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المقدمة:
مع بداية التسعينيات من القرن الماضي ،وفى ظل المنافسة الشديدة والعولمة ،بدأت الحكومات

تعطي اىتماماً كبي اًر لممنظمات التي لدييا مستوى أفضل من المعرفة  ،Know Bestبمعنى أنيا
ذات مستوى متميز ومتفوق في مجال كيفية الحصول عمى المعرفة والتعامل معيا وتطبيقيا

،وذلك لتحقيق الميزة التنافسية.فمقد أصبح نجاح المنظمات العامة يعتمد بدرجة متزايدة عمي

استغبلليا الكفء لمصادر المعرفة الداخمية والخارجية في التكيف مع المتغيرات التي تحدث في
محيطيا .فبعد أن كان التركيز عمى تكنولوجيا المعمومات ،أصبح االتجاه ىو االىتمام باألفراد

وبقدرتيم وامكانياتيم،باعتبارىم حجر األساس في بناء مجتمع المعرفة
ا

– مجتمع ما بعد

الرأسمالية -والذي يتميز بأن المورد الرئيس فيو ىو المعرفة،وليس رأس المال أو الخامات وغيرىا

من عناصر اإلنتاج.ولم يعد ميما أن تقوم المنظمات بعمل شبكات ىائمة مميئة بالمعمومات فقط
،بل األىم من ذلك ىو تبادل المعمومات والخبرات فيما بين األفراد وبعضيم البعض،األمر الذي

تطمب تأكيداً خاصاً عمي إدارة المعرفة اإلستراتيجية .ومن ىنا،برز مفيوم "إدارة

المعرفة." Knowledge Management

وقد أصبحت إدارة المعرفة أحد أىم الوسائل المستخدمة لزيادة كفاءة المؤسسات

والمنظمات وتطوير قدراتيا اإلبداعية،بحيث تكون قادرة عمي االستفادة من المعمومات -ومن
تكنولوجيا المعمومات -في تحسين الخدمات المقدمة إلي المواطنين،خاصة في ظل زيادة الميام
واألنشطة التي تعتمد بصفة أساسية عمي المعمومات،وتعقد بيئة العمل التي تحيط بالمنظمات.

واذا كان تطبيق إدارة المعرفة قد بدأ تحديداً في القطاع الخاص ،إال أنو انتقل بعد ذلك إلي

القطاع الحكومي بمؤسساتو ،لتحسين طرق تقديم الخدمات وتحسين العبلقة بين المواطن أو

العميل وبين المؤسسات الحكومية ،وترشيد العمميات التي تتم داخل اإلدارة الحكومية ،بحيث يتم
اقتصاد النفقات وتحسين األداء .ففي دول كثيرة مثل استراليا ،والمممكة المتحدة،أصبحت

الحكومات المحمية  -في ظل البيئة المتغيرة  -في حاجة إلي أدوات جديدة لئلستجابة ليذا

التغيير .ولذلك ،اتجيت ىذه الحكومات إلي تطبيق إدارة المعرفة .ففي إنجمترا ،اتخذت الكثير من
المبادرات لتحقيق إدارة المعرفة ،بحيث تكون جميع الخدمات الحكومية مقدمة من خبلل الشبكة

الدولية وبطريقة الكترونية .ومن ىذه المبادرات مشروع"تحديث الحكومة Government
 " Modernizingفي عام ،9111ومشروع " شبكة المعرفة" في عام  ،0222لدعم القطاعات

الحكومية بالمعمومات والمشاركة فييا.

وفي عام  ،0222تم بدء المشروع القومي إلدارة المعرفة ،إلنشاء بنية أساسية تكنولوجية

واالستفادة من تكنولوجيا إدارة المعمومات في تبادل المعمومات الخاصة بقطاع األعمال.
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ومما الشك فيو أن القيادة عنصر ميم في تبني وتطبيق إدارة المعرفة.فإدارة المعرفة تتطمب

نمطاً غير عادي من القيادة ،إذ يجب أن يتصف القائد ىنا بالقدرة عمى شرح رؤيتو لآلخرين ،وأن
يكون قدوة ليم ،وأن تكون لديو القدرة عمى ربط ىذه الرؤية في أكثر من مضمون وداخل أكثر

من إطار ييم المنظمة وتعمل المنظمة من خبللو .ولذلك،يرى البعض أن ىناك بعض أنماط
القيادة التي تكون أكثر مبلءمة من غيرىا إلدارة المعرفة.بعبارة أخرى ،ىناك سمات يتعين توافرىا

في القيادات ،حتى تتم إدارة المعرفة بطريقة أكثر فعالية.ومن ىنا ،فان ىذا البحث يثير تساؤال

رئيسيا ىو ما ىي نظريات وأنماط القيادة األكثر مبلئمة لتطبيق مفيوم القيادة؟ وما مدى توافرىا
في رؤساء المدن المصرية؟

المشكمة البحثية:

يحتاج تطبيق إدارة المعرفة في المنظمات اإلدارية بصفة عامة ،وفى وحدات الحكم المحمى
بصفة خاصة إلى مجموعة من المتطمبات يأتي عمى رأسيا عنصر القيادة ،حيث يجب أن يكون

القائد معمما وقدوة لآلخرين ،ولديو القدرة عمى شرح رؤيتو ليم.وعمى الرغم من أىمية عنصر
القيادة في إدارة المعرفة ،إال أن طبيعة معظم القيادات المحمية المصرية تثير تساؤالت عديدة
حول مدى مبلءمتيا لتطبيق إدارة المعرفة في المدن ،خاصة أنيا تتسم بسمات قد تتعارض مع

الصفات المطموب توافرىا في النمط القيادي المبلئم لتطبيق إدارة المعرفة.ومن ىنا ،فإن التساؤل
الرئيس ىنا  :ما أىم األنماط القيادية األكثر مبلءمة إلدارة المعرفة؟وما مدى توافر سماتيا في
مديري ورؤساء المدن المصرية ؟

أهمية وأهداف البحث:

تأتي أىمي ة ىذا البحث من أىمية دور القائد في إدارة المعرفة ،باعتباره قدوة لآلخرين في التعمم
المستمر  ،خاصة في ظل غياب الدراسات التي تركز عمى ىذا الدور.وتزداد ىذه األىمية في
البيئة العربية ،نظ ار لما تواجيو إدارة المعرفة في المدن العربية ،بصفة عامة وفى المدن
المصرية ،بصفة خاصة من تحديات وما يتطمبو تطبيقيا من متطمبات ميمة،سواء عمى مستوى
التنظيم أو القيادة أو التكنولوجيا.

ولذلك ييدف ىذا البحث إلى التعرف عمى ما يمي:

-1المقصود بمفيوم إدارة المعرفة ،وأىميتيا وعبلقتو بالمفاىيم األخرى المرتبطة بو ومتطمبات
تطبيق إدارة المعرفة.

-0أىم النظريات واألنماط القيادية األكثر مبلءمة إلدارة المعرفة.

 -2مدى توافر األنماط القيادية المبلئمة إلدارة المعرفة في مديري ورؤساء المدن المصرية.
المنهجية البحثية:

3

اعتمد البحث عمى المنيج الوصفى التحميمي لؤلدبيات التي كتبت في مجال إدارة المعرفة
ودور القيادة فييا.كما تمت االستعانة بالمنيج السموكي ،لمتعرف عمى األنماط القيادية ،ومدى
عبلقتيا بإدارة المعرفة.والى جانب ذلك،فان ىناك منيج دراسة الحالة الذي سيتم من خبللو

التركيز عمى رؤساء المدن المصرية.

تقسيم البحث :ينقسم البحث إلى ما يمي:

أوالً :إدارة المعرفة :المفيوم واألىمية والمتطمبات .
ثانياً :نظريات وأنماط القيادة وادارة المعرفة.

ثالثاً :القيادات المحمية وادارة المعرفة في مصر.
إدارة المعرفة (المفهوم واألهمية والمتطمبات)
لقد أصبحت إدارة المعرفة من الموضوعات األكثر سخونة  ،سواء في عالم األعمال أو في

القطاعات الحكومية،حيث يتضح ذلك في الكثير من المؤتمرات والندوات والكتب والدوريات

ومنتجات تكنولوجيا المعمومات ،واعبلنات الوظائف.وادارة المعرفة قديمة وحديثة في نفس
الوقت.فقد درج الفبلسفة عمي الكتابة في ىذا الموضوع منذ آالف السنين.كما كانت ىناك الكثير

من المجتمعات التي تمارس إدارة المعرفة بصورة أو بأخرى ،دون أن تطمق عمي ممارساتيا ىذا
المصطمح .أما اليوم ،اتخذت العديد من المجتمعات خطوات رسمية في ىذا الجانب ،واستحدثت

برامج إدارة المعرفة(.)1

أوال :نشأة مفهوم إدارة المعرفة:
لقد أسيم عدد من منظري اإلدارة في نشأة وتطوير إدارة المعرفة،ومن بينيم عمي وجو
الخصوص بيتر دراكر وبول استراسمان ،وبيتر سنج في الواليات المتحدة األمريكية.فمقد أكد

دراكر  Druckerوستراسمان  Strassmanعمي األىمية المتزايدة لممعمومة والمعرفة الصريحة
كموارد تنظيمية.كما ركز  Sengeعمي المنظمة التعميمية  Learning Organizationكبعد
ثقافي في إدارة المعرفة .وقد درس كل من كريس أرجيريس ، Chris Argyrisوكريستوفر

بارتميت ، Christopher Bartlettوليونارد دوروسى Dorothy

 Leonardوغيرىم في

مدرسة ىارفارد لؤلعمال األوجو المختمفة إلدارة المعرفة.

وتعود بداية ظيور إدارة المعرقة إلي دون مارشارند " "Don Marchandفي بداية الثمانينيات

من القرن الماضي ،باعتبارىا المرحمة النيائية من الفرضيات المتعمقة بتطور نظم المعمومات.

كما تنبأ دركر " "Durckerبأن العمل النموذجي سيكون قائماً عمي المعرفة وبأن المنظمات
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ستتكون من صناع معرفة " "Knowledge Wokersيوجيون أداءىم،من خبلل التغذية العكسية

لزمبلئيم ومن الزبائن.

ويرجع البعض إدارة المعرفة إلي عام  ،9191عندما قامت شركة ""Hewlet Packard

األمريكية بتطبيقيا .ولكن في ىذه الفترة لم يقتنع الكثيرون بإدارة المعرفة وتأثيرىا عمي
األعمال،حتى أن وول ستريت "أكبر سوق مال في العالم" تجاىل إدارة المعرفة في بادئ األمر،
خاصة محاوالت تحديد قيمة نقدية لممعرفة ،وان كان قد اىتم بيا بعد ذلك.كما شيدت الثمانينيات

أيضا تطوي ار لنظم إدارة المعرفة التي تعتمد عمي العمل المؤدي في نظم الذكاء الصناعي

والخبرة ،مقدمة لنا مفاىيم مثل اكتساب أو استحواذ المعرفة  ،Acquisitionوىندسة المعرفة،
والنظم القائمة عمي المعرفة.

