املقدمة:
لقد بدأت احلكومات تعطي اهتماماً كبرياً للشركات واملنظمات اليت لديها مستوى أفضل من املعرفة مبعنى أنها ذات مستوى
متميز ومتفوق يف جمال كيفية احلصول على املعرفة والتعامل معها وتطبيقها واالستفادة منها  ،و يف هذا اإلطار برز مفهوم
"إدارة املعرفة  "Knowledge Managementالذي يكمن يف وضع املعارف ،و املهارات املكتسبة يف أيدي
العاملني يف الوقت و الشكل املناسب و السهولة املمكنة لالستفادة منها يف حتقيق مستويات أعلى من االجناز.
و تشكل إدارة املعرفة أحد التطورات الفكرية املعاصرة اليت اهتمت بالعمال الذين يباشرون األنشطة املعرفية ،و باألفراد ذوي
االختصاصات و القدرات املتميزة الذين يعملون األعمال الذهنية يف املنظمة.
كما و تستفيد اإلدارة من عالقاتها مع الزبائن احلاليني ،و اجلدد الذين ميتلكون أفكار و جتارب و معارف ال تتوافر لدى
املنظمة أو يصعب احلصول عليها جبهودها الذاتية  ،لذلك فأن احلصول على تلك املعارف إضافة إىل الرصيد املعريف املتاح هلا
سيوفر هلا القدرة على تطوير عالقاتها و الوصول إىل أهدافها املنشودة.
و من جانب آخر فإن تطبيق إدارة املعرفة يتطلب توافر جمموعة من العناصر مثل أن يكون اهليكل التنظيمي أكثر مالئمة
إلدارة املعرفة حبيث يؤدي إىل استقاللية أكثر يف اختاذ القرار ،ويساعد على العمل بروح الفريق  ،كما جيب أن تتسع
الثقافة التنظيمية لتحتوي اجلوانب العديدة اخلاصة بإدارة املعرفة ،وإىل جانب ذلك جيب أن تكون هناك القيادة اليت تشجع
على تبين إدارة املعرفة إذ يتعني أن تتوافر فيها القدرة على شرح الرؤية لآلخرين ،وأن تكون قدوة هلم .باإلضافة إىل ما توفره
تكنولوجيا املعلومات احلديثة إلدارة املعرفة من اإلمكانيات مثل  :شبكة املعلومات ،وخمازن البيانات ،والشبكة الداخلية،
وأنظمة عمل املعرفة  ،مما يسهل من إدارة املعرفة يف املنظمات.
و من هنا كان منطلق هذه الورقة التعرف على التحديات الثالث اليت تواجه تطبيق إدارة املعرفة سواء التحديات الثقافية أو
التنظيمية أو التكنولوجية  ،وتقديم احللول املناسبة ملواجهة هذه التحديات.
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أوالً :التحديات الثقافية:
الثقافة التنظيمية
تعد الثقافة التنظيمية عنصراً مهماً يف تبين وتطبيق إدارة املعرفة .فإدارة املعرفة تتطلب ثقافة تنظيمية داعمة ومشجعة .وعلى ضوء
ذلك ميكننا أن نعرف الثقافة التنظيمية بأنها جمموعة القيم واملعتقدات واألحاسيس املوجودة يف داخل املنظمة واليت تسود بني
العاملني مثل طريقة تعامل األفراد مع بعضهم ،وتوقعات كل فرد من األخر ومن املنظمة ،وكيفية تفسريهم لتصرفات اآلخرين (
العديلي2992 :م )444,
ويتطلب تطبيق إدارة املعرفة يف أية منظمة أن تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار يف التعلم وإدارة
املعرفة ،وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق يف العمل ،وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين ،والقدوة واملثل األعلى
للقيادة الفعالة اليت تعتين باملعرفة والعوامل اليت تساعد وحتفز على تبنى مفهوم إدارة املعرفة.
واجلدير بالذكر أن الثقافة التنظيمية تتضمن ثالثة عناصر ،و هي على النحو التالي:
 القيم ) : (valuesوتشري إىل ما يعتقد أعضاء املنظمة أنه األفضل ،وأن من شأنه حتقيق نتائج مرغوبة  ،تعرب عن
طموح املنظمة ،والقيم هي أحكام يكتسبها الفرد وحتدد جماالت تفكريه وسلوكه ،وقد تكون إجيابية كقيمة احرتام
الوقت ،وقد تكون سلبية إذا كانت عكس ذلك.
 املعايري ) :(normsوهى املقاييس املشرتكة حول كيفية تصرف البشر داخل املنظمة وهم بصدد إجناز أعماهلم،
وبعبارة أخرى