتحكم يف معدات التج�ص�ص على 
املناطق  من  ول�صحبهم  اجلنود  حياة  حلماية  ن�صرها  يتم  بينما  الوطنية  القواعد 

امل�صتعلة بنريان احلرب مع موا�صلة القتال يف حرب ذكية.
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وبالإ�صتعانة مبعدات حديثة مثل طائرة املفرت�ص اأو برداتور )Predator( التي 
ال�صناعية  الأقمار  مب�صاعدة  وباك�صتان  واأفغان�صتان  العراق  فوق  طيار  دون  تطري 
ت�صتخدم يف التج�ص�ص ليال ونهارا ويف م�صح الأر�ص واملخابئ حلماية اجلنود. وهذا 
ل ي�صمح باإكمال عدة طلعات يف نف�ص الوقت بينما تنقذ حياة العديد من الأمريكيني 
ولكنها تتيح للع�صاكر يف الدول للتعرف على حتركات الأعداء ور�صد احلرارة على 
الأر�ص حلماية اجلنود عند اإنت�صارهم؛ كما جتعل لهم عيونا يف ال�صماء دون تعري�ص 
حياة اأي منهم للخطر. وبعيون مفتوحة ميكن ت�صغيل طائرات بدون طيار مثل النمر اأو 
اإم-60 بانرث )M-60 Panther( وامل�صارع اأو جالدياتور )Gladiator( والأ�صد 
قاعدة  اأي  من  اأو  البنتاجون  من  اليوم  خالل   )COUGAR( كوجر  اأو  الأمريكي 
اأمريكية حول العامل. تلك املعدات ل تعمل وفق م�صنع املعرفة 24 �صاعة فح�صب بل 
اإنها تعتمد على طاقم على الأر�ص يتواجد على بعد 4 كيلومرتات على الأقل؛ وبهذا 
فاإن القوات الع�صكرية ما زال اأمامها جمال للتقدم بتلك التقنية لتنفيذ فكرة م�صنع 
Davis-( املعرفة 24 �صاعة كامال يف هذا املجال. ولي�صت قاعدة دافي�ص-مونثان
Monthan( لل�صالح اجلوي بالقرب من مدينة تيو�صون )Tucson( بولية اأريزونا 

العديد من  ولكن هناك  ت�صاعد يف احلفاظ على عيون متيقظة  لقواعد  مثال  �صوى 
القواعد والفروع التي تاأوي تلك التقنية. 

فورت  يف  فتجري  طيار  دون  تطري  التي  اجلي�ص  طائرات  على  التدريبات  اأما 
هوات�صوكا )Fort Huachuca( يف �صيريا في�صتا )Sierra Vista( بولية اأريزونا، 
ال�صرق  �صحراء  يف  املعارك  اأرا�صي  ت�صاهي  تكاد  واأجوائها  ت�صاري�صها  اأن  حيث 
 Army’s( الأو�صط حيث تتواجد القوات الأمريكية؛ اإىل جانب وجود الفرقة اأويل
غزين  يف   )506th Infantry Regiment( امل�صاة  من   )1st Battalion

الأ�صراب احلادية ع�صرة واخلام�صة ع�صرة لالإ�صتطالع  ي�صرف  واليوم  باأفغان�صتان. 
يف مع�صكر �صالح الطريان باإنديان �صربجن�ص )Indian Springs( و الإ�صراف على 
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عمليات الرباداتور والطائرات دون طيار الأخرى.

اأر�صي بالقرب من موقع الطريان  النظام احلايل يقت�صي وجود طاقم  وملا كان 
اأرا�صي  التحكم من  القدرة على  الأمريكية هي  القوات  التي حتتاجها  فاإن اخلطوة 

الوليات املتحدة الأمريكية - عندئذ يكتمل تنفيذ فكرة م�صنع املعرفة 24 �صاعة.

الأعمال  ت�صيري  على  القائمة  الب�صيطة  الفكرة  ميثل  �صاعة   24 املعرفة  وم�صنع 
واأداء اخلدمات بكفاءة عالية ب�صورة مكتملة ورمبا كانت اأف�صل باإ�صتخدام مناطق 
وبتنفيذ  الأعمال واخلدمات.  موؤ�ص�صات  يفيد  العامل مبا  توقيت زمني خمتلفة حول 
تلك الفكرة ميكن ملوؤ�ص�صات الأعمال واخلدمات مترير املعلومات واملهمات اإىل مواقع 
العمل. وبهذا ميكن  واأكفاء ملوا�صلة  اأذكياء  اآخرين  لعاملني  العامل  اأخرى عرب  عمل 
بينما  الأعمال واخلدمات،  للدوام يف غالبية موؤ�ص�صات  الليلية  الدورة  التخل�ص من 
حتتفظ املوؤ�ص�صات بالعاملني يف فرتات الدوام النهارية؛ وهذا يكون اأف�صل ملوؤ�ص�صات 
الأعمال واخلدمات لأن العاملني يكونوا م�صتيقظني وتكون فرتات الدوام خالل فرتات 
اليقظة. ورغم اأن القوات الع�صكرية الأمريكية لن تتخل�ص متاما من دورة الليل - فاإن 
التقدم يف تقنية طيارة بدون طيار ومركبة دون �صائق وغوا�صة دون بحار اإىل امل�صتوى 
املتوقع، فاإن ذلك يعني اأن تلك املركبات لن تكون يف حاجة اإىل طاقم اأر�صي؛ وبهذا 
ميكن للقوات اإ�صتخدام قواعد خمتلفة عرب العامل يف كل منطقة زمنية بحيث يكون 
القائمون على التحكم متيقظني بينما جتري طلعات الإ�صتطالع على مدي 24 �صاعة.

مو�صوع  طيار  غري  من  الطائرات  اأن   )Groetken، 2010( جروتكن  ويرى 
عليه خالف من عدة اأوجه - حيث اأنها توفر للقوات الع�صكرية و�صائل لقتال جانب 
تتوافق  الفكرة  الأهداف دون احلاجة لإر�صال حماربني. وهذه  من احلرب بتحقيق 
مع فكرة م�صنع املعرفة 24 �صاعة، لي�ص يف العرف التقليدي من برجمة الكمبيوتر 
حول  يتواجدون  الطيارون  فبينما  والقتل.  الإ�صتطالع  وجهة  من  ولكن  والإت�صالت 
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تعمل  بعد  عن  توجه  مركبات  من  مياثلها  ما  اأو  طيار  بدون  الطيارات  فاإن  العامل 
باإ�صتمرار دون احلاجة مل�صغلني مرهقني من طول �صاعات العمل اأو اإىل زيادة ورديات 

العمل يوميا.

ورغم اأن ت�صغيل تلك الطائرات واملركبات عن بعد يكاد ي�صاهي الألعاب الألكرتونية 
فاإن حقيقة اأنها تر�صل يف طلعات اإ�صتطالع وقد تقوم بق�صف بع�ص املواقع باإ�صتخدام 
اأ�صلحة ثقيلة فاإن لذلك تاأثري نف�صي بعيد املدى على العاملني يف ميدان احلرب الغري 
تقليدية و احلديثة. ورمبا كانت تلك ال�صدمات اأقل مما قد ت�صيب الطيار يف خ�صم 
املعركة ولكنها �صدمات من نوع فريد اإذ اأن طيار طائرة بدون طيار يتحكم فيها عن 
طريق كامريات واأدوات ر�صد وت�صغيل من بعد بينما جتري �صيانة الطائرة واإعدادها 
باأ�صخا�ص قد ل يلقاهم الطيار اإطالقا. باملقابل فطيار النفاثات املقاتلة ي�صتخدم كل 

اأحا�صي�صه يف الطريان و�صرب املواقع كما يهتم ب�صيانة الطائرة.