ولتقديم أساس تكنولوجي إلدارة المعرفة،فقد بدأت مجموعة من الشركات في الواليات المتحدة

األمريكية مبادرة إلدارة أصول المعرفة في عام  .9191كما بدأت المقاالت عن إدارة المعرفة في

دوريات مثل  ،Sloan Management Reviewوعموم التنظيم ،Organization Science
ودورية ىارفارد لؤلعمال  Harvard business Reviewوغيرىا.

وبمجئ عام  ،9112بدأ عدد من الشركات في الواليات المتحدة األمريكية ،وأوربا واليابان في

تأسيس برامج إدارة المعرفة(.)2

وفى منتصف التسعينيات،إزدىرت مبادرات إدارة المعرفة،بفضل االنترنت،حيث بدأت شبكة

إدارة المعرفة في أوربا والتي أنشئت في عام  9191في نشر نتائج عن استفتاء حول إدارة
المعرفة بين الشركات األوربية عمى شبكة االنترنت (في عام .)9111كما تزايدت الندوات

والمؤتمرات التي عقدت عن إدارة المعرفة.

وفى النصف األخير من التسعينيات ،أصبح موضوع إدارة المعرفة من الموضوعات الساخنة

واألكثر ديناميكية في اإلنتاج الفكري في مجال اإلدارة.كما أخذ االىتمام بو يتزايد ،بعد أن تبنت

العديد من المنظمات مفيوم إدارة المعرفة.وفى عام  ،9111خصص البنك الدولي  %1من

الميزانية لتطوير أنظمة إدارة المعرفة(.)3
ثانيا:مفهوم إدارة المعرفة:

يتباين تعريف إدارة المعرفة بتباين مداخل المفيوم،وكذلك بتباين تخصصات وخمفيات الباحثين
والكتاب في مجال ىذا المفيوم.كما يرجع ىذا التباين إلى اتساع ميدان المفيوم وديناميكيتو أو

التغييرات السريعة التي تدخل عميو.ومن أىم تعريفات إدارة المعرفة ما يمي(:)1

ا-عممية إدارية ليا مدخبلت ومخرجات وتعمل في إطار بيئة خارجية معينة تؤثر عمييا وعمى
تفاعبلتيا ،وتنقسم إلى خطوات متعددة متتالية ومتشابكة (مثل خمق وجمع وتخزين وتوزيع
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المعرفة واستخداميا)،واليدف منيا ىو مشاركة المعرفة في أكفأ صورة،لمحصول عمى أكبر قيمة

لممنظمة.

ب-ناتج التفاعل بين الفرد والمنظمة من ناحية والتكامل بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية
من ناحية أخرى.

ج-العمميات التي تساعد المنظمات عمى توليد والحصول عمى المعمومات واختيارىا وتنظيميا
واستخداميا ونشرىا وتحويل المعمومات الميمة والخبرات التي تعتبر ضرورية لؤلنشطة اإلدارية

المختمفة كاتخاذ الق اررات ،وحل المشكبلت والتخطيط االستراتيجي.

د-العممية المنظمة لمبحث واالختيار والتنظيم وعرض المعمومات بطريقة تحسن فيم العاممين
واالستخدام األمثل لموجودات منظمات األعمال.

ىـ -عممية تجميع وابتكار المعرفة بكفاءة وادارة قاعدة المعرفة ،وتسييل المشاركة فييا ،من أجل
تطبيقيا بفاعمية في المنظمة.

و -كل عممية أو ممارسة من شانيا خمق أو اكتساب أو تحصيل أو تبادل أو استخدام المعرفة
أينما كانت ،من أجل دعم التعميم واألداء في المنظمات .وتيتم استراتيجيات إدارة المعرفة بترويج
تبادل المعرفة،من خبلل زيادة فرص االتصال بين األفراد وفرص حصوليم عمى المعمومات،

بحيث يزداد تعمميم من خبلل التجارب الموثقة.

ومما سبق ،يمكن التمييز بين نوعين من المعرفة ىما:

*المعرفة الصريحة:الخبرات والتجارب المحفوظة في الكتب ،والوثائق أو أية وسيمة أخرى ،سواء
أكانت مطبوعة أو الكترونية.وىذا النوع من المعرفة من السيل الحصول عميو والتمفظ بو بوضوح

ونشره.

*المعرفة الضمنية :المعرفة الموجودة في عقول األفراد والمكتسبة،من خبلل تراكم خبرات سابقة.

وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي،مما يصعب الحصول عمييا ،عمى الرغم من قيمتيا البالغة،

لكونيا مختزنة داخل عقل صاحب المعرفة.

وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك فرقا بين إدارة المعمومات وادارة المعرفة ،كما أن ىناك فرقا بين

المعمومات والمعرفة .فالمعمومات ىي بيانات منظمة ومرتبة لتمبية احتياجات معينة.أما المعرفة،
فيي ما يفيمو الناس من المعمومات وكيفية استفادتيم منيا.

أما عن الفرق بين إدارة المعمومات وادارة المعرفة ،فإن إدارة المعمومات تتعامل مع األشياء

(الوثائق – رسومات التصميم – الجداول اإللكترونية -رموز البرامج).أما إدارة المعرفة ،فيي

تتعامل مع البشر (االبتكار – سرعة الخاطر -القدرة عمي التكيف -الذكاء والتعمم) وتيتم بالتفكير
النقدي واالبتكار والعبلقات ،واألنماط والميارات والتعاون والمشاركة ،وىي تدعم وتساند التعمم

الفردي وتعمم المجموعات.
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ثالثا :أهمية إدارة المعرفة
تمثل إدا رة المعرفة أىمية كبيرة ،سواء بالنسبة لممنظمة أو لؤلفراد العاممين فييا ،وقد إزدادت

ىذه األىمية في السنوات األخيرة ،بسبب المنافسة الشديدة في األسواق ،وزيادة معدالت االبتكار

والتجديد ،واالنخفاض في أعداد المواطنين ،والضغوط التنافسية وما يترتب عمييا من تقميص في

حجم القوة العاممة ،والتقاعد المبكر  ....الخ .وبصفة عامة ،فإن تطبيق إدارة المعرفة يترتب عميو
ما يمي:

أ-تحسين جودة المنتج أو الخدمة:تؤدى إدارة المعرفة إلى االستفادة من المعرفة المتاحة داخل

المنظمة وخارجيا ،بأفضل طريقة ،من أجل تحسين العممية اإلدارية واإلنتاجية،األمر الذي يؤدى
(. )5

بدوره إلى تحسين جودة المنتج أو الخدمة،بحيث تكون سيمة الفيم ومريحة وسريعة وآمنة .

ب -التقميل من التكمفة اإلنتاجية واإلدارية:تساعد إدارة المعرفة عمى التقميل من التكمفة وزيادة
األرباح التي ىي ىدف أساسي ألية منظمة من المنظمات

( )6

.

ج -تشجيع االبتكار :يساعد تبادل المعمومات واألفكار عمى تشجيع االبتكار والتجديد المستمر
،من اجل ال تحسين والتطوير .ويتطمب ذلك أن تكون لدى األفراد والمديرين الشجاعة الكافية
والمرونة في التعامل مع األمور وال يعنى ذلك أن يكون ىذا االبتكار عن طريق اإلجبار أو

الضغط ولكن من خبلل التدريب والتعميم واعطاء القدوة والمثل من قبل المديرين والقيادات(.)7

د -إيجاد ثقافة تنظيمية تشجع التعمم :يؤدي تطبيق المعرفة إلي التعمم المستمر عمي المستوي
التنظيمي ،من خبلل نقل المعرفة داخل المنظمة ،واضافتيا لممعرفة التنظيمية الموجودة بطرق

تكاممية تنمو من خبلليا معرفة المنظمة ،وبالتالي رأسماليا الفكري(.)9

ىـ -تمكين المنظمة من النمو والتطوير الدائم:تكون المنظمة عمى استعداد دائم لمنمو
والتطوير،وذلك عن طريق االستعانة بالمعرفة الفردية والجماعية والتنظيمية لكل الموارد البشرية

لممنظمة،وفى ظل ىيكل تنظيمي مرن وتكنولوجيا معمومات مناسبة،وادارة فعالة لممعرفة،وما تؤدى
إليو من تمكين لمعاممين ،ومن ثم تحسن عام في أداء المنظمة وارتفاع في مستوى الرضاء بين

العاممين فييا والمتعاممين معيا.ففي دراسة أجريت عمى مؤسسات أوروبية ،تبين أن حوالي %12
من الشركات التي عانت من نكسات كانت قد فقدت من قبل أقدر العاممين فييا ،وأن  %92منيا
()9

عانت من خسارة في الدخل ،نتيجة فقدانيا ألحد المسؤلين المتخصصين وعمى معرفة عالية .
و -تشجيع العاممين عمى المشاركة في المعرفة وادارتيا:ويتم ذلك من خبلل انخراط العاممين في
فرق عمل وجماعات الممارسة المختمفة التي تؤدى إلى التعارف بين اإلدارات المختمفة،وبالتالي
تكون ىناك ثقافة تنظيمية أساسيا المشاركة في المعرفة والعمل الجماعي والتعمم
()11

المستمر

 .وتزداد األىمية ىنا في ظل قيادة واعية تعطى المثل األعمى وتشجع وتحفز عمى
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القيام بالجوانب المختمفة من إدارة المعرفة ،مع متابعة التقييم المستمر لمعممية نفسيا والمخرجات
()11

الناتجة عنيا وتحديثيا أوال بأول

.

رابعا :متطمبات تطبيق إدارة المعرفة
يتطمب تطبيق إدارة المعرفة تييئة بيئة المنظمة ،لموصول إلى أقصى استفادة ممكنة من

المعرفة ،بحيث تكون بيئة مشجعة عمى اإلدارة الفعالة لممعرفة ،ومن ثم يمكن تخزين ونقل
وتطبيق المعرفة .وبصفة عامة ،فإن مثل ىذه البيئة تتطمب توافر العناصر اآلتية:

أ-اليياكل التنظيمية:مما الشك فيو أن اليياكل التنظيمية األكثر مبلءمة إلدارة المعرفة ىي تمك
اليياكل التي تتسم بالمرونة والتكيف مع البيئة وسيولة االتصاالت وقدرتيا عمى االستجابة

السريعة لممتغيرات.ومن ىذه اليياكل:األفقية إلى ماال نياية،وشبكة العنكبوت،واليياكل
المعكوسة.وتتميز المنظمات األفقية إلى ما ال نياية  Infinitely Flatبقمة عدد المستويات بيا
 ،بالمقارنة بالتنظيم اليرمي .وىذا يعني أن الفرد في أسفل المنظمة ال يكون بعيداً عن القيادة
التنظيمية ،وذلك ألن المستويات التنظيمية بينيما قميمة.ويتميز ىذا التنظيم بتركيز المعرفة في
نقطتين :المركز واألطراف ،ويعمل كل طرف عمى حدة بدون عبلقة مباشرة مع األطراف

األخرى ،ولكن األطراف تتبادل المعمومات عن طريق المركز .وبما أن عدد المستويات التنظيمية

محدود ،يكون تبادل المعمومات بينيا سريعاً ،ألن مرورىا عن طريق المركز يكون سريعاً بدوره.

أما الييكل الشبكي (العنكبوتى)  ،Network or Spiders Webفيو عبارة عن وحدات

منفصمة ليا درجات أىمية ووظيفية متقاربة ،ولكن لكل تخصصو ،وتتطمب أعماليم تفاعبلت
ومعامبلت مستمرة بين الوحدات ،فيتكون شكل شبكي وىو ما يسمى بشبكة

العنكبوت" ،وذلك

ألن الصمة أو االرتباط بين الوحدات كميا متكامل ،ولكن ىذا الترابط في نفس الوقت ال يتسم

بالقوة .وىذه المنظمات تعمل بحد أدنى من السمطة الرسمية أو الـتدرجية  Hierarchyويكون
دور المركز تجميع المعمومات والمعرفة وتخزينيا بطريقة فعالة ،وتوزيعيا عمى الوحدات .والمركز
ال يولد المعمومات بنفسو أو لنفسو ،وبالتالي فإن كل وحدة لدييا معرفتيا ومعموماتيا وىي عن

طريق قنوات االتصال الشبكية بين الوحدات تستطيع مبادلتيا مباشرة أيضاً مع الوحدات األخرى.

وتوجد المنظمات المعكوسة  Inverted Organizationsفي القطاع الخدمي ،حيث يكون

أىم فرد لممنظمة ىو العميل ،وبالتالي نجد أن الفرد الذي يتعامل مباشرة مع العميل لو أىمية
كبرى في المنظمة .ولذلك تقوم المنظمة بقمب ىيكميا التنظيمي رأساً عمى عقب ،بمعنى أن رأس
المنظمة يكون أسفل والعاممين الذين يتعاممون مع العمبلء يكونون أعمى المنظمة.وفي ىذا

الييكل ،يعمل جميع أفراد المنظمة من مديرين ورؤساء أقسام وموظفين لخدمة المنظمة التي
تظير لمعمبلء ولكنيم من ناحية الدرجة الوظيفية في أسفل التنظيم ،ولكن من الناحية التنظيمية

8

تم وضعيم عمى قمة التنظيم ألن أفراد المنظمة اآلخرين جميعيم يعممون من أجميم،ليمدوىم

بالمعمومات ،وليرشدوىم.

وبصفة عامة ،فان تييئة المناخ المناسب لتطبيق إدارة المعرفة التنظيمية تتطمب بالضرورة

التحول إلى الممارسات اإلدارية المعتادة األكثر توافقاً مع معطيات عصر المعرفة ،مثل التحول
()12

:

من

* الييكل التنظيمي اليرمي الشكل المتعدد المستويات إلى اليياكل التنظيمية األكثر تفمطحاً

واألبعد عن الشكل اليرمي.

* النظم المركزية التي تعتمد عمى احتكار المعرفة وتركيزىا في مستوى تنظيمي واحد ،إلى النظم

البلمركزية ،التي تستند إلى تدفق وانتشار معرفي يغطى المنظمة كميا ويشارك الجميع في
تخميقيا.

* أنماط التنظيم القائمة عمى العمل الفردي المنعزل إلى نمط العمل الجماعي في فرق عمل

ذاتية.

ب -الثقافة التنظيمية:الثقافة التنظيمية ىي مجموعة القيم والمعتقدات واألحاسيس الموجودة في

داخل المنظمة والتي تسود بين العاممين مثل طريقة تعامل األفراد مع بعضيم ،وتوقعات كل فرد

من األخر ومن المنظمة،وكيفية تفسيرىم لتصرفات اآلخرين.ويتطمب تطبيق إدارة المعرفة في أية

منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مبلئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار في التعمم وادارة
المعرفة ،وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل،وتبادل األفكار ومساعدة
اآلخرين ،والقدوة والمثل األعمى لمقيادة الفعالة التي تعتني بالمعرفة والعوامل التي تساعد وتحفز

عمى تبنى مفيوم إدارة المعرفة.كما توجد عوامل تؤثر سمباً في تبنى المنظمة إلدارة المعرفة،

ولذلك ينبغي التخمص منيا أوالً قبل محاولة إدخال ىذا المفيوم في المنظمة مثل االعتقاد بأن
معرفة األفراد نفسيم ال قيمة

ليا  ،وعدم فيم المعنى الحقيقي إلدارة المعرفة .ولقد أكدت

الدراسات أن المجالس المحمية في أستراليا تفتقد بصورة قوية ثقافة تبادل المعمومات والمعرفة

والمساىمة في انتقاليا.

وىنا ،البد من تطوير الثقافة السائدة في المجالس المحمية أو في المنظمة المراد تطبيق إدارة

المعرفة فييا.وتتطمب عممية تطوير الثقافة السائدة إلى ضرورة التحدث مع العاممين في

المنظمات حول أىمية تغيير ىذه الثقافة ،وحول مدى االستفادة التي يمكن لممنظمة تحقيقيا عن
طريق نشر ىذه الثقافة داخل المؤسسة ،وكذلك بيان إلى أي مدى قد تفقد المنظمة الكثير من
()13

فاعميتيا وكفاءتيا بغياب مثل ىذه الثقافة

.
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ج -دور القيادة في إدارة المعرفة:مما الشك فيو أن القيادة عنصر ميم في تبني وتطبيق إدارة

المعرفة.فالقائد يعتبر قدوة لآلخرين في التعمم المستمر.فإدارة المعرفة تتطمب نمطاً غير عادي من
()14

القيادة يتمكن من قيادة اآلخرين،لتحقيق أعمى مستويات من اإلنتاجية في المنظمة

.

د -تكنولوجيا المعمومات:توفر تكنولوجيا المعمومات الحديثة الكثير من اإلمكانيات إلدارة المعرفة
مثل:شبكة

المعمومات ،والشبكة الداخمية  ،Internetوبرنامج تصفح  ،Browsersومخازن

البيانات ،ومصفاة البيانات  ،Data Filerوبرنامج  Softwareمما يسيل ويسرع من إدارة
المعرفة في المنظمات.ولكي تكون ىناك عممية مستمرة لتبادل المعرفة،يجب أن تتوافر أربعة

شروط في نظام التكنولوجيا ىي:القدرة عمى إدراك ومراقبة واجراء مسح لمنواحي الميمة في البيئة
المحيطة،والقدرة عمى ربط ىذه المعمومات بالقيم والقواعد اإلرشادية لسموك النظام،والتعرف عمى
القيود ذات الداللة عن ىذه القيم والقواعد ،والقدرة عمى البدء في القيام بأفعال إصبلحية مناسبة
عن التأكد من وجود تناقضات.وقد أكدت الدراسات أن نظم إدارة المعرفة تفيد المنظمة في تحقيق

اتصال أفضل ،من حيث السرعة والجودة والشفافية والمشاركة من قبل العاممين .كما تساعد في

تحقيق كفاءة أعمى ،من حيث تقميل وقت حل المشكبلت وتخفيض العمالة.

ويؤدي استخدام نظم مساندة األداء االليكتروني إلى مزيد من التعمم ،من خبلل

األداء ،والتعمم الفردي،وتوليد معرفة جديدة باستمرار ،والقدرة عمى الحصول عمى المعرفة

وتخزينيا .ومع حتمية وجود كل ىذه الوظائف واإلمكانيات أصبح ىناك وظيفة جديدة بمسميات

مختمفة في المنظمات التي تيتم بإدارة المعرفة ،وىي مدير المعرفة Chief Knowledge
Department Manager Office Knowledge

()15

.

نظريات وأنماط القيادة وعالقتها بإدارة المعرفة
يتطمب تطبيق إدارة المعرفة الدعم من أعمي المستويات اإلدارية وكبار الموظفين(العمدة أو

أعضاء المجمس المحمي) ،لقدرتيم عمي إرشاد العاممين وشحذ ىمميم.ومن العوامل التي تؤكد
عمي الحاجة إلي القائد وليس المدير ما يمي:العولمة المتزايدة والغاء الحدود ،وانتشار وسائل
االتصاالت والمعمومات،والتقدم التكنولوجي ،واالقتصاد والمجتمع الرقمي،وتعاظم أىمية

المعرفة.ويوضح الجدول رقم ( )9الفروق بين القائد والمدير.
أوال :نظريات القيادة:

القيادة بصفة عامة ىي القدرة عمي التأثير في المرؤوسين ،بما يجعميم يساىمون طواعية في

تنمية منظماتيم وتحقيق أىدافيا،وذلك باالعتماد عمي أسموب اإلقناع بصفة رئيسية.ويعني ذلك
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أن القيادة ىي وجود جماعة من األفراد ،ووجود قائد قادر عمي التأثير في سموكيم وتوجيياتيم،
ووجود ىدف مشترك تسعي الجماعة إلي تحقيقو ،من خبلل ىذا الشخص(.)91

ونظ ار ألىمية القيادة ،فقد ظيرت نظريات عديدة لتفسيرىا،منيا نظريات تركز عمي السمات

مثل نظرية السمات ،ونظرية الرجل العظيم ،ونظريات سموكية مثل نظرية ليكرت ،ونظريات
حديثة( النموذج األوتوقراطي والديمقراطي ،ونظرية فيدلر ،ونظرية القيادة الموقفية ،ونظرية
المسار أو اليدف).ويوضح الجدول رقم( ) 0أىم نظريات القيادة .ويتبين منو أن ىناك نظريات
ال تناسب تطبيق مفيوم المعرفة منيا:نظرية السمات،ونظرية الرجل العظيم،والنمطان األول
والثاني من أنماط نظرية ليكرت ،كما أن ىناك نظريات تبلئم إدارة المعرفة مثل النمط الرابع من

أنماط ليكرت ،ونظرية المسار  /اليدف.

الجدول رقم ()1المقارنة بين القائد والمدير
معيار المقارنة

المدير

 -9مصدر السمطة

القائد

المركز الرسمي لتحقيق أىداف المنظمة ،اإلقناع
بغض النظر عن أىداف المرؤوسين.

والحرص

عمي

تحقيق

أىداف المرؤوسين في إطار تحقيق
أىداف المنظمة.

-0

المشاركة

في

صنع المدير ىو المسئول عن وضع األىداف يشرك
الق اررات

الق اررات

واتخاذ

 -2العبلقات مع المرؤوسين

الحرص عمي أن تكون ىناك ىوة بينو الحرص عمي أن تكون عبلقاتو

بالتفويض.