 ذكر كنيدي )Kennedy، 2010( اأن تقنية الأقمار ال�صناعية حترك وتر�صد 
وتدر�ص الطائرات دون طيار، اإذ اأن تلك التقنية تت�صل باملخ الأ�صا�صي لتلك املاكينة 
غري  اأماكن  عرب  طريانها  خالل  جتمعها  التي  واملعلومات  ال�صور  باأول  اأول  وتنقل 
باملوقع  تت�صل  التقنية  فاإن   - حية  ب�صورة  املعلومات  تلك  ت�صري  وبينما  مطروقة. 
توزع  هناك  ومن  اخلطر.  مناطق  من  كبري  بعد  وعلى  الأر�صي،  للطاقم  الرئي�ص 
الوليات  داخل  القواعد  يف  التحكم  مراكز  اإىل  املعلومات  حتمل  التي  الإ�صارات 
املتحدة الأمريكية واإيل اأهم موقع وهو البنتاجون. وبينما ت�صري تلك املعلومات يف 
اإر�صال مبا�صر حي – فاإن ذلك يتيح للعاملني يف و�صح النهار وخالل �صاعات العمل 
القيام بعدة عمليات حربية متوازية حتى  ي�صاعد يف  ال�صالح. وهذا ل  حماية رفاق 
ي�صتخدموا  اأن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  املتواجدين يف  للجنود  ت�صمح  بل  نهايتها 
ومن  امليدان.  يف  رفاقهم  من  عون  اإىل  يحتاج  من  مل�صاعدة  املتيقظة  النهار  عيون 
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الأمثلة ملراكز القيادة يف القواعد الأمريكية قاعدة دافي�ص مونثان اجلوية التي تاأوي 
جمموعة الإ�صتطالع 214. هذه املجموعة تتحكم يف طائرات دون طيار مثل الربداتور 
ال�صرق الأو�صط. ومع 11.5 �صاعة  اأ�صبوعيا يف  اأيام  على مدار 24 �صاعة وخالل 7 
اإختالف يف التوقيت بني قندهار باأفغان�صتان وتيو�صون باأريزونا؛ وهذا يعني اأن عملية 
حربية تبداأ يف قندهار ال�صاعة 2400 )12 �صباحا( �صيتابعها طيار يف غرفة التحكم 

ال�صاعة 1130 بعيون يقظة يف تيو�صون على اأمت الإ�صتعداد ليوم جديد من املعارك. 

ومع حمالت اإ�صتطالع بدون رجال على مدى 24 �صاعة تقوم بها القواعد ومراكز 
التحكم الأر�صية فاإن البنتاجون ي�صتطيع احل�صول على معلومات اأول باأول؛ وميكن 
جلرنالت كل اأ�صلحة القوات امل�صلحة وال�صباط الكبار واأي من العاملني يف القوات 
احلمالت  معلومات  على  احل�صول  رجال  دون  مركبات  حمالت  يديرون  الذين 
التخطيط حلمالت  تتوفر عند  للمعلومات  اأي وقت. هذه امل�صادر  الإ�صتطالعية يف 

م�صتقبلية وهذا يح�صن جنود املواجهات امل�صتقبلة من الأعتداء.

و كل الطائرات بدون طيار حتتاج حلوايل 82 �صخ�صا لتقوم بطلعات ناجحة، وبهذا 
ميكن لطائرات بدون طيار اأن تعمل 24 �صاعة �صبعة اأيام يف الأ�صبوع )24-7( لتغطي 
الوليات  ت�صاعد  الرتتيبة  هذه  الأر�صية.  املحطة  عن  بعيدا  جوي  ميل   400 حوايل 
املتحدة الأمريكية يف حروبها اجلارية الآن حيث اأن املعركة الدائرة هي معركة مع 
الت�صاري�ص القا�صية التي على اجلنود التعامل معها؛ حيث اأن اجلبال والكهوف لي�صت 
وت�صتطلع  احلمالت  ت�صبق  اأن  ميكن  قائد  دون  املركبات  بينما  للمحاربني،  ماألوفة 
املنطقة للتحقق من عدم وجود معوقات اأو اأعداء غري معروفني اأو م�صاكل اأمنية يجب 
لالإ�صتطالع يف  متوا�صلة  ومع حمالت  للمعركة.  التخطيط  عند  الإعتبار  اأخذها يف 
اأر�ص املعركة حتت عديد من العيون املتيقظة يف قواعد بالدولة املعادية ويف مراكز 
التخطيط بالوليات املتحدة الأمريكية ميكن م�صاهدة ال�صور من اأر�ص املعارك وهي 
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ُت�ْصَتْعر�ص من مركبات دون قيادة ب�صرية. وطاقم التحكم على الأر�ص يتكون عادة 
ع�صا  طريق  عن  طيار  دون  الطائرة  يف  بعد  عن  يتحكم  طيار  اأ�صخا�ص  ثالثة  من 
جنديني  اإىل  بالإ�صافة  هذا  الألكرتونية؛  الألعاب  يف  ت�صتخدم  كالتي  ب�صيطة  حتكم 
يقومان مبراقبة قراءة اآلت القيا�ص والعر�ص. ومع ذلك فاإن الطيارة من غري طيار 

لها مثالب مقارنة بالطيارات املحاربة وهي الروؤية املحدودة والغري مرنة.

ومع زيادة عدد املركبات بدون اإن�صان منها ما يطري ومنها ما يندفع على الأر�ص 
ومنها ما هو غائ�ص يف املياه، من املتوقع اأن كلها �صتعمل بنف�ص الطريقة ويف نف�ص 
الوقت عرب الأقمار ال�صناعية وتوجه من مكان واحد. كل ذلك مل يكن بهدف خف�ص 
امل�صروفات بل بخف�ص عدد ال�صحايا من املحاربني - فالكثري من الطيارين والبحارة 
واجلنود وحتى املدنيني يدينون بحياتهم لتلك املاكينات وحلمالت الإ�صتطالع التي 
الق�ص�ص  من  العديد  وهناك  العامل.  �صاعة حول  وع�صرين  اأربعة  مدار  على  جتري 

ُتَتداول حول العامل عن دور تلك املاكينات يف اإنقاذ حياة ب�صرية، خا�صة يف الليل. 

ل  ولكنهم  فائقة  بدرجة  اخلرائط  درا�صة  للجنود  ميكن  غريبة  بلد  يف  الليل  يف 
ي�صتطيعون اإدراك كل الأماكن املحتمل اإختباء العدو فيها. وهذا خا�صة يف تواجدات 
اجلبال واملمرات اجلبلية الوعرة والطرق غري املاأهولة التي يجهل اجلنود الأمريكيني 
طبيعتها. ورغم اأن اجلنود مزودون بنظارات ترى يف الظالم وب�صالح ميكن توجيهه 
اإىل الهدف يف الظالم اإل اأن املعرفة تنق�صهم عن امل�صار الآمن الذي ميكن اأن ي�صلكوه، 

لهذا فاإن املركبات التي تطري اأو تندفع اأو تبحر دون اإن�صان ت�صاعد يف هذا امل�صمار. 

اإن الطائرة من غري طيار ميكن اأن تطري دون اأن تر�صد العدو وتتحرى عن قوات 
العيون  تراه  مال  ترى  اأن  ميكن  احلراري  الرادار  وباإ�صتخدام   - مرئية  غري  عدو 
الب�صرية؛ وهي بهذا ل تنقذ اجلنود فح�صب بل الطيار اأي�صا لأنه بعيد عن الطائرة. 
جانب  اإىل  التقليدية،  الإ�صتطالع  وطائرات  املقاتالت  ر�صد  ال�صهل  من  بينما  هذا 
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املخاطرة يف التحليق والطريان يف املناطق اجلبلية الغري مطروقة. 

على  �صعبة  تكون  جتمعها  التي  املعلومات  فاإن  طيار  بدون  طائرة  اإ�صقاط  وعند 
العدو التعرف عليها وعادة ل يتاأذى من �صقوطها اأو تفجريها اأحد. كما اأن الطيار 
كب�صر اأحا�صي�صه حمدودة وميكنه اأن يغفل عن �صيء ن�صب عينيه، ي�صهل على طاقم 
الإ�صتطالع يف الوليات املتحدة الأمريكية وطاقم التحكم البعيد والبنتاجون اإلتقاطه 
والتعرف عليه - اأي اأن هناك �صتة عيون تراقب بدل من اإثنتني دون خماطرة بحياة. 

وبهذا فهناك عديد من النا�ص يدينون بحياتهم لفكرة م�صنع املعرفة 24 �صاعة.

الطب وال�صحة

اإن توفر معاجلني مدربني على مدار ال�صاعة يبدو نوعا من الرفاهية ولكن �صم 
ذلك اإىل فكرة م�صنع املعرفة 24 �صاعة ميكن اأن يوفر اأعمال جديدة اإىل جانب �صبكة 
من اخلدمات من اأطباء اأكفاء ي�صتطيعون عالج املري�ص عن بعد. والعالج عن بعد 
تتما�صي مع ممار�صات موؤ�ص�صات  ب�صرعة كبرية مع تطبيقات متعددة  يتطور  جمال 
 )Skinner، Latchford، 2006( الرعاية ال�صحية. وقد اأ�صار �صكينرن ولت�صفورد
اأن من التخ�ص�صات ال�صائعة يف جمال ”الطب عن بعد“ تخ�ص�ص الطب النف�صي 
عن بعد اأو العالج الألكرتوين الذي ثبت جناحه يف العديد من حالت ال�صحة العقلية. 
الألكرتوين  العالج  ف�صل  ورغم  ومتنوع.  الأبعاد  عديد  التخ�ص�ص  ذلك  وتوظيف 
 Hailey، Ohinmaa،( واآخرون  هيلي  فاإن  النف�صي  العالج  يف  كبري  دور  لعب  يف 
وجد  امل�صمار  هذا  يف  العقلية.  ال�صحة  يف  مكانة  له  اأن  يرون   )Ronie، 2008
�صاعة يف جمال  املعرفة 24  فكرة م�صنع  توظيف  اأن   )Olivas، 2010( اأوليفا�ص

الطب �صيجعل العالج الألكرتوين يف متناول اجلميع وجذاب للعديد من املر�صي. 