بمفرده

وال

المرؤوسين

في

تحديد

وبين المرؤوسين.
 -1السموك

ييتم األىداف وصنع الق اررات ،وييتم
بالتفويض.

وثيقة مع المرؤوسين.

االعتماد عمي سمطة العقاب بصفة االعتماد عمي ما يبثو في نفوس
رئيسية وعمي األوامر والنواىي واالىتمام مرؤوسيو من ثقة ووالء يدفعان بيم
بالمسائل الروتينية والتفصيمية.

 -1اتجاه أو نمط االتصاالت

إلي قبول الق اررات واألوامر طواعية.

االتصاالت تتم من أعمي إلي أسفل االتصاالت تتم في االتجاىين (من

(االتصاالت ذات االتجاه الواحد).

أعمي إلي أسفل ومن أسفل إلي

أعمي).
يدرب مرؤوسيو عمي كيفية التعمم

 -1قبول الخطأ

غير متسامح مع األخطاء

 -7التجديد واالبتكار

ال يميل إلي التجديد واالبتكار ورؤيتو يركز عمي التجديد واالبتكار ،ولديو

من األخطاء.
رؤية طويمة األجل.

قصيرة األجل.

الجدول رقم 0

أىم نظريات القيادة
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 -9نظرية السمات ىناك سمات وخصائص معينة تتسم بيا شخصية القائد( الرشاقة -الطول -المظير-
Traits
 Theالثقة بالنفس -االستقامة -المباقة -تحمل المسئولية – الذكاء -المبادأة)(.)97
-9102 (Theory
)9112
-0

نظرية

()99

الرجل القيادة تتطمب أفرادا موىوبين يولدون بصفات نادرة ومتميزة تجعميم صالحين لمقيادة

.

العظيم The Great
Man
-2نظريات السموك تقوم ىذه النظريات عمي أساس األبحاث التي أنجزىا التون مايو ،وكيرت ليفين .وتركز
القيادي-9112
9112

عمي السموك الفعمي لمقادة وليس عمى سماتيم في المواقف التي تواجييم وخبلل قيادتيم

لمجماعات .وصنفت أنماط السموك القيادي إلي(سموك القيادة الدكتاتورية ،والداعمة،

والمؤثرة ،والبلمباالة ،واإلليامية ،والكاريزما)(.)91
 -1نظريات أنماط تشمل ىذه النظريات ما يمي:
القيادة 9172-9112

أ -دراسة الشبكة اإلدارية والتي تصنف القادة إلي  1أنواع،من حيث االىتمام بالعمل
واالىتم ام بالعبلقات اإلنسانية.وتحدد الدرجة التي تعطي لكل منيما في تفاعميما أحد
أنماط القيادة.

ب -نظرية األبعاد الثبلثية(ريدن) .وتعتمد عمي ثبلثة أبعاد :االىتمام بالعمل ،واالىتمام
بالعبلقات اإلنسانية والفعالية( ما ينجزه القائد من األىداف المطموب تحقيقيا).
وينقسم كل بعد إلي مستويين (مرتفع ومنخفض) .وينجم عن ذلك  9أنماط قيادية.

ج -نظرية ليكرت والتي ميز فييا بين أربعة أنماط (التسمطي االستغبللي ،والسمطوي
الخير ،والديمقراطي التشاوري ،والديمقراطي المشارك).
-1النظريات الطرفية أ -نظرية القوي القيادية (فرنش ،وريفين):تحدد ىذه النظرية درجة تأثير القائد في أتباعو
الموقفية-9112
9192

حيازتو لقوي قيادية أو تصور التابعين أنو يحوزىا وىي(قوة المكافأة،والعقاب ،والسمطة
الرسمية ،والقدوة ،والخبرة).
ب -نظرية فعالية القيادة الموقفية (فيدلر):ترجع ىذه النظرية إلي العالم األمريكي"فيدلر"
الذي يربط بين تركيز القيادة وفعالية المجموعة عمي مدي مبلءمة الموقف لحدوث التأثير
المطموب .ويري أن ىناك مجموعة من العوامل التي تؤثر عمي ىذا الموقف،ىي:عبلقة
القائد بأعضاء المجموعة،ودرجة ىيكمة الميمة المطموب أداؤىا(مدي وجود أىداف

ومقاييس أداء واضحة)،وقوة المنصب(السمطة التي يتحييا)(.)02

ج -نظرية القيادة الموقفية:ترى ىذه النظرية أن التابعين ىم من يوافقون أو يعترضون
عمى القائد ،بغض النظر عن أفعال القائد وتعتمد عمى كل من قدرات واستعداد العاممين
لمقيام بواجباتيم.وقد وقد مزجت ىذه النظرية بين بعدى االىتمام بالعمل واالىتمام

بالعاممين.ويقوم القائد ىنا بالتوجيو واإلقناع والمشاركة والتفويض(.)09

-2نظرية المسار  /اليدف :Path Goal Theoryتفترض ىذه النظرية أن الميمة
الرئيسية لمقائد ىي إتاحة المكافأة لؤلفراد ،وأن يوضح لمعاونيو نوع السموك المطموب الذي
سوف يقود إلي تحقيق اليدف ،وبالتالي الحصول عمي الحوافز .وسموك القائد في ظل
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ىذه النظرية قد يكون إرشاديا أو موجيا أو مدعما أو مشاركا أو موجيا باإلنجاز .ونظ ار
لذلك ،تختمف ىذه النظرية عن نظرية فيدلر ،حيث إنيا نفترض أن القائد يستطيع تغيير

نمط سموكو ،لتحقيق ما يتطمبو موقف معين(.)00

ثالثا:أنماط القيادة:
من الجدول رقم ( ،)2يتبين أن ىناك أنماطا قيادية تبلئم تطبيق مفيوم إدارة المعرفة ،وأخرى

عكس ذلك:ومن األنماط القيادية التي تناسب تطبيق إدارة المعرفة :نمط القيادة الديمقراطية ،ونمط

القيادة الداعمة لؤلفراد ،والقيادة التبادلية ،والقيادة التحويمية والكاريزمية.

أما أنماط القيادة التي ال تناسب تطبيق مفيوم إدارة المعرفة فتتمثل في :القيادة الدكتاتورية،

ونمط القيادة المتساىمة ،والقيادة الداعمة لمميمة.

جدول ()2

أنماط القيادة وأىم سماتيا وأساليب تأثيرىا وسمات المرؤوسين*
نمط القيادة
-9القيادة
الديكتاتورية
Authoritarian
Leadership

أىم سماتو

سمات المرؤوسين

أساليب التأثير

تركيز شديد لمسمطة.وال يشجع النقد السمطة الرسمية والتيديد بالعقاب الميل إلي التبمد والعدوانية بسبب
وال يسمح بإبداء الرأي.كما ال يعطي واالنتقاد العمني والجزاء الشديد .
فرصة لبلختيار بل يصدر ق اررات

فقط .وال يوفر

األمن النفسي

القير

الشعور باألنانية،والعبلقات متسمطة
ويسعى البعض لمتممق والنفاق ليحظى
بالرضاء من القائد.

لمرؤوسيو .

تفويض كامل لمسمطة عدم االىتمام تفويض شبو كامل لسمطاتو واستخدام سيادة جو من التوتر والقمق وعدم

 -0عدم التدخل
Faire
 Laissezبالعمل أو العاممين عدم امتبلك آخرين لمتأثير عمي تابعيو حال وجود أية صورة من صورة الرقابة
Leadership
القدرة عمي التوجيو الفعال يتبع القائد التدخل اإلجباري في شئون العمل وعدم الشعور باالنتماء لممنظمة وفي
مبدأ عدم التدخل

ويستخدم أحيانا سمطتو الرسمية.

حالة الخطأ ال يمكن تحديد المسئول

عنو بدقة لتميع المسئولية.
 -2الديمقراطية
Democratic
Leadership

االعتراف بفضل المرؤوسين ودورىم الترغيب في العمل عن طريق  :االتصاالت بين القائد والتابعين ودية
ويسعى إليجاد تماسك بين مجموعة إلغاء المسافة االجتماعية بينو وبين وموضوعية وال يتعطل أو يرتبك
العمل ويسمح بالنقد البناء  ،وبإبداء العاممين ورفع روحيم المعنوية عن العمل في حالة غياب القائد ألن

وجيات النظر ويتيح الفرص الختيار طريق االىتمام باألمور الخاصة بكل المسئوليات والميام محددة بدقة وفي
البديل األكثر مبلءمة ألداء العمل فرد من جماعة العمل .

حالة فشل العمل تتكاتف المجموعة

وتفويض جزء من سمطاتو بقدر ما

لمتغمب عمي العقبات.

تستدعيو حاجة العمل
 -1القيادة الداعمة االىتمام بتفاعل الجماعة مع بعضيا الثقة
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والصداقة

مع

المرؤوسين الشعور باالنتماء لوجود قائد يمتفون

نمط القيادة
لؤلفراد
Considerate
Leadership

أىم سماتو

سمات المرؤوسين

أساليب التأثير

البعض ويركز عمي راحة مجموعة والتعبير عن اإلعجاب بالعمل الجيد حولو واإلحساس باألمان واالنتماء
العمل وعمي تحديد خطوات سيمة والعدالة في التعامل وتدعيم اإلشباع لمعمل وبالتالي زيادة درجة الرضاء
لمعمل تساعدىم عمي أداء الميام الذاتي.

عن الوظيفة وتماسك ووحدة مجموعة

االستقبلل بالعمل وتشجيع حرية

واإلحساس بسيولتو.

المنوط

بيم

تحقيقيا

العمل والرغبة في العمل وبذل الجيد

وتدعيم

األفراد وتقديم العون البلزم ليم
 -1القيادة الداعمة ال تشجع االستقبلل في العمل وال يعتمد عمي سمطتو الرسمية لفرض شيوع روح الخوف من العقاب
لمميمة
Structuring
Leadership

مجال لممرونة مع األفراد وال يعطي ما يري واالنتقاد لممخطئ حتى ولو وبالتالي عدم اإلحساس باألمان وعدم

مساحة لمتعاون بين األفراد بالعمل عمنا والتمويح بالعقاب"وأسموب اإلكراه الثقة فيما يؤدونو ولذا فيم يرجعون

وال تسامح مع المخطئ فالميم ىو "في حالة الخطأ أو خشية الوقوع إلى
إنجاز الميمة بشكل صحيح .

فيو.

القائد

أدق

في

التفاصيل

وانخفاض الروح المعنوية بين األفراد
مما يؤدي لعدم الرضاء عن الوظيفة
والتزام كل فرد بميمتو فقط وعدم
شيوع روح التعاون فيما بينيم

 -1التبادلية
Transactional
Leadership

يحاول فيم وترجمة سموك تابعيو إعطاء الميارة والمعرفة فيو يعطي عادة ما توجد مجموعات عالية الجودة
ليقابميا بالسموك المناسب ويسعى واجبات تزيد من ميارات وخبرات وأخرى منخفضة نتيجة عدم توحد
لمتفاعل

االجتماعي

بين

أفراد العاممين

والعبلقات

الشخصية القائد مع كل العاممين ووجود قدر

مجموعة العمل ويفوض جزءا من والتحالف أحيانا والمنح المادية( كبير من الوالء والثقة وتختمف درجة
سمطاتو

لمتابعين

ويخمق

مناخا مكافآت،وحوافز)وكثي ار

المعنوية( المساىمة واألداء الجيد لموظيفة تبعا

تنظيميا( سياسات،ثقافات) ويكون لو تفويض لمسمطة  ،مشاركة في إلدراك التابع ألىمية وظيفتو لمقائد
تأثير كبير عمي جماعة العمل

الق اررات  ،ترقية ) ..

وتزويد قدرات وميارات جماعة العمل
المرتبطة بالقائد.وقد ينعكس ذلك عمي

باقي األفراد االلتزام من جانب األفراد
بأدوار إضافية نتيجة العقد غير
المكتوب مع قائدىا
 -7التحويمي
Transformation
al Leadership

شجاع محب لممخاطرة المحسوبة قوة

الشخصية

والذكاء

والميارة ترتبط جماعة العمل ارتباطا شديدا

ويسعى دائما لمتغيير ويؤمن بقيمة الشديدة بالعمل فيو يبير جماعة لشخصو بشكل واضح ويوجد إحساس
الناس ويسعى لتزويد من حولو العمل بمياراتو والحوار واإلقناع عام بالطاعة لو ويتحدون جميعا تحت

بالطاقة

والنشاط

وموجو

بالقيم واستخدام القدوة وخاصة تقديم نفسو كممتو عادة ما يكون لدي المرؤوسين

األخبلقية ويتصرف في ضوئيا كقدوة بالعمل والعبلقات اإلنسانية إحساس بالتحدي والرغبة في ذلك
ويتعمم طول الوقت وقادر عمي والذوبان مع تابعيو( تحالف،صداقة) الجيد لتحقيق األىداف التي اشتركوا
التعامل مع الغموض والمواقف وخمق دافعيو كبيرة لمعمل عن طريق في

المعقدة ويستثير فكر تابعيو ليعيدوا التحفيز المعنوي والمادي
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صنعيا ويوجد

بالرضاء

بين

شعور

المرؤوسين

عام

والثقة

أىم سماتو

نمط القيادة

أساليب التأثير

النظر في أىدافيم

سمات المرؤوسين
الشديدة بو وبقدراتو ورؤيتو ولدييم قدر
من النشاط والديناميكية

 -9الكاريزيمة
Charismatic
Leadership

صاحب

رؤية

واضحة

ويممك عادة ما يستخدم نفس أساليب القائد تتشابو جماعة العمل في سموكيا

مقومات التعبير عنيا ولديو قدرة التحويمي ألنو منبثق منو ويقترب من تحت ىذه القيادة أيضا مع القيادة
كبيرة عمي االتصال سواء لفظي أو أسموبو في التأثير عمي تابعيو

التحويمية

نفسي ويمتمك معظم المقومات التي
تجعمو قدوة فبل يكتفي بالكبلم بل
يفعل ما يقول ولديو قدرة كبيرة عمي

المرونة والتركيز ويرقي برغبات

تابعيو إلي الدور والمكانة فيو
يستخدم سيكولوجية الجماىير ولدية
قدرة عمي اإلليام فيو يعتمد عمي
إدارة تابعيو بالرموز والشعارات

* المصدر :
 ىالة فخرالدين خالد  ،مرجع سابق  ،ص ص 911 – 912 ريم مصطفي  ،مرجع سابق  ،ص ص 19 – 21رابعا :مجاالت وأبعاد دور القيادة في إدارة المعرفة
يتفق الباحثون عمي أىمية دور القائد في المنظمة التعميمية ،إنطبلقا من مبدأ التعمم من خبلل

القدوة.ففي ىذه المنظمة ،يكون القائد معمما ومصمما ومدربا ومشرفا في نفس الوقت(.)02
ويمكن توضيح دور القائد في إدارة المعرفة في إطار العناصر اآلتية:
 -1المسح العام لممعرفة الموجودة : Knowledge Landscape Mapping

وتتم ىذه المرحمة من خبلل االستبيان والمقابمة،مع العاممين والعمبلء داخل المنظمة

وخارجيا.ويستطيع القائد ىنا تحديد ما يمي:

أ -ما إذا كانت ىناك ممارسات وسياسات موجودة إلدارة المعرفة ،وكذلك مدى مبلءمة اليياكل
التنظيمية وكيفية الحصول عمي المعمومات.

ب -مدي وجود آليات لحفظ المعرفة مثل عقود العمل ،وتوثيق طرق التعامل المكتبية وطرق حفظ
الممفات الموجودة في المنظمة.
ج -مدي وجود نظام حوافز مساند إلدارة المعرفة ،مثل ميزانية خاصة بذلك.
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د -أبعاد الثقافة التنظيمية ومدي تشجيعيا لتطبيق إدارة المعرفة.
ىـ -مدي توافر البنية األساسية البلزمة مثل التكنولوجيا وقنوات تدفق المعرفة ،والخبرات والكفاءات
مناسبة.
 -2وضع استراتيجية إلدارة المعرفة:
يتولى القائد ىنا تخطيط وتصميم االستراتيجيات والخطط المستقبمية المتعمقة بإدارة المعرفة ،حيث

يركز عمي صياغة األفكار والرؤية المستقبمية التي تكون األساس في بناء ثقافة تنظيمية(.)01
ويجب أن تكون ىذه الخطة واضحة ،حتى يستطيع القائد أن يشرحيا لآلخرين قوال وفعبل ،وأن
يكون قاد ار عمي ربط رؤيتو في أكثر من مضمون وداخل أكثر من إطار ييم المنظمة ،وتعمل

المنظمة من خبللو.
ولضمان تبني العاممين في المنظمة ليذه الرؤية ،يتعين عمي القائد االتصال والتعامل الدائم
معيم وسماع ردود أفعاليم عن تمك الرؤية ،وأن يتم ذلك في إطار عممية مستمرة يتم فييا تقييم

الرؤية واعادة تشكيميا وتنميتيا كمما لزم األمر .كما يتعين عمي القائد أن يأخذ في اعتباره البيئة
الداخمية والخارجية لممنظمة.

ويجب أن يكون لدي القائد القدرة عمي شرح وتفسير أفعالو وآرائو ومناقشة اآلراء المعارضة،

وتشجيع اآلخرين عمي اختبار آراء القادة ومحاولة فيم اآلراء األخرى.

ويفضل أن تكون استراتيج ية إدارة المعرفة جزءا من االستراتيجية العامة ،لتأكيد أىميتيا لدي كل

فرد من أفراد المنظمة.ويمكن أن يتم ذلك من خبلل االستفادة من المعرفة الموجودة ،وخمق معرفة
جديدة وتحويميا إلي عمميات أو خدمات جديدة.كما يجب في ىذه المرحمة تحديد تكنولوجيا

المعمومات المناسبة التي تحتاجيا المنظمة ،ووضع خطة لتقييم برنامج إدارة المعرفة ،وخطة تدريب
لكل أعضاء المنظمة لتعريفيم بالمفيوم وبأىميتو.

 -3تنظيم إدارة المعرفة:
تقوم القيادة في ىذا المجال بإنشاء إطار تنظيمي إلدارة المعرفة.وقد قامت شركة روفر Rover

لمسيارات بإنشاء وحدة اسميا وحدة روفر لمتعمم  . Rover Learning businessكما أنشأت
ىيكبل تنظيميا مرنا وأفقيا يتناسب مع العمل كفريق ومع عمل كل فرد بمرونة واستقبللية .كما

تستطيع القيادة تبسيط اإلجراءات والعمميات في مختمف أنحاء اإلدارة بالمنظمة.
وتؤدي القيادة دو ار ميما في إيجاد ثقافة تنظيمية مبلئمة تتيح المشاركة في المعرفة والتعمم من
اآلخرين بصفة مستمرة .وقد استطاعت المنظمات التي تبنت إدارة المعرفة أن تتغمب عمي
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المشاكل ،من خبلل فرق العمل من مختمف اإلدارات ،ومن ثم كان يتم التوصل إلي حمول مبتكرة

ومتميزة ،من خبلل العصف الذىني في فريق العمل (.)01

ويجب عمي القيادة إنشاء الييكل التنظيمي المناسب إلدارة المعرفة ،من خبلل تشكيل مجمس

استشاري يضم معظم المديرين باإلضافة إلي ممثل لئلدارة العميا ،ويمكن أن يضم المجمس
استشاريا خارجيا إلدارة المعرفة ،إذا رأت المنظمة أو الوحدة المحمية ذلك .ويقوم المجمس بوضع

خطة تفصيمية لخطوات تطبيق المفيوم في إطار ما تم االتفاق عميو من أىداف.
 -4تنفيذ إدارة المعرفة:

ويكون ذلك عن طريق استيفاء المدخبلت المطموبة وازالة العقبات الموجودة التي تعيق إدخال
المفيوم.
ومما الشك فيو أن تطبيق إدارة المعرفة في العديد من المنظمات قد ارتبط باىتمام القيادة بإدارة
الموارد البشرية وتوفير فرص التدريب والتعمم أماميا.وتستطيع القيادة توفير فرص وأساليب التعمم

أمام العاممين من خبلل إتاحة تداول المنشورات الداخمية والفيديو والمحادثات الصوتية واتاحة
فرص التدريب أمام العاممين ،سواء من خبلل الرؤساء المباشرين أو الدوران الوظيفية أو فرق

العمل(.)01

وفي شركة  ، Roverكان كل فرد مسؤال عن التعمم وعن استمرار عممو في الشركة .وكان يتم

النظر إلي التدريب والتعمم المستمر كفرصة يجب أن تغتنم من أجل التنمية الشخصية والعممية

واالستم اررية  ،Personal Developmentحيث يتم تمخيص التعمم والميارات التي اكتسبيا
الفرد من خبلل الجيات ومن خبلل التعميم والتعمم .وىذا يؤدي إلي وجود أساس قوي لخطة تنمية

شخصية ،ويتم إعدادىا من قبل الفرد والمدير ،من أجل تحقيق األىداف المينية لكل فرد من

المنظور الشخصي ومن منظور المنظمة.

وتشجع الشركة العاممين عمي االلتحاق بالبرامج التدريبية،سواء التي تنظميا ليم أو التي

يرغبون في االلتحاق بيا في مقابل تحمل التكمفة عنيم .وتيدف الشركة من ىذه البرامج التدريبية

إلي تنمية الميارات المينية ،واكتساب خبرات عن التكنولوجيا الحديثة ،وتوسيع الرؤية الشخصية
والتنظيمية ،مما يؤدي إلي خمق البيئة والفرص المناسبة لمتطوير والتحديث .وتوفر الشركة

لمعاممين المواد التي تساعدىم عمي التعمم مثل المذكرات السنوية ،والكتيبات،وشرائط الفيديو.