ولقد جنحت جتربة الطب عن بعد يف م�صروع يربط بني ولية بن�صلفانيا و�صرق 
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ال�صواحيلية. والطب  باللغة  املنفخة  الأوداج  اأو   )Machavu( اأفريقيا حتت عنوان
عن بعد يتم من خالل اإ�صتخدام كامريا الويب اأو ويبكام والإنرتنت واأطباء ليقوموا 
�صفر  اأو  لنقلهم  احلاجة  دون  متفرقة  اأماكن  يف  ملر�صي  والعالج  املر�ص  بت�صخي�ص 
يالقيها  التي  املتاعب  من  كثري  على  التغلب  امل�صروع  اإ�صتطاع  ولقد  اإليهم.  الطبيب 
الأطباء يف كينيا وتنزانيا يف تقدمي العالج؛ كما اأن امل�صروع جنح يف تخفي�ص تكاليف 
العالج. بل اإن العالج بداأ الو�صول اإىل اأولد ال�صوارع الفقراء الذين ي�صعب عليهم 

العالج على الأطباء املحليني.

ولقد �صاعدت فكرة م�صنع املعرفة 24 �صاعة يف ت�صهيل العالج عن بعد حيث ميكن 
لالأطباء املتخ�ص�صني م�صاعدة املر�صى يف اأي وقت مهما تباعدت بينهم امل�صافات. 
وقد اإقرتح فراجوزا )Fragoza، 2010( اإ�صتخدام اإمكانية �صكيبي )Skype( يف 
التوا�صل بني الطرفني يف تقدمي الإ�صعاف الطبي يف موقع املري�ص. وبالطبع هناك 
عدة عوامل يلزم التعر�ص اإليها يف هذا امل�صمار - منها الأخذ بيدي املري�ص لي�صل 
اإىل حالة م�صتقرة قبل نقله اإىل امل�صت�صفي، و�صرورة وجود اإمكانيات معينة لإجراء 
عملية الإ�صعاف ال�صريع من خالل �صكيبي. وملا كان املري�ص يف كثري من احلالت يف 
اإ�صابة خطرية خا�صة عندما ت�صبح  اإنتباه طبي �صريع عند وقوع  اإىل  حاجة ما�صة 
احلالة م�صاألة حياة اأو موت - عندئذ من املهم تقدمي العون الطبي املهني يف اأ�صرع 
وقت ممكن ب�صرف النظر عن مكان الطبيب امل�صاعد ما دام لديه الكفاءة املطلوبة 

و�صرعة التواجد على الإنرتنت.

اأو  املعرفة 24 �صاعة لن حتل حمل بروتوكول مبا�َصرة  اأن فكرة م�صنع  بال �صك 
متابعة املري�ص ولكنها توفر بع�ص الإختيارات، حيث يلزم وجود معاون على �صكيبي 
ليت�صلم املكاملة حيث يوجهها اإىل فني متخ�ص�ص يف الإ�صعافات الطبية لي�صاعد يف 
اإ�صتقرار حالة ال�صحية اأو اإر�صاده على اخلطوات الالزمة يف حالة مثل حالة اإحتبا�ص 
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طعام يف الزور حتى ي�صل طاقم الإ�صعاف. وهذا الإختيار هام خا�صة ملن يعي�صون 

مبفردهم اأو الذين ي�صكنون يف مناطق نائية. 

احلالت  بع�ص  يف  �صكيبي  عرب  طبية  اإ�صت�صارات  اإعطاء  لطبيب  ميكن  كما 
امل�صتقرة. وكذلك ميكن اإ�صتخدام �صكيبي لت�صهيل اإخطار طاقم امل�صت�صفي باحلالة 
قبل و�صول ال�صحية اأو املري�ص يف �صورة مرئية اإىل جانب نقل ملفات املري�ص. ثم 
اإن الطبيب املبا�صر للمري�ص �صيتمكن من الإطالع على كل املعلومات ال�صرورية على 
يتوا�صل الطبيب مع  اأن  اأو هاتف جوال؛ ويف بع�ص احلالت ميكن  كمبيوتر حممول 
طاقم الإ�صعاف اأينما كان عرب �صكيبي. عموما فاإن مكان الطبيب ل يلعب دورا هاما 
يف فل�صفة م�صنع املعرفة 24 �صاعة حيث ميكن الإ�صتعانة مبخت�ص من اأي دولة يف 

اأي حلظة.
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تداعيات مناذج �صناعة املعرفة للمملكة

الإنتاج  �صركات  يف  �صواء  املعرفة  يف  اجلديد  اإبتكار  لت�صجيع  الأمثل  النظام  اإن 
وال�صناعة اأو يف منظمات الأعمال واخلدمات اأو يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف اململكة 
العربية ال�صعودية هو ذلك النظام القائم على اأ�صا�ص يتما�صى مع الثقافة والتقاليد 
الأ�صلوب  تطبيق  يف  جتارب  من  اململكة  طبيعة  مع  يتالءم  ما  اإقتبا�ص  مع  ال�صعودية 
الغربي اأو الطريقة اليابانية لإيجاد املعرفة يف ال�صركات التجارية وال�صناعية، ويف 
حتويل اجلامعات اإىل م�صانع للمعرفة؛ اإىل جانب اأ�صلوب م�صنع املعرفة 24 �صاعة يف 
الإ�صتعانة اخلارجية باملهارات املختلفة عرب مناطق التوقيت املختلفة، ويف العمل على 
مدى 24 �صاعة دون اإرهاق العاملني يف مكان واحد من خالل نظام الثالث فرتات 

للدوام.

والذي يعود اإىل التاريخ العربي يجد اأن املعرفة ال�صناعية كانت معرفة �صمنية 
تتنقل عرب الأجيال عن طريق تدريب ال�صبيان ونقل املهارة اإليهم من كبار الأ�صرة 
بل  اأو توجيهية.  اإر�صادية  التعبري عنه يف كتابة كتب  املهارة فن ي�صعب  حيث كانت 
اإن كثريا من املعرفة التجارية والإقت�صادية والإجتماعية كثريا ما كانت تكت�صب من 
خالل املمار�صة واملحاولة واخلطاأ اأو من خالل تقليد ال�صغار للكبار وحماولة حت�صني 
ما ينتقل من معرفة بهذه الطرق للتما�صي مع متطلبات الع�صر. غري اأن تفرغ ال�صغار 
للتعليم النظامي والتهافت على الأعمال الروتينية الوظيفية اأ�صبح عائقا اأمام تلك 

املمار�صات.

كذلك فاإن ال�صراكة بني اأفراد العائالت الكبرية يف احلجم والتوا�صل بينهم �صواء 
يف املجال ال�صناعي اأو التجاري كان �صائعا حتى عهد قريب. اآنذاك كان هناك جمال 
يف  يعمل  الذي  الأ�صرة  جمتمع  تفيد  جديدة  معرفة  اإيجاد  ويف  املعرفة  يف  لل�صراكة 
جمال واحد. وبالتدريج حلت ال�صركات امل�صاهمة والإقت�صاديات الفردية حمل تلك 
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التجمعات الإجتماعية التي يجمع بينها الن�صب وامل�صالح امل�صرتكة. واأ�صبح النظام 
على  النا�ص  تعود  كما  املوؤ�ص�صات.  من  العديد  ممار�صات  على  الطاغي  هو  الغربي 
الإهتمام باملعرفة الظاهرية ب�صورها املتعددة وكادت املعرفة ال�صمنية اأن تغيب عن 
كل الأن�صطة املوؤ�ص�صاتية. كما اأن العزلة بني الإدارة العليا واخلطوط الأمامية لالإنتاج 
بداأت ت�صتفحل مع اإنحياز الإدارة الو�صطي لالإدارة العليا رعاية مل�صاحلها، واأ�صبح 
مهمة العاملني تقت�صر يف اأداء عملهم ب�صورة ت�صمن لهم البقاء يف موا�صعهم خا�صة 
يف غياب حوافز للتجديد، بل اإن اأي معرفة جديدة كانت تتاأتي من خارج املوؤ�ص�صة عن 

طريق الإدارة العليا.