وقامت قيادة شركة سيميكوندكتر بنشر مفيوم مشاركة المعرفة ،من خبلل تنظيم ورش عمل

خاصة بالشركة تحت مسمي :قيادة التغيير ،وكان عمي كل العاممين بالمنظمة حضور ىذه

الورش ،وكان الغرض منيا أن يفيم جميع العاممين رؤية المنظمة ،ومن ناحية أخري كانت وسيمة
ليشعر كل عامل أن الشركة تحتاج ألفكاره وارتباطو بعمل ىذه الرؤية الحقيقية.
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وعمي ىذا األساس تم تكوين ثماني فرق حركة Corporate A ction Teams

( .)CATSوتتيح الشركة الفرصة لمعاممين لمتواجد في أماكن معينة لشرب القيوة ،دون تقيد
بمستوي أو درجة وظيفية ،وذلك يؤدي إلي التشارك في المشاكل واألفكار ويؤدي إلي فرص

لتقابل القيادات العميا مع الموظفين.كما قامت الشركة بتمكين العاممين واعطائيم الموارد البلزمة

المشجعة عمي التنمية المستمرة والشخصية لمعرفتيم(.)07

والي جانب االىتمام بالتعميم المستمر والتدريب ،تيتم القيادة بتمكين العاممين وتفويضيم،

وتوفير األمان الوظيفي ليم ،وتغيير نظام التقييم والمكافآت ،وذلك إليجاد طرق أكثر فعالية

لمكافأة عمل الفريق ،وتشجيع العاممين عمي االبتكار والقيام بمخاطرات محسوبة ،من أجل التنمية
المستمرة والتعمم من النجاح والفشل ،وبحسن اختيار الرؤساء المسئولين عن إدارة المعرفة الذين

يجب أن يتصفوا بالرغبة في التعمم ،والعقمية المتفتحة ،والتواضع والفضول ،والحرص عمي معرفة

المزيد من المعمومات.

وتتولي القيادة في ىذه المرحمة :تصميم شبكة المعمومات الخاصة بالمنظمة ،وتحديد وتوثيق

تجارب المنظمة التي تعد معرفة وأفضل الممارسات ،ثم تخزينيا جميعا بطريقة مناسبة ،لتصبح

نواة لممعرفة الموجودة في المنظمة.

-5تقييم إدارة المعرفة:

يتم القيام بعممية التقييم لتحديد ما إذا كان من األفضل استكمال تنفيذ سياسة معينة بالطريقة

نفسيا ،أو القيام بتغييرات لموصول لؤلىداف الموضوعة .ويستطيع القائد أن يقيم تطبيق إدارة

المعرفة ،من خبلل استقصاء آراء العاممين حول مدي تحقيق المنظمة لؤلىداف الخاصة بإدارة
المعرفة ،مع معرفة آرائيم ومقترحاتيم لمتحسن ،وبحث الشكاوى إن وجدت.ويمكن لمقائد ىنا

تشكيل فريق التقييم تحت إشراف إدارة المعرفة (مدير المعرفة) بالتعاون مع إدارة الموارد

البشرية(.)09

وىناك بعض التحديات التي تواجو القيادات المحمية في إدارة المعرفة،من أىميا :عدم وجود

حافز قوي لدي العاممين لكي يشركوا زمبلءىم معيم في معرفتيم ،ومقاومة التغيير الذي يصاحب
تطبيق المفيوم ،ووجود بعض المعمومات السرية التي يصعب اإلفصاح أو اإلعبلن عنيا.

ويضاف إلي ذلك ارتفاع تكمفة نقل المعرفة واحتمال تغيير محتواىا بطريقة مقصودة أو غير
مقصودة ،خاصة عند تخزينيا ،وعدم قدرة بعض األشخاص عمي التعبير عن معرفتيم بطريقة

مكتوبة .وفي استراليا ،تواجو الحكومات المحمية عدة مشكبلت من أىميا فقد المعرفة والق اررات
المتواضعة وعدم القدرة عمي التعمم( %11من الحكومات المحمية المبحوثة أكدت فقدىا لممعرفة،
بسبب ترك األفراد منظماتيم إلي منظمة أخرى).ويرجع فقد المعرفة إلي وجود خمل في فريق

العمل ،بسبب سن التقاعد وتواضع موارد ومصادر المعرفة.
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وىناك مشكمة نقص التعاون بين القطاعات في مجال تبادل المعمومات والمساىمة في انتقاليا

بين أجزاء القطاع ال خاص .ويرجع ذلك إلي فقد الثقة المتبادل والذي يؤدي بدوره إلي عدم القدرة

عمي تكوين شبكات من العبلقات بين المنظمات.كما أن ما يتسم بو القطاع الحكومي من

بيروقراطية وىيراركية يؤدي إلي صعوبة تبادل المعمومات والمساىمة في انتقاليا(.)01
القيادة وادارة المعرفة في المدن المصرية

لمتعرف عمي دور القيادة في إدارة المعرفة في المدن المصرية ،فإن ذلك يتطمب التعرف عمي

أنماط القيادة ،ووضع إدارة المعرفة في المدن المصرية ،ومدي مبلءمة القيادة لتأدية ىذا الدور.

أوال :أنماط القيادات المحمية في مصر

تنقسم جميورية مصر العربية إلى  01محافظة ،باإلضافة إلى مدينة األقصر كمدينة ذات
طبيعة خاصة.وتنقسم كل محافظة إلى أحياء (المحافظات الحضرية)أو إلى مراكز في حالة
المحافظات األخرى.كما ينقسم المركز إلى مدينة أو أكثر وقرى .وفى بعض المحافظات تنقسم
المدينة عاصمة المحافظة إلى أحياء.

ومنذ عام  9179عمى مستوى المحافظة وعام  9171في باقي المستويات المحمية ،أصبح
ىناك مجمسان ىما :المجمس الشعبي المحمى ،والمجمس التنفيذي .وبذلك أصبح في كل وحدة
محمية مجمس شعبي محمى يضم الممثمين ألبناء الوحدة ،ومجمس تنفيذي يضم القيادات التنفيذية
فييا(.)22
 -1المجمس الشعبي المحمي:
يوجد في كل وحدة من الوحدات المحمية (المحافظة ،والمدينة ،والمركز،والحي،والقرية) مجمس
شعبي محمى يتم تشكيمو باالنتخاب المباشر من المواطنين المحميين.

ويتم تشكيل المجالس الشعبية المحمية ،باالنتخاب المباشر من المواطنين.ويشترط فيمن يرشح
عضوا بالمجالس الشعبية المحمية أن يكون:متمتعا بجنسية جميورية مصر العربية ،وبالغا من
العمر  01سنة ميبلدية كاممة عمى األقل يوم االنتخاب ،و مقيدا فى جدول االنتخاب بالوحدة
المحمية التي يرشح نفسو في دائرتيا ولو محل إقامة فى نطاقيا ،ومجيدا القراءة والكتابة.كما يجب
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية اإللزامية أو أعفى من أدائيا،طبقا لمقانون.
وىناك فئات ال يجوز ليا الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحمية ،إال إذا قدمت استقاالتيا
من وظائفيا .وىذه الفئات ىي :أفراد القوات المسمحة ،والشرطة ،وأعضاء الييئات القضائية،
والعمد ،والمشايخ ،ورؤساء الوحدات المحمية ،ومدير والمصالح ورؤساء األجيزة التنفيذية فى
نطاق ىذه الوحدات.
ويختمف حجم المجمس ،باختبلف عدد األقسام اإلدارية الموجودة فى نطاقو ،حيث يمثل كل
قسم بعدد معين من األعضاء يزداد فى حالة المحافظات الصحراوية(مطروح ،والوادى الجديد
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والبحر األحمر ،وشمال سيناء ،وجنوب سيناء) ،ومحافظات القناة(بور سعيد ،والسويس
واإلسماعيمية.

وقد اشترط القانون أن يكون نصف عدد األعضاء في كل مجمس شعبي محمى عمى األقل من
العمال والفبلحين.كما اشترط أن ال يزيد عدد أعضاء المجمس الشعبي المحمى لمقرية عمى 01
عضواً ،إال بالعدد الذي يقتضيو تمثيل كل قرية من القرى الداخمة في نطاق الوحدة المحمية لمقرية.

وينتخب المجمس الشعبي المحمى لممحافظة فى أول اجتماع لدور االنعقاد العادي الذي يبدأ
فى سبتمبر ولمدة ىذا الدور رئيسا لو ووكيمين من بين األعضاء ،عمى أن يكون أحد الوكيمين
عمى األقل من العمال والفبلحين .ويحل محل الرئيس عند غيابو كل من الوكيمين بالتناوب
بينيما ،وتكون الرئاسة ألكبر األعضاء سناً ،إذا غاب الرئيس والوكيبلن أو خبل مكان أحدىم،
انتخب المجمس من يحل محمو إلى نياية مدتو.

كما ينتخب المجمس الشعبي المحمى لكل مستوى من المستويات المحمية األخرى رئيساً ووكيبلً
لو من بين أعضائو ،عمى أن يكون أحدىما عمى األقل من العمال والفبلحين ،وذلك فى أول
اجتماع لدور االنعقاد العادي ،ولمدة ىذا الدور.

ويحل الوكيل محل الرئيس فى حالة غيابو .واذا غاب االثنان ،تكون الرئاسة ألكبر األعضاء
سناً .واذا خبل مكان أحدىما ،انتخب المجمس من يحل محمو إلى نياية مدتو.

ورئيس المجمس الشعبي المحمى ىو الذي يمثمو أمام القضاء وفى مواجية الغير ،ويحافظ عمى
نظامو ،وىو الذي يفتتح الجمسات ،ويرأسيا ،ويعمن انتياءىا ،ويضبط ويدير المناقشات ،ويأذن
في الكبلم ويحدد موضوع البحث .ويوجو نظر المتكمم إلى التزام حدود الموضوع ،ويستوضح ما
يراه غامضا ،ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عميو ،وىو الذي يعمن ما يتخذه المجمس من ق اررات
وتوصيات.ومدة المجالس الشعبية المحمية ىي  1سنوات.
ويتولى المجمس الشعبي المحمى مناقشة مشروعات الخطط والموازنات المحمية وتقديم
التوصيات والمقترحات المناسبة في كل ما يتعمق بشؤون المجتمع المحمى.