ورغم اجلهود املتوا�صلة لتوطني التقنية فاإن اململكة متر يف كثري من املوؤ�ص�صات 
باملرحلة التي مرت بها اليابان عقب احلرب العاملية الثانية وهي احلر�ص على اإدخال 
بع�ص ال�صناعات الغربية واحلر�ص على اإقتناء املعرفة الظاهرية املت�صلة بها. ورغم 
ظهور بع�ص ال�صناعات الفريدة باململكة فاإن املرحلة مل ت�صل بعد اإىل اإيجاد معرفة 
جديدة حيث اأن ذلك يتطلب اإتقان املعرفة املكت�صبة اأول. كما اأن التقنية امل�صتوطنة 
مل ت�صل ملرحلة الن�صج الذي يتطلب تطويعها للمتطلبات املحلية وال�صعي لتح�صينها 

حتى تف�صح ال�صبيل للمناف�صة يف ال�صوق العاملي.

اأما بالن�صبة للتعليم فاإن الإجتاه العام يف املجالت العملية والتقنية هو التح�صيل 
حيث  النقدي؛  والفكر  والتدبر  للتفكر  جمال  وجود  دون  التح�صيل  جلودة  وال�صعي 
الأويل  املراحل  الغربية خا�صة يف  الدول  التعليمية يف  النظم  من  ككثري  النظام  اأن 
مبني على اإجتياز اإمتحانات واإختبارات م�صممة لإختبار الذاكرة واإ�صتيعاب الدرو�ص 
امللقنة. كما اأن التعليم املهني لي�ص له نف�ص مكانة التعليم الأكادميي. ولعل الإ�صتثناء 
يتوجه  حيث  �صنغافورة  يف  الإبتدائي  التعليم  هو  الإجتاه  هذا  من  العامل  يف  الوحيد 
اأدائه يف  وفق  ولي�ص  ورغباته  قدراته  وفق  التقليدي  اأو  التعليم احلريف  اإىل  الطالب 
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احلرفية  املهارات  اإيجاد  يف  كبريا  دورا  يلعب  ال�صمنية  املعرفة  فن�صر  الإمتحانات. 
ملن لديه الإ�صتعداد. كما اأن منزلة احلريف لي�صت اأقل من منزلة خريج اجلامعات. 
قدراته  وفق  الثانوي  التعليم  عقب  الطالب  يوجه  حيث  فنلندا  يف  الآخر  والنموذج 
احلرفية ولي�ص بناء على قدراته يف التح�صيل الدرا�صي فقط، ورمبا متيز امللحقون 

بالتعليم احلريف عن زمالئهم ممن يختارون التعليم التقليدي.

اأما يف التعليم العايل فالبعثات التعليمية تفيد اململكة يف اإكت�صاب خربات جديدة 
جديدة  اإ�صافات  تتطلب  التي  البحوث  من  كثريا  اأن  غري   - متطورة  علوم  ودرا�صة 
ال�صبل  وتق�صي  املتوا�صل  الإبتكار  بقدرات  الطالب  تزويد  عن  فقا�صرة  للمعرفة 
لإيجاد معرفة جديدة عقب التخرج. ويف حالة قيام الطالب ببحوث تخ�ص حاجات 
بالده - فاإن ق�صايا البحث ل تتعمق مبا فيه الكفاية ملا ي�صكل معرفة جديدة واأما اإذا 
اإقت�صر البحث على مو�صوعات جديدة يف املوؤ�ص�صات الأجنبية فاإن التبحر يف جمال 

البحث يتوقف عند احل�صول على الدرجة العليا.

ولعل املجال الوحيد يف اململكة الذي �صاهد اإ�صافات جديدة يف املعرفة هو جمال 
على  يعتمد  ول  ال�صمنية  املعرفة  على  كبرية  بدرجة  يقوم  الذي  الإكلينيكي  الطب 

املعرفة الظاهرية �صوي يف و�صع الأ�ص�ص الرئي�صية للعلوم الطبية.

ال�صركات  تزود  معرفة  م�صانع  اإىل  اململكة  يف  اجلامعات  لتحويل  وبالن�صبة 
ال�صناعية والتجارية باملعرفة اجلديدة لتحويلها اإىل منتج - فاإن ذلك من ال�صعوبة 
اأو  الوطنية  �صواء  الكربى  ال�صركات اخلا�صة  الكايف من  التمويل  لعدم وجود  مبكان 
العاملية، خا�صة واإن تلك املنظمات تلجاأ اإىل اخلربات الأجنبية وتتغا�صي عن املوارد 
اجلودة  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تهمل  اأن  خطورة  هناك  ولي�ص  للمعرفة.  املحلية 

الأكادميية على ح�صاب الإن�صغال يف اإيجاد معرفة تدر عليها ريعا �صنويا. 
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 - اجلديدة  املعرفة  لن�صر  كم�صدر  اجلامعات  اإعتربت  اإذا  مغاير  الو�صع  رمبا 
ال�صعودية  فاجلامعات  املجال.  هذا  يف  كبريا  دورا  تلعب  لأن  مهياأة  اجلامعات  فاإن 
تهتم بتوفري املراجع ون�صر املعرفة امل�صتجدة يف جميع املجالت دون الإقت�صار على 

املجالت العملية فقط.

اإبتكار املعرفة

لعل من عوائق اإيجاد املعرفة اجلديدة يف املوؤ�ص�صات ال�صناعية والأعمال التجارية 
يف اململكة هو اأن املعرفة اجلديدة ل تتاأتى من فراغ - فهي تتولد نتيجة حاجة قائمة 
للمجتمع اأو رغبة يف تعديل اأو حت�صني معرفة متعارف عليها. مبعني اأن على العاملني 
يف الإنتاج القيام بحل امل�صاكل التي تواجههم باأنف�صهم ليوفروا معرفة جديدة تفيد 
اإيجاد  على  القائمة  املوؤ�ص�صة  اأن  كما  بها.  يقومون  التي  مثل  مهام  يتوىل  فريق  اأي 
املعرفة تبحث عن حاجات ميكن اأن ت�صدها مبعرفة جديدة ومنتج جديد. ودون وجود 
ق�صايا تبحث عن حلول واأ�صئلة تبحث عن اإجابات حملية فلن توجد معرفة جديدة؛ 
كذلك عند اللجوء اإىل اخلرباء حول العامل لإيجاد اأجوبة لكل ما يربز على الأفق من 
ت�صاوؤلت دون حماولة البحث عن اأجوبة ف�صتعجز املوؤ�ص�صة عن اإيجاد معرفة جديدة.

على  كالوحي  تتنزل  اجلديدة  املعرفة  اأن  النا�ص  بني  ال�صائدة  الأوهام  من  ولعل 
نخبة من النا�ص يف جمال نبوغهم كما اأن الإبتكارات هي نوع من الإلهام والإكت�صاف 
بال�صدفة مثل اإكت�صاف الكهرباء وم�صاهدة اأر�صميد�ص للوزن املزاح عندما خطا يف 
وجتليات  اجلاذبية،  كتاب  عليها  األف  التي  نيوتن  وتفاحة  »يوريكا«،  و�صاح  امل�صبح 
الكون.  وحدة  فل�صفة احلالج عن  معطيات  على  اأ�ص�صها  التي  الن�صبية  اأين�صتاين يف 
اإيجاد  فاإن  اأ�صاطري  �صاكلتها من  وما على  الروايات  تلك  النظر عن �صحة  ب�صرف 
املعرفة يقت�صي اإعمال الفكر والإن�صغال بدرب من دروب املعرفة مع الدراية بالعديد 
من اجلوانب الأخرى للمعرفة. كما اأن املخرتع هو اإن�صان يعمل يف جمال علمي ويتعمق 
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فيه ويجهد عقله يف تق�صي حلول ملا يواجهه من �صعوبات.

امل�صتوى  على  اأو  وال�صناعات  املوؤ�ص�صات  يف  الإخرتاعات  كمية  اأن  الواقع  ويف 
التي  تلك  اأكرث من  الأميني  �صبه  الفنية من  املهارات  لأ�صحاب  تن�صب  التي  الفردي 
يقوم بها علماء متخ�ص�صون. الفارق اأن العامل ي�صتطيع الرتويج ملا يبتكره واحلريف 
رمبا ل يجد الوقت لت�صجيل اإخرتاعه اأو تقوم ال�صركة التي يعمل فيها باإ�صتخدام ما 
تتفتق عنه حرفيته من اإبتكار جديد لقاء مكافاأة هزيلة. كذلك فاإن املعرفة اجلديدة 
الناجتة عن ت�صافر جهود فريق من العاملني تفوق كما وكيفا ما تتفق به عقول فردية. 

العوامل الثقافية

املمار�صات اليابانية يف ال�صناعة والتجارة والتعليم متاأثرة ب�صكل وا�صع النطاق 
بعقيدة الزن املختلطة بعبادة الآباء والأجداد الذين يرقبون اأداء اأولدهم يف احلياة 
من  طائفة  هي  والِزْن  احلياة.  يف  وتاآلفهم  بنجاحهم  وينعمون  بف�صلهم  فيتعذبون 
و�صعية  يف  التاأمل  مبمار�صة  املذهب  هذا  اأتباع  يتميز  اليابانية.  البوذية  املاهايانا 
)كواآن(.  والِعرب  املاأثورة  لالأقوال  تداولهم  بكرثة  ي�صتهرون  كما  -زازن-  اجللو�ص 
هذه  اإتباع  طريق  فعن  املذهب،  هذا  اأتباع  لدي  خا�صة  اأهمية  اجللو�ص  ولو�صعية 
تعاليم مذهب زن  وتهدف  اليقظة(.  )اأو  الإ�صتنارة  اإىل حالة  بوذا  ل  تَو�صَ الو�صعية 
بوذا  عا�صها  التي  ال�صخ�صية  التجربة  وخو�ص  للبوذية،  الأوىل  الأ�صول  اإىل  العودة 
وتوفري  الب�صرية  خلدمة  نف�صه  ووهب  احلياة  يف  وزهد  ملكه  هجر  الذي  التاريخي 

الراحة املادية والروحية لها.

ال�صينية  باللغة  ”ت�صان“  ال�صينية،  البوذية  ”ت�صان“  تفرعت عن فرقة  والزن 
)التعبد  التاأمل  اأو  التفكري  اإ�صتغراق  وتعني  ”ديانه“  ال�صن�صكريتية  للكلمة  ترجمة 
املطلق باملعنى احلريف(؛ وكثري من الرتنيمات وجمال�ص التاأمل تعقد يف جمموعات؛ 
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وهي ت�صاهي يف بع�ص طقو�صها ال�صوفية التي يتبعها امل�صلمني مع اإختالف يف العقيدة 

ويف النظرة اإىل احلياة. 

اأ�صلوبا  لهم  ويرتك  تالميذه  يوجه  طريقة  �صيخ  لديها  لي�ص  الزن  طائفة  اأن  كما 
للرتانيم بعد مماته؛ وهذا على عك�ص البوذية ال�صينية والهندية. وتعترب الزن طائفة 
اإجتماعية قائمة على التكاتف والتعاون املطلق بني اأع�صائها. والعالقة بني اأتباع الزن 
ت�صاهي املا�صونية غري اأن العالقة اأكرث مرونة وتقوم اأ�صا�صا على الت�صامن ولي�ص على 
الت�صل�صل يف املنزلة. لهذا فاإن نظام ال�صركات واملوؤ�ص�صات لي�ص هرميا حيث ل يقوم 
اأ�صحاب املراتب الدنيا اإل مبا يطلبه اأ�صحاب املراتب العليا بل اإن الإدارة الو�صطي 

تلعب دورا كبريا يف التوا�صل مع القائمني على العمل.

ولها  اأوروبا  يف  واملثقفني  الأعمال  رجال  من  الكثري  الزن  عقيدة  اإجتذبت  ولقد 
اأتباع كرث يف الوليات املتحدة الأمريكية، حيث يجمع البع�ص بينها وبني املعتقدات 
امل�صيحية املختلفة، فهم ميار�صون التاأمل والرتانيم لراحة النف�ص، بل اإن م�صاألة التاأمل 
يف الغرب حتولت اإىل ع�صق للدخول يف غيبوبة باإ�صتخدام املخدرات واملهلو�صات اأو 
عقاقري التنومي وال�صرتخاء على اأقل تقدير. ففي جل�صات التاأمل والرتنيم وحماولة 
اإ�صتجالب الكون اإىل النف�ص اأو الفناء يف الكون ي�صرب املجتمعون اأنواعا من ال�صاي اأو 

امل�صروبات التي ت�صاعد على التحليق يف اأفاق بعيدة وتنا�صي الواقع.

وكثري من الزن الغربيني والأمريكيون يجنون فوائد جمة من الرابطة بني اأفراد 
عليهم  متلي  الغربني  الزن  بني  الرابطة  اأن  حيث  واأن�صطتهم؛  اأعمالهم  يف  الطائفة 
الت�صامن والتكافل، وم�صاعدة بع�صهم البع�ص يف اخلفاء وتف�صيل بع�صهم لبع�ص يف 

التعامل.

اأو  �صركة  يف  �صواء  العمل  ملجتمع  املطلق  بالإخال�ص  اليابانيون  يتحلى  هنا  ومن 
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جامعة ويبذلون حياتهم يف خدمة املوؤ�ص�صات واملجتمعات التي ينتمون لها. بل اإن كثريا 
اأ�صد مراتب التع�صب ملجموعاتهم العقدية والأ�صرية واملت�صلة بعملهم  منهم يبلغون 
بع�ص  اإن  بل  الأغيار.  من  وطنهم  اأبناء  ذلك  يف  مبا  �صواهم،  من  اإزدراء  مدى  اإىل 

املواطنني اليابانيني الذين لي�صوا من الزن يعتربون اأن�صاف اآدميني يف نظر الزن.

بامل�صيحية  املتاأثرة  الغربية  العقيدة  فاإن  والبوذيني  الزن  الأمريكيني  وباإ�صتثناء 
ورغم  احلياة،  اأوجه  جميع  يف  الفردية  واملناف�صة  الفردية  على  قائمة  الأوروبية 
وهج  يطفئ  ل  فهذا   - املوؤ�ص�صات  يف  جمموعة  يف  بنجاح  العمل  الأفراد  اإ�صتطاعة 
املناف�صة الفردية بل ي�صتغل فريق العمل لتحقيق تطلعات �صخ�صية. كما اأن امل�صيحية 
اأبعد  اإىل  الظاهرية  للمعرفة  جتليات  فهي  والتج�صيم  الطقو�ص  على  قائمة  الغربية 
يف  تتجلي  التي  الباطنية  الإعتقادات  على  القائمة  الزن  بعقيدة  مقارنة  احلدود، 
ترتجم  اأنها  حيث  الباطنية  باملعرفة  اأي�صا  ت�صميتها  ميكن  والتي  ال�صمنية  املعرفة 

بالعمل ولي�ص بالتعبري ال�صفهي اأو املكتوب. 

 هذا الإختالف العقدي وما له من تداعيات �صلوكية تظهر الفارق بني ال�صركات 
ال�صانعة للمعرفة وجامعات م�صانع املعرفة يف اليابان وطبيعة ال�صركات واجلامعات 
الوليات  التعليم يف  ورجال  الأعمال  رجال  بع�ص  على  الزن  تاأثري  اأن  الغربية. غري 

املتحدة الأمريكية يزيد من توجههم اإىل تبني بع�ص املمار�صات اليابانية. 

جانب اآخر من املمار�صات النابعة عن الدين يف اليابان والغرب هو النقد الذاتي 
اأي خطاأ ي�صيب اجلماعة نتيجة خطاأ  اأنه  اليابانية  العقيدة  وحتمل امل�صئولية. ففي 
اإ�صتجالب  بهدف  الإعرتاف  اأو  ف�صد  ما  اإ�صالح  على  النية  عقد  َيُجبُّه  ل  �صخ�ص 
اإن التغايل يف هذا الأمر يدفع من يخطئ اإىل الإنتحار. وهذا ال�صعور  الغفران؛ بل 
النقدي  والتفكري  العمل  يف  والإتقان  احلر�ص  وتوخي  الذاتي  الإنتقاد  اإىل  يوؤدي 
والتعبري عنه. ويف الغرب رغم اإختالف املذاهب امل�صيحية فاإن الإعرتاف باخلطاأ اإما 
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اأمام كاهن كما يفعل الكاثوليك، اأو الإعرتاف على مالأ كما يفعل اأتباع الفرق الأخرى 
يجلب اإ�صتدراك اخلطاأ والغفران �صواء كان غفران الرب اأو ر�صاء النا�ص. وعموما 
ال�صخ�صية  والهفوات  بالعيوب  الإعرتاف  اأن  يعتربون  الغرب  يف  النف�ص  علماء  فاإن 
اأمام مالأ من النا�ص فيه مواجهة �صجاعة للخطاأ حتى ميكن لل�صخ�ص اأن يتخل�ص من 

عادة �صيئة اأو خ�صلة الإدمان على ما ينكره املجتمع.

باملقارنة؛ فاإن الإ�صالم يحث امل�صلمني على الإلتزام بالعمل يف جماعة يف جميع 
يف  اأن  حيث  ال�صفر،  يف  حتى  الدنيا  حوائج  ق�صاء  يف  اأو  ال�صالة  يف  �صواء  الأعمال 

تكاتف اجلماعة يف جهودها خري اأكرب من اجلهود الفردية. قال اهلل تعايل:

{واأطيعوا اهلل ور�صوله ول تنازعوا فتف�صلوا وتذهب ريحكم وا�صربوا اإن اهلل مع 
ال�صابرين} �صورة الأنفال؛ الآية: 46.