 -2المجمس التنفيذي:
إلى جانب المجمس الشعبي المحمى ،فإن لكل وحدة محمية مجمسا تنفيذيا يتولى تنفيذ
السياسات والق اررات المحمية .ويتكون المجمس التنفيذي من األشخاص الذين يتولون قيادات
إدارات اإلنتاج أو الخدمات في نطاق الوحدة المحمية ،أو بعبارة أخرى ىم رؤساء الوحدات
المحمية (المحافظ و رؤساء المراكز والمدن ،واألحياء والقرى) ،ورؤساء المصالح واألجيزة
والييئات العامة في نطاق الوحدة المحمية والذين يشكمون معاً المجمس التنفيذي ليذه الوحدة .واذا
كان تعيين ونقل واعفاء المحافظ ،ونائب المحافظ ،ورئيس المدينة ذات الطبيعة الخاصة يتم بقرار
من رئيس الجميورية ،فإن تعيين ونقل واعفاء السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤسـاء
المراكز والمدن واألحياء يتم بقرار من رئيس مجمس الوزراء.
أما نائب رئيس المركز ورئيس القرية ،فيصدر بتعيين كل منيما قرار من المحافظ.ويقسم كل
من المحافظ ونائب المحافظ ورئيس المدينة ذات الطبيعة الخاصة اليمين القانونية أمام رئيس
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الجميورية ،بينما يقسم رؤساء المراكز والمدن واألحياء والقرى اليمين القانونية أمام المجمس
الشعبي المحمى لموحدة المحمية التي يرأسيا كل منيم ،وذلك قبل مباشرة أي منيم ألعمالو.
ويتولى المجمس التنفيذي تنفيذ السياسة العامة لمدولة ،واإلشراف عمى كل من مرافق الخدمات
واإلنتاج في نطاق الوحدة المحمية وتنفيذ الق اررات والتوصيات الصادرة عن المجمس الشعبي

المحمى.

ثانيا :وضع إدارة المعرفة في المدن المصرية:
تتبنى و ازرة الدولة لمتنمية اإلدارية ،بالتعاون مع و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات برنامج
الحكومة اإللكترونية منذ عام  ،0229بيدف توصيل الخدمات لممواطنين في أماكن تواجدىم
بالشكل واألسموب المناسبين وبالسرعة والكفاءة المطموبة.

ولقد حدد البرنامج آليات التنفيذ في:تقديم خدمات الحكومة إليكترونيا عبر الشبكة الدولية
لممعمومات والتميفون ،وتحديث العمل بالجيات الحكومية ،من خبلل ميكنة أعمال الو ازرات
والييئات ،وخمق شبكة اتصاالت حكومية ،لتبادل المعمومات ،وكذلك ميكنة سجبلت الدولة
والعمل بنظام األرشفة اإلليكترونية.

كما تم تحديد السياسات البلزمة في:وضع قانون التوقيع اإلليكتروني والتعامبلت عمى الشبكة،
ووضع أسس الدفع اإلليكتروني ،واستكمال قواعد البيانات القومية ،ووضع المواصفات القياسية
لشبكة الحكومة ،ومشاركة القطاع الخاص ،ووضع إطار تطوير النظم والتطبيقات.

ويتكون البرنامج التنفيذي لمشروع الحكومة اإلليكترونية من عدة محاور أساسية يتم تنفيذىا
بالتزامن ىي:إنشاء البنية األساسية ،وتشمل القوانين والتشريعات والقواعد والمواصفات
التكنولوجية ،وكذلك إنشاء موقع حكومي إلكتروني بمواصفات مبلئمة .ويشمل ىذا المحور أيضا
إنشاء شباك portalتقدم من خبلل كافة الخدمات لممواطنين والشركات والمستثمرين عبر الشبكة
الدولية لممعمومات .كما يشمل المحور الثاني الدفع اإللكتروني مقابل الخدمات الحكومية مثل
الوزرات واألجيزة والييئات التابعة
فواتير التميفون والكيرباء .أما المحور الثالث ،فيشمل ميكنة ا
ليا .ويركز المحور الرابع عمى تخطيط الموارد واداراتيا بما في ذلك المخزون والمشتريات
الحكومية والميزانيات والحسابات وشئون العاممين.

وتشمل الخدمات التي يضميا المحور الخامس والذي بدأ تنفيذه في يناير  0221والتي شمميا
التطوير خدمات تؤدييا قطاعات مختمفة لجياز الدولة اإلداري ،وبشكل مركزي وال مركزي في
جميع محافظات مصر .ويتضمن البرنامج كذلك ميكنة إدارات العمل بالمحافظات ،من خبلل
تبسيط اإلجراءات في الييئات الحكومية المحمية ،وبناء نظم عمل مكتبية تؤدى إلى دعم تقديم
خدمات المحافظات عبر شبكة االنترنت.
ويقوم البرنامج عمى أساس التأكيد عمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وقبول نماذج
التنفيذ الجديدة كمخططات المشتريات الخارجية والتمويل الذاتي ،واستثمار النظم المطبقة حاليا،
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والمركزية توصيل الخدمات ،ووضع األسس القانونية والتنظيمية المطموبة لمتحقق االلكتروني ،من
حيث اليوية والسداد واألمن االلكتروني.
وقد قامت كل محافظة بإنشاء موقع ليا عمى االنترنت.ففي يولية ، 0221تم افتتاح موقعي
الحكومة االلكترونية بحي المنتزة وحى شرق بمحافظة اإلسكندرية،مع ربط ىذين الموقعين بديوان

عام المحافظة ،إلنياء جميع اإلجراءات لممواطنين.وقد بدأت محافظة القاىرة في يوليو 2115
تنفيذ برنامج تحديث وتطوير ديوان عام المحافظة واألحياء والمناطق والمديريات وربطها بمركز
المعلومات لتبادل البيانات الكترونيا وإنشاء موقع تفاعلي للمحافظة على االنترنت.وتصل تكلفة

المشروع إلى  18مليون جنيو ،ويستمر تنفيذه لمدة  3سنوات بالتعاون مع وزارة التنمية
اإلدارية.ويهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي(:) 31
*توفير بنية معلوماتية حول واقع الخدمات الحالية وتوقعات التوسع فيها.وفقا الحتياجات الزيادة
السكانية.
* تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجاالت وتسهيل طرق تعاملهم مع
المحافظة *توفير المعلومات بالسرعة المطلوبة لتسهيل ودقة القرار المناسب في الوقت
المناسب.
*ربط مراكز المعلومات ببعضها وبديوان عام المحافظة.

ولكن عمي الرغم من الجيود التي بذلتيا الدولة ووجود موقع لكل محافظة ،إال أن ذلك لم

يصل إلي المرحمة التي يستطيع أن ينجز المواطن فييا كل معامبلتو عن طريق الحكومة

اإللكترونية .فالمواقع الخاصة بالمحافظات ال توفر إال القميل من المعمومات،خاصة في ظل عدم

الشفافية،وعدم وجود بيانات ومعلومات كافية أو تبادل فعلي لها بين مناطق الدولة أو مدنها
المختلفة.كم ا تعاني المجالس المحلية من مشكلة تكرار المعلومات المتوافرة لديها أو
تناقضها( .)32وىناك قصور واضح في بنية الهياكل التنظيمية وكذا اللوائح المنظمة لألعمال
المنوطة بالمجالس المحلية والتي منها عدم تحديد الصالحيات والمسئوليات بصورة واضحة تمنع
التداخل واالزدواجية(. )33
كما أن ىناك مشاكل تواجو التطبيق الكامل للحكومة االلكترونية ،لعل من أىمها :ارتفاع نسبة
األمية ،والحاجة إلى تدريب العاملين وتأىيلهم الستيعاب األنظمة الجديدة ،وصعوبة امتالك قطاع

كبير من المواطنين ألجهزة كمبيوتر(.)34وتتسم اليياكل التنظيمية لموحدات المحمية بالتدرجية
واليرمية ،فالمدينة والقرية يتبعان المركز الذي يتبع المحافظة التي تتبع بدورىا الحكومة المركزية.

وإلي جانب ما سبق  ،فإن المدن تفتقر إلي وضوح االختصاصات والتنسيق بين المجالس
المحلية وبعضها البعض أو بينها وبين الحكومة المركزية .كما أن التعاون بين ىذه المجالس في
22

تبادل المعلومات يعتبر ضعيفا  .ويرجع ذلك إلي فقدان الثقة المتبادل والذي يؤدي بدوره إلي
عدم القدرة علي تكوين شبكات من العالقات ما بين المنظمات.
وعلى الرغم من كون تكنولوجيا المعلومات أحد العناصر المكونة لنظام إدارة المعرفة،فإن
المدن تعاني نقصا واضحا في اإلمكانيات المادية والبشرية.ويظهر ذلك في ندرة األشخاص
المؤىلين والمدربين علي إعداد الخطط ورسم السياسات وإعداد الموازنات المحلية،فضال عن
ضعف الحوافز المادية وعدم توافر التدريب المناسب لهؤالء العاملين .ومن أىم األسباب التي

تؤدي إلي ىذا الوضع غياب الرؤية الشمولية ليدف الوصول إلي مجتمع المعموماتية والطرق
الموصمة إليو كالمدينة اإللكترونية.

وفي استطبلع لمرأي أجراه المركز اإللكتروني بمركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار حول

الخدمات الحكومية اإللكترونية في مارس  ،0221تبين أن نحو  %17من المواطنين لدييم وعى

بوجود ىذه الخدمات .كما أن الغالبية العظمي ( )%79من المستخدمين لخدمات الحكومة
اإللكترونية يستخدمونيا في السداد أو االستعبلم عن فواتير التميفون وفي الحصول عمي نتائج

االمتحانات .وترجع أسباب عدم استخدام نسبة كبيرة من المواطنين لمحكومة اإللكترونية إلي عدم

معرفة التعامل مع البوابة اإللكترونية ،وعدم احتياج األسرة إلي التعامل معيا ،وعدم الثقة.
ويضاف إلي ذلك عدم قدرة جزء كبير من المواطنين ألجيزة كمبيوتر ،والنقص في المعمومات

المتوافرة عمي الشبكة من المحافظات ،خاصة في ظل اعتقاد كثير من الموظفين والقيادات

المحمية بسرية المعمومات التي لدييم(.)21

واذا كان تطبيق إدارة المعرفة يتطمب سياسة يتم بموجبيا تحديد جميع الوثائق والمعمومات

والنماذج الحكومية مباشرة عبر االنترنت ،إال أنو ال يوجد نظام توثيق فاعل يضع جميع الوثائق
في موضعيا الصحيح في الوقت المطموب ،فضبل عن مشكمة التضارب والتناقض بين البيانات

واألرقام.

وتزداد مشاكل إدارة المعرفة ،إذا عرفنا محدودية االىتمام بالبحث العممي ،سواء من حيث

الموارد التي تخصصيا الدولة لو أو من حيث العاممين في مجالو ،األمر الذي يترتب عميو خمق

مناخ عام طارد لرأس المال البشري والكفاءات ،ومن ثم صعوبة قيام مجتمع المعرفة.