{واعت�صموا بحبل اهلل جميعا ول تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم اإذ كنتم اأعداء 
فاألف بني قلوبكم فاأ�صبحتم بنعمته اإخوانا وكنتم على �صفا حفرة من النار فاأنقذكم 

منها كذلك يبني اهلل لكم اآياته لعلكم تهتدون} �صورة اآل عمران؛ الآية: 103.

{ول تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واأولئك لهم 
عذاب عظيم} �صورة اآل عمران؛ الآية: 105.

{اإن اهلل يحب الذين يقاتلون يف �صبيله �صفا كاأنهم بنيان مر�صو�ص} �صورة 
ال�صف؛ الآية: 4.

وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 

»ما من ثالثٍة يف قريٍة ول بدٍو ل تقام فيهم ال�صالة اإلَّ قد ا�صتحوذ عليهم 
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ئب القا�صية«. يطان، فعليك باجلماعة فاإِمّنا ياأكل الذِّ ال�صَّ

»اإن ال�صيطان ذئب الإن�صان كذئب الغنم ياأخذ ال�صاة القا�صية والناحية فاإياكم 
وال�صعاب وعليكم باجلماعة والعامة وامل�صجد«.

»ال�صيطان ذئب الإن�صان كذئب الغنم: ياأخذ القا�صية«

»اإذا كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون الثالث فاإن ذلك يحزنه«.

»اإذا كنتم ثالثة يف �صفر فاأمروا عليكم اأحدكم ول يتناجى اثنان دون 
�صاحبهما«.

»الراكب �صيطاٌن، والراكبان �صيطانان، والثالثة ركٌب«.  

»لو يعلم النا�ص ما يف الوحدة ما �صار راكب بليل وحده«.  

الفردية.  امل�صئولية  اإلغاء  اأو  للجماعة  الأعمى  الإنقياد  يعني  ل  والعمل اجلماعي 
قال اهلل تعايل:

{وتعاونوا على الرب والتقوى ول تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اهلل اإن اهلل 
�صديد العقاب} �صورة املائدة؛ الآية: 2.

{اأفراأيت الذي كفر باآياتنا وقال لأوتني مال وولدا، اأطلع الغيب اأم اتخذ عند 
الرحمن عهدا، كال �صنكتب ما يقول ومند له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول وياأتينا 

فردا} �صورة مرمي؛ الآيات: 77 - 80.

{اإن كل من يف ال�صماوات والأر�ص اإل اآتي الرحمن عبدا، لقد اأح�صاهم وعدهم 
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عدا، وكلهم اآتيه يوم القيامة فردا} �صورة مرمي؛ الآيات: 93 - 95.

{يا اأيها الذين اآمنوا عليكم اأنف�صكم ل ي�صركم من �صل اإذا اهتديتم اإىل اهلل 
مرجعكم جميعا فينبئكم مبا كنتم تعملون} �صورة املائدة؛ الآية: 105.

{كل نف�ص مبا ك�صبت رهينة} املدثر؛ الآية: 38. 

{ول تزر وازرة وزر اأخرى} الأنعام؛ الآية: 164.

الفرد  خري  فيه  ما  اإىل  والت�صارع  النا�ص  بني  التناف�ص  مينع  ل  اجلماعي  والعمل 
و�صالح الأمة. قال اهلل تعايل:

{ويف ذلك فليتناف�ص املتناف�صون} املطففني؛ الآية: 62.

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 

»ل تناف�ص اإل يف اثنتني: رجل اآتاه اهلل القراآن فهو يقوم به اآناء الليل والنهار 
ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو اأن اهلل اأعطاين ما اأعطى فالنا فاأقوم به كما يقوم به، 

ورجل اأعطاه اهلل مال فهو ينفق منه ويت�صدق به، فيقول رجل: لو اأن اهلل اأعطاين 
كما اأعطى فالنا فاأت�صدق به«. 

اأما التناف�ص القائم على اخليالء والإ�صتنقا�ص من قدر الآخرين اأو الت�صلق على 
اأكتافهم فال يقره الإ�صالم. قال اهلل تعايل:

{ول تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها اإىل احلكام لتاأكلوا فريقا من 
اأموال النا�ص بالإثم واأنتم تعلمون} �صورة البقرة؛ الآية: 188.
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{ول تتمنوا ما ف�صل اهلل به بع�صكم على بع�ص للرجال ن�صيب مما اكت�صبوا 
وللن�صاء ن�صيب مما اكت�صنب وا�صاألوا اهلل من ف�صله اإن اهلل كان بكل �صيء عليما} 

�صورة الن�صاء؛ الآية: 32.

{وا�صرب لهم مثال رجلني جعلنا لأحدهما جنتني من اأعناب وحففناهما بنخل 
وجعلنا بينهما زرعا، كلتا اجلنتني اآتت اأكلها ومل تظلم منه �صيئا وفجرنا خاللهما 

نهرا، وكان له ثمر فقال ل�صاحبه وهو يحاوره اأنا اأكرث منك مال واأعز نفرا} �صورة 
الكهف؛ الآيات: 32 - 34.

يتاأثروا  اأن  دون  الغربية  الفردية  بالنزعة  تاأثروا  قد  امل�صلمني  اأن  مينع  ل  هذا 
ال�صخ�صية.  العمل يف جماعة مع احلفاظ على طموحهم وتطلعاتهم  بقدرتهم على 
اإىل  الكثري  الفو�صوية �صجع  ال�صيوعي والتطرفات اجلماعية  املد  ولعل املخاوف من 
املوؤثرات  ومن مظاهر هذه  الوجودية.  مثل مذاهب  مناق�صة  اإجتاهات  اإىل  اجلنوح 
اأن تقييم العمل يقوم على اأ�صا�ص فردي ولي�ص بناء على الأداء اجلماعي يف فريق اأو 
اأف�صل من ورقة علمية  اإن قيام الباحث بن�صر ورقة علمية متفردا بها  يف ق�صم. بل 
امللكية  يق�صرون  الإ�صالمية  الدول  يف  املعا�صرين  من  وكثري  بحث.  فرقة  تن�صرها 
الفكرية على امللكية الفردية لإخرتاع اأو اإبتكار. كما اأن املعرفة والتجديد فيها كثريا 

ما يعزى اإىل فرد ولي�ص اإىل جمموعة. 

بني  التوا�صل  الو�صطي يف  الإدارة  دور  يعزز  الإ�صالم  فاإن  لالإدارة  بالن�صبة  واأما 
العامة والإدارة العليا. قال اهلل تعايل:

{ولقد اأخذ اهلل ميثاق بني اإ�صرائيل وبعثنا منهم اثني ع�صر نقيبا وقال اهلل اإين 
معكم لئن اأقمتم ال�صالة واآتيتم الزكاة واآمنتم بر�صلي وعزرمتوهم واأقر�صتم اهلل 

قر�صا ح�صنا لأكفرن عنكم �صيئاتكم ولأدخلنكم جنات جتري من حتتها الأنهار فمن 
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كفر بعد ذلك منكم فقد �صل �صواء ال�صبيل} �صورة املائدة؛ الآية: 12.

وملا بايع ر�صول اهلّل �صلى اهلل عليه و�صلم الأن�صار ليلة العقبة كان فيهم اإثنا ع�صر 
اأخبارهم وينقب  نقيبًا، والنقيب كالعريف على القوم، املقدم عليهم، الذي يتعرف 
كل  العقبة،  ليلة  جعل،  قد  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  وكان  اأحوالهم.  عن  ويفت�ص 
عليهم  لياأخذوا  وجماعته.  قومه  على  نقيبا  بها،  بايعوه  الذين  اجلماعة  من  واحد 
الإ�صالم ويعرفوهم �صرايطه. وكانوا اإثني ع�صر نقيبا. كلهم من الأن�صار. كما قال 

عليه ال�صالة وال�صالم:

روا اأحَدكم«. »اإذا كنتم ثالثًة فاأمِّ

اأما دور املعرفة ال�صمنية يف احلياة الب�صرية فتتجلي يف ق�ص�ص الأنبياء، وق�ص�ص 
الأمم ال�صابقة يف القراآن الكرمي؛ التي ترجع العلم كله هلل؛ يخت�ص به من ي�صاء؛ واإن 
ا�صتطاعوا  �صمنية  معرفة  �صورة  �صبقوهم يف  املعرفة عمن  النا�ص  توارث  اهلل  �صاء 
حتويلها اإىل معرفة ظاهرية بعد اأجيال طويلة؛ مثل �صنعة اللبو�ص، و�صناعة ال�صفن، 
والق�صاء، وبع�ص ما تلقاه اآدم من ربه من معرفة. واإن �صاء اهلل حجبت تلك املعرفة 
اأ�صرتاليا وفوق  عن الأجيال املتعاقبة، حتى ي�صاء اهلل مثل بناء مدن حتت املياه يف 

قمم اجلبال العالية يف بريو وحتنيط املوتى يف م�صر، الخ. قال اهلل تعايل:

{قال يا اآدم اأنبئهم باأ�صمائهم فلما اأنباأهم باأ�صمائهم قال اأمل اأقل لكم اإين اأعلم 
غيب ال�صماوات والأر�ص واأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} �صورة البقرة؛ الآية: 

.33

{وعلمناه �صنعة لبو�ص لكم لتح�صنكم من باأ�صكم فهل اأنتم �صاكرون} �صورة 
الأنبياء؛ الآية: 80.
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{وا�صنع الفلك باأعيننا ووحينا ول تخاطبني يف الذين ظلموا اإنهم مغرقون}�صورة 
هود؛ الآية: 37.

{فوجدا عبدا من عبادنا اآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما} �صورة 
الكهف؛ الآية: 65.

نتخذه  اأو  ينفعنا  اأن  اأكرمي مثواه ع�صى  ا�صرتاه من م�صر لمراأته  الذي  {وقال 
الأحاديث واهلل غالب على  تاأويل  ولنعلمه من  الأر�ص  ليو�صف يف  ولدا وكذلك مكنا 

اأمره ولكن اأكرث النا�ص ل يعلمون} �صورة يو�صف؛ الآية: 21.

{قال اجعلني على خزائن الأر�ص اإين حفيظ عليم} �صورة يو�صف؛ الآية: 55.

اإل  �صيء  من  اهلل  من  عنهم  يغني  كان  ما  اأبوهم  اأمرهم  حيث  من  دخلوا  {وملا 
حاجة يف نف�ص يعقوب ق�صاها واإنه لذو علم ملا علمناه ولكن اأكرث النا�ص ل يعلمون} 

�صورة يو�صف؛ الآية: 68.

{وداود و�صليمان اإذ يحكمان يف احلرث اإذ نف�صت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم 
�صاهدين، ففهمناها �صليمان وكال اآتينا حكما وعلما و�صخرنا مع داود اجلبال ي�صبحن 

والطري وكنا فاعلني} �صورة الأنبياء؛ الآيتان: 78 - 79.

{ولقد اآتينا داود و�صليمان علما وقال احلمد هلل الذي ف�صلنا على كثري من عباده 
املوؤمنني، وورث �صليمان داود وقال يا اأيها النا�ص علمنا منطق الطري واأوتينا من كل 

�صيء اإن هذا لهو الف�صل املبني} �صورة النمل؛ الآيتان: 15 - 16.

والتفرقة بني املعرفة الظاهرة الوا�صحة واملدونة واملعرفة ال�صمنية التي تتطلب 
التف�صري والتاأويل، كما قد تتحمل كثريا من الأوجه يف تف�صريها تت�صح من قول اهلل 
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تعايل:

{هو الذي اأنزل عليك الكتاب منه اآيات حمكمات هن اأم الكتاب واأخر مت�صابهات 
فاأما الذين يف قلوبهم زيغ فيتبعون ما ت�صابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاأويله وما يعلم 
تاأويله اإل اهلل والرا�صخون يف العلم يقولون اآمنا به كل من عند ربنا وما يذكر اإل اأولوا 

الألباب} �صورة اآل عمران؛ الآية: 7.

فكرة  فاإن  وكذلك  الجتهاد  ب�صرعية  الإ�صالم  يف  مدعم  جديدة  معرفة  واإبتكار 
والقيام  عنه،  اأعلن  اإذا  باخلطاأ  ال�صخ�ص  يقر  اأن  على  م�صروعة  واخلطاأ  املحاولة 
اإىل  بت�صويبه وقت اليقني من اخلطاأ؛ واإذا مل يت�صبب اخلطاأ يف تداعيات فالتوجه 

ال�صواب ل يتطلب حما�صبة على اخلطاأ. قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:

»اإذا ق�صى القا�صي فاجتهد فاأ�صاب فله ع�صرة اأجور واإذا اجتهد فاأخطاأ كان له 
اأجر« اأو اأجران.

»اجتهد فاإذا اأ�صبت فلك ع�صر ح�صنات، واإن اأخطات فلك ح�صنة«.

»اإذا حكم احلاكم فاجتهد فاأ�صاب فله اأجران، واإذا حكم فاجتهد فاأخطاأ فله اأجر 
واحد«.

واإتقان امل�صلم لعمله اإر�صاء هلل ورغبة يف مثوبته اأمر ل مثيل له يف الثقافة الأخرى، 
التي جتيد العمل اإر�صاء لأرواح اجلدود والآباء اأو رغبة يف الرتقية وال�صهرة اأو خوفا 

من خ�صران مادي اأو معنوي. قال اهلل تعاىل: 

ربه  بعبادة  ي�صرك  ول  �صاحلا  عمال  فليعمل  ربه  لقاء  يرجو  كان  {فمن 
اأحدا}الكهف؛ الآية: 110.
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الغيب  عامل  اإىل  و�صرتدون  واملوؤمنون  ور�صوله  عملكم  اهلل  ف�صريى  اعملوا  {وقل 
وال�صهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون} �صورة التوبة؛ الآية: 105.

تاأويال}  واأح�صن  امل�صتقيم ذلك خري  بالق�صطا�ص  اإذا كلتم وزنوا  الكيل  {واأوفوا 
�صورة الإ�صراء؛ الآية: 35.

وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:

»اإذا عمل اأحدكم عمال فليتقنه«.

جاثية  اأمة  وكل  بينهم  ليق�صي  العباد  اإىل  ينزل  القيامة  يوم  كان  اإذا  اهلل  »اإن 
فاأول من يدعو به رجل جمع القراآن ورجل قتل يف �صبيل اهلل ورجل كثري املال فيقول 
يا رب قال: فماذا عملت  بلى  قال:  اأنزلت على ر�صويل  ما  اأعلمك  اأمل  للقارىء  اهلل 
فيما علمت قال: كنت اأقوم به اآناء الليل واآناء النهار فيقول اهلل له: كذبت وتقول له 
املالئكة: كذبت ويقول اهلل له: بل اأردت اأن يقال فالن قارىء فقد قيل ذلك ويوؤتي 
ب�صاحب املال فيقول اهلل له: اأمل اأو�صع عليك حتى مل اأدعك حتتاج اإىل اأحد قال: بلى 
يا رب قال: فماذا عملت فيما اآتيتك قال: كنت اأ�صل الرحم واأت�صدق فيقول اهلل له: 
كذبت وتقول املالئكة: كذبت ويقول اهلل: بل اأردت اأن يقال فالن جواد فقد قيل ذلك 
ويوؤتي بالذي قتل يف �صبيل اهلل فيقول اهلل: فيماذا قتلت فيقول: اأمرت باجلهاد يف 
�صبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول اهلل له: كذبت وتقول له املالئكة: كذبت ويقول اهلل: 
بل اأردت اأن يقال فالن جريء فقد قيل ذلك يا اأبا هريرة اأولئك الثالثة اأول اإيجاد 

اهلل ت�صعر بهم النار يوم القيامة«.

قال:  اأف�صل؟.  العمل  اأي  اهلل،  ر�صول  يا  فقال:  رجل  قال: جاء  عبا�ص  ابن  »روى 
)عليك باحلال املرحتل( قال: وما احلال املرحتل؟ قال: �صاحب القراآن ي�صرب من 
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اأوله حتى يبلغ اآخره ثم ي�صرب يف اأوله كلما حلَّ ارحتل«.

ومن اأهم الأخالق الإ�صالمية هي الوفاء بالعقود والعهود، وملا كان العامل اأو املدير 
اأو املوظف يف موؤ�ص�صة يعترب يف الإ�صالم متعاقدا على اأداء مهمة مكلف بها فال يجوز 
نق�ص ذلك العقد اأو العهد اإل اإذا نق�صه الطرف الآخر. وامل�صلم ملزم باأداء ما يكلف 
به مما اإتفق عليه مع موؤ�ص�صة العمل ما مل يكن فيه مع�صية ودون اأن يكون ذلك بدافع 

الرياء اأو النفاق. قال اهلل تعاىل:

يو�صل  اأن  به  اهلل  اأمر  ما  ويقطعون  ميثاقه  بعد  من  اهلل  عهد  ينق�صون  {الذين 
ويف�صدون يف الأر�ص اأولئك هم اخلا�صرون} �صورة البقرة؛ الآية: 27.

{يا اأيها الذين اآمنوا اأوفوا بالعقود} �صورة املائدة؛ الآية: 1.

{يا اأيها الذين اآمنوا ل تخونوا اهلل والر�صول وتخونوا اأماناتكم واأنتم تعلمون}�صورة 
الأنفال؛ الآية: 27.