ثالثا :مدي مالءمة النمط القيادي لممدن المصرية لتطبيق إدارة المعرفة:

يتم تعيين رؤساء المدن المصرية عن طريق الحكومة المركزية،بقرار من رئيس مجمس

الوزراء ،ومعظميم ذوو خمفية عسكرية (القوات المسمحة -الشرطة).

وقد أش ارت دراسات محدودة إلي وجود نمط قيادي إيجابي في بعض الوحدات المحمية في

مصر والي إختبلف درجة وجود أنماط القيادة بيا ،حيث إن النمط القيادي السائد ىو نمط القيادة
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الداعمة لؤلفراد ،ثم الديمقراطي ،ثم التحويمي ،وأخي ار نمط القيادة التبادلية ،بينما كانت أقميا وجودا

القيادة الداعمة لمميمة ،والقيادة المتسببة ،والقيادة الديكتاتورية .كما أكدت نفس ىذه الدراسات أن

ىناك درجة جديدة من الرضاء عن القائد(.)21

ولكن عمي الرغم مما سبق ،فإن ىناك صورة مغايرة تماما،حيث أكدت دراسات عديدة ما يمي:

 -1االعتماد عمي األسموب اإلداري التقميدي:

مازال معظم القادة يعتمدون عمي األسموب اإلداري التقميدي الذي يتسم بالمركزية .كما أن

ىناك العديد من الصعوبات التي تقمل من فرص تنمية الفكر والعمل االبتكارى في المنظمات،

منيا ( :)27تدني مستوي جودة الخدمات المطموبة ،و التركيز عمي الجوانب اإلجرائية في عممية
تقديم الخدمة ،و مركزية اتخاذ الق اررات ،وضعف فرص المشاركة من المرؤوسين في دراسة

المشكبلت وصنع الق اررات ،وضعف استعداد القيادات لبلستجابة إلي التغييرات في بيئة العمل
وتعديل خطط وبرامج العمل ،وضعف االستفادة لتمقي مقترحات بالبدائل الممكنة لمتعامل مع ىذه

المتغيرات .ويترتب عمي الميل إلي المركزية وعدم التفويض الميل إلي تركيز المعمومات لدي
القيادة ،وذلك بسبب الطبيعة التدريجية ( الييراركية) لممجالس المحمية والتنفيذية عمي حد سواء

.وعمي الرغم أن من حق المجمس الشعبي المحمي لممحافظة اإلشراف والرقابة عمي المحافظ

وا لقيادات التنفيذية في المحافظة ،إال أنو ال يحق لرئيس المجمس أن يطمب بيانات ومعمومات من
وحدات الخدمات واإلنتاج إال عن طريق المحافظ .كما أن ىناك قناعة من جانب معظم العاممين

بعدم حق المواطنين في الحصول عمي الممومات .وتفتقد المجالس واإلدارات المحمية ثقافة التعمم

وتبادل المعمومات وقد يرجع ذلك ألسباب عديدة لعل من أىميا عدم رضاء الموظف عن ظروف

المعيشة ،ومن ثم عدم وجود ميل لدية لمتعمم .كما أن ىناك عدم جدية في التدريب -إذا وجد-
سواء من جانب اإلدارات والمجالس أو الموظف نفسو ،فالتدريب ال يكون في الغالب مبنيا عمي

تحديد االحتياجات التدريبية وال يرتبط بحوافز معينة.

 -2قصور النظرة إلي الموارد البشرية:

عمي الرغم من التطور الذي حدث إلدارة الموارد البشرية،من حيث كونيا استثمارات تحقق

عوائد المنظمات،والنظر إلي العاممين عمي أنيم بشر ليم حاجات ومشاعر وقيم ينبغي مراعاتيا
تحقيقاً ألىداف المنظمة والعاممين معاً ،إال أن العديد من الدراسات تشير إلي قمة إشراك العاممين
في اإلدارة وفي صنع الق اررات ،وحتى إذا وجدت ىذه المشاركة ،فيي مشاركة شكمية وضعيفة.كما

تتسم نظرة القيادة لمعاممين أيضاً بضعف الثقة في االستفادة من المورد البشري ،وحصر االستفادة

منو في مجاالت العمل الروتيني  ،فضبل عن عدم االىتمام بتكوين صف ثان ( .)29وترتب عمي

ىذه النظرة القاصرة لمعاممين العديد من اآلثار السمبية ،سواء عمي المنظمة أو العنصر البشري،

مثل ضعف انتماء ووالء العاممين بالمنظمة ،ومن ثم عدم مباالتيم بتحقيق أىدافيا (.)21
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ومما ال شك فيو أن ىذا الوضع يتناقض مع مقتضيات تطبيق إدارة المعرفة التي تتطمب

التفاعل والتعاون بين القائد واألفراد ،كأساس لبلبتكار والتجديد واتباع معرفة جديدة ،خاصة أن
ىذا التعاون ضروري عند محاولة نقل المعرفة الضمنية بين األفراد أو تحويل معرفة ضمنية إلي

صريحة واضحة.

 -3اعتماد القيادات عمي اإلدارة بالسمطة:
تعتمد معظم القيادات المحمية عمي اإلدارة بالسمطة واالستناد إلي التشريع ،لتحديد ما تريد

الوصول إليو.كما أنيا منشغمة باألنشطة واإلجراءات كأىداف وغايات في ذاتيا ،وليس باعتبارىا

آليات ووسائل لتحقيق األىداف واإلنجازات.

وبصفة عامة ،فإن القيادات المحمية تتسم بما يمي(:)41
 االىتمام بالموائح والقوانين أكثر من االىتمام بالنتائج المحققة.

 االىتمام بالتسمسل الوظيفي أو التنظيمي أكثر من االىتمام بقيم التجديد واالبتكار ،أيا كان
مصدرىا الوظيفي.

 سيطرة قيم الخ وف من تحمل المسئولية والتردد في قبول المخاطرة ولو المحسوب منيا ،مما
يؤدي إلي الجمود وسيطرة قيم تكريس المحافظة عمي الوضع القائم.

 -4عدم وجود رؤية وأهداف استراتيجية:

يرتبط بذلك عدم وجود خطط متكاممة مترابطة معتمدة معمنة ألنشطة وأىداف العمل

بالمنظمات .كما أن برامج العمل غير متكاممة ،وغير مترابطة ،وتركز عمي مصادر وأزمنة توفير
االعتمادات والحصول عمي المستمزمات والتوريدات البلزمة لمعمل ،دون التركيز عمي النتائج

واألىداف .ويؤكد ذلك أن دور الوحدات المحمية في التخطيط بصفة عامة مما زال محدودا ،حيث
يقتصر عمي تقديم البيانات والمقترحات في شكل مشروعات خطط محمية تدمج في الخطة العامة

لمدولة ،ومن ثم يكون من حق الحكومة المركزية أن تعدل فييا.

 -5الميل إلي مقاومة التغيير:

يتطمب إدخال مفيوم إدارة المعرفة إحداث تغييرات في اليياكل التنظيمية لممدن ،وقد يترتب عمي

ذلك إلقاء مستويات واعادة توزيع الميام والصبلحيات.ولكن رؤساء المدن المصرية يفتقدون
السمطة التي تمكنيم من ذلك من ناحية ،وال يمميون إلي إحداث ىذا التغيير من ناحية أخري.

الخاتمة:

لقد تبين من خبلل التحميل السابق أن ىناك متطمبات لتطبيق إدارة المعرفة تتمثل في ضرورة
أن يكون الييكل التنظيمي مرنا وأفقيا ،وليس أرسيا  ،وأن تكون ىناك قيادة واعية وميتمة بتطبيق
إدارة المعرفة ومشجعة لتبادل المعمومات بين العاممين،مع إتاحتيا لممواطنين.كما يجب أن تكون
الثقافة التنظيمية مواتية لتطبيق إدارة المعرفة ،فتنطوي عمى القيم التي تشجع التعمم الذاتي
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والحرص عمى االستفادة من اآلخرين والتعمم منيم ،وارضاء المواطنين والمتعاممين مع المجالس
واإلدارات الحكومية.والى جانب ما سبق ،يتعين توافر تكنولوجيا المعمومات التي يمكن من خبلليا

تبادل المعمومات.

وكشف البحث أن ىذه المتطمبات ال تتوافر بالدرجة الكافية.فاليياكل التنظيمية ىرمية  ،ونمط

القيادة والثقافة التنظيمية تتسم بالمركزية وعدم إتاحة المعمومات لمجميع بما ال يتفق مع إدارة

المعرفة.كما أن تكنولوجيا المعمومات تعترضيا العديد من المشاكل مثل األمية واإلمكانيات

المادية  .وقد أكد البحث أىمية القيادة في تطبيق إدارة المعرفة ،حيث تتولي إعداد رؤية
واستراتيجية خاصة بذلك ،فضبل عن دور القائد كمعمم ومدرب لمعاممين في الوحدة المحمية.كما
أن ىناك نظريات وأنماطا قيادية أكثر مبلئمة إلدارة المعرفة مثل النمط الرابع من أنماط

ليكرت،ونظرية المسار/اليدف.ومن األنماط القيادية التي تناسب تطبيق إدارة المعرفة:نمط القيادة
الديمقراطية،ونمط القيادة الداعمة لؤلفراد،والقيادة التبادلية،والقيادة التحويمية والكاريزمية.وىنا يؤكد

البحث عمى أىمية تشجيع األنماط القيادية المبلئمة لتطبيق إدارة المعرفة.

وتتعين إعادة النظر في اليياكل التنظيمية لممدن ،بحيث تكون أفقية ومرنة ،ومعالجة الخمل

في عبلقات رؤساء المدن بالو ازرات وفروعيا بالمحافظات.كما يتطمب تطبيق إدارة المعرفة
التنسيق بين الجيات المشتركة في تقديم خدمة أو عممية معينة أو التي لدييا المعمومات ،وتبسيط

اليياكل التنظيمية واعادة تأىيل الموارد البشرية،وزيادة وعي وثقافة العاممين بأىمية إدارة

المعرفة.كما البد من أن تقوم القيادة بتشجيع عقد اجتماعات دورية فيما بين العاممين بالقطاع
الواحد ،يتم فييا تبادل المعمومات .كما يجب أن تكون ىناك اجتماعات مع العاممين في

القطاعات المختمفة لتبادل المعمومات وتكوين شبكات من االتصاالت.وتأتي أىمية نشر
اإلصدارات التي توضح المشروعات الناجحة التي تم تنفيذىا في اإلدارات ،بيدف نشر ثقافة

اإلنجاز والنجاح.

ويتعين عمي القائد أن يشجع االتصاالت فيما بين المستويات العميا من اإلدارة والمستويات

األدنى فيما يخص األىداف االستراتيجية لممؤسسة ومحاولة التحدث مع العاممين عن ىذه
األىداف وكيف يشاركون في تحقيقيا.
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