{ول جتادل عن الذين يختانون اأنف�صهم اإن اهلل ل يحب من كان خوانا اأثيما}�صورة 
الن�صاء؛ الآية: 107.

{واأوفوا بعهد اهلل اإذا عاهدمت ول تنق�صوا الأميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل 
عليكم كفيال اإن اهلل يعلم ما تفعلون} �صورة النحل؛ الآية: 91.

اإن  بالعهد  واأوفوا  اأ�صده  يبلغ  اأح�صن حتى  هي  بالتي  اإل  اليتيم  مال  تقربوا  {ول 
العهد كان م�صوؤول} �صورة الإ�صراء؛ الآية: 34.

وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم:
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»كل خلة يطبع عليها املوؤمن اإل اخليانة والكذب«.

من  كثري  يف  اهلل  بها  يو�صي  اإ�صالمية  خ�صلة  فهي  والتفكر  والتدبر  التاأمل  اأما 
الآيات القراآنية - ويف الواقع اأن ق�ص�ص الأنبياء والإ�صارة اإىل الأمم ال�صابقة واآثارها 
اإمنا هي لالإعتبار وتعلم الدرو�ص منها. والفارق بني التاأمل املحمود يف الإ�صالم وغريه 
من التاأمل يف املعتقدات الأخرى اأنه لي�ص قائم على مرا�صيم وطقو�ص بل هو قائم على 
امل�صاهدة والتملي يف اآيات اهلل الظاهرة والعرب الواردة يف القراآن الكرمي والأحاديث 
ال�صريفة، ولي�ص الإغراق يف غيبوبة الالنهاية اأو الغيبيات اأو الإنقطاع عن الواقع. اأما 
بالن�صبة للرتانيم ذات املعاين الباطنية والتي قد ل تتعدى ال�صهيق والزفري مع اأ�صوات 
مبهمة واإن كان لها مغزى متفق عليه، فاإن ما يقابلها يف الإ�صالم الأذكار املاأثورة ذات 
املعاين الب�صيطة التي ل تخرج عن حيز املعقول والتي ل يغيب عن مرددها مغزاها ول 

معناها كما اأن عليه اأن ي�صت�صعر معانيها بفوؤاده وقلبه وهو يرددها بل�صانه. 

فرق  هناك  كذلك  مماثلة  طقو�صا  متار�ص  و�صوفية  باطنية  فرق  هناك  بالطبع 
ظاهرية ل تعرتف باأي من املدلولت الباطنية كما اأن هناك من بني هذا وذاك. اإل 
التاأمل فيما دعا  القائم على  ال�صائع يف اململكة هو  الإ�صالمي  التاأمل يف املفهوم  اأن 
وتلك  لل�صائحني.  فيها عربة  واآثار  كلمات وعربات  فيه من  التاأمل  امل�صلمني يف  اهلل 
التاأمالت تولد يف حد ذاتها كميات كبرية من املعرفة اجلديدة. وبال �صك اأنها توؤدي 

اإىل قدرة على اإبتكار تقنيات ومعرفة علمية جديدة.

ويف جدول 5 – توجد مقارنة بني العنا�صر الرئي�صية التي تقوم على اأ�صا�صها مناذج 
ال�صركات التي توجد املعرفة وم�صانع املعرفة يف اليابان وممار�صات الغرب. هذا اإىل 
جانب موقف الإ�صالم من تلك املمار�صات، وموقع العامل العربي والإ�صالمي يف تلك 
املقارنة، والناجم اإىل حد بعيد من التاأثر بالغرب اأكرث من تاأثره بال�صرق اأو اليابان 
بالتحديد. وهذا التاأثر مفهوم لأن الغربيون اأهل كتاب وتكاد تكون ثقافتهم ماألوفة لدي 
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امل�صلمني مقارنة بالثقافة ال�صرقية القائمة على البوذية والزن والكنفو�ص�صية وعبادة 
اليابانيني  تقاليد  بني  التقارب  بع�ص  هناك  كان  واإن  هذا  واأجداد.  اآباء  من  ال�صلف 

والإ�صالم يف بع�ص اجلوانب من ناحية املبداأ واإن اختلفت الدوافع والغايات.

جدول 5  : مقارنة العوامل املوؤثرة على �صناعة املعرفة اجلديدة

الواقع العربي الإ�صالمالغرباليابان
والإ�صالمي

العمل 
اجلماعي

التعاون من اأجل 
�صالح الأفراد 

واملجتمع
يخ�صع لإدارة 

نادرواجبفردية

فردى وبني فرق جماعي ودويلالتناف�ص
العمل

حمدود يف اأعمال 
فردىاخلري

هرمية وفرديةوفق املهاماإدارة
النقباء ي�صكلون 

الو�صلة بني النا�ص 
والقمة

هرمية ودور 
الإدارة الو�صطي 
هو رقابة تنفيذ 

الأوامر العليا
ظاهرية�صمنية وظاهريةظاهرية�صمنيةاملعرفة
اإدارة 
الإدارة العلياالإدارة الو�صطيالإدارة العلياالإدارة الو�صطياملعرفة

جماددور حيوي )الأمة(جمادكائن حياملوؤ�ص�صة

موازنة بني عاليةاجلودة
العائد اأهم من واجبةاجلودة والعائد

اجلودة

الولء 
ملوؤ�ص�صة 

العمل
طيلة احلياة 

ومتجذر
ظاهري ومرتبط 

بامل�صلحة 
الفردية

كامل باطني 
�صطحيوظاهري

املحاولة 
ل جمال لهاماأجورةخمفية�صائعةواخلطاأ

املعرفة 
اأهمية ثانوية بعد حتمية للنجاحاجلديدة

مغيبةواجبةالربح

ل جمال لهواجبم�صيعة للوقتهام للغايةالتاأمل
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دور اجلامعة

التي  اليابانية  ال�صركات  من مناذج  الإ�صتفادة  اململكة  يف  اجلامعات  مبقدور  اإن 
تنتج معرفة جيدة وتبحث يف كيفية توظيف بع�صها يف املوؤ�ص�صات ال�صناعية والتجارية 
املكتبات  دور  تفعيل  يف  البحث  هو  املبا�صرة  التطبيقات  اأهم  من  ولعل  باململكة. 
واملعلومات  املعرفة  قواعد  بناء  يف  احلديثة  التقنيات  من  الإ�صتفادة  مع  والأر�صيف 
عرب  عليها  الدخول  ل�صهولة  وفهر�صتها  رقميا  الوثائق  بع�ص  اإختزان  ويف  والبيانات 

الإنرتنت. هذا بعد اإقتناء ن�صخ من املوؤلفات واملجالت العلمية الغائبة.

ياأتي عقب ذلك دور عملية التحويل التعليمية التي متكن اجلامعة من اإنتاج املعرفة 
اإىل جانب تبني م�صنع املعرفة 24 �صاعة يف بع�ص الأن�صطة اجلامعية. 

واأهم ما ميكن البدء يف تنفيذه ولو ب�صورة جتريبية هو تكوين فرق بحوث مبا يف 
ذلك البحوث التي توؤدي اإىل احل�صول على درجة عليا. هذا التوجه �صيمكن الطلبة 
اإىل  النظر  وجهات  وتبادل  التعاون  روح  وتفعيل  العمل يف جمموعة  على  التعود  من 
اأي من  يعيق  البحوث ل  والعمل اجلماعي يف  النقدي.  بالفكر  البحوث  اإثراء  جانب 
الدكتوراه  اأو  املاج�صتري  ر�صالة  لكتابة  البحوث  من  جانبا  يتناول  اأن  الفريق  اأفراد 
ت�صامنية  املعرفة يحتاج جلهود  لأن ع�صر  العون من زمالئه. هذا  بع�ص  تلقي  واإن 
يف احلياة العملية عقب التخرج. اأما البحوث املنفردة مل تعد ذات جمال كبري ولن 
تخرج باحثا مرغوبا غري قادر على العمل اجلماعي وال�صراكة يف م�صاريع بحوث اأكرث 

تعمقا مما قد حتتاج لتخ�ص�صات متعددة.

اأما تطبيق م�صنع املعرفة 24 �صاعة فيمكن اأن يطبق اأي�صا يف البحوث حيث ي�صعى 
جامعات  من  املو�صوع  نف�ص  يف  تعمل  اأخرى  بحوث  فرق  مع  بالتعاون  البحث  فريق 
اململكة يف اأماكن جغرافية خمتلفة. وبالتدريج ميكن التو�صع يف الفكرة لإقامة روابط 
للبحوث  اإثراء  ميثل  وهذا  زمنية؛  مناطق  اململكة  عن  تف�صلها  جامعات  مع  تعاون 

بوجهات نظر خمتلفة، وي�صمن التو�صل اإىل اإبتكار �صيل من املعرفة. 
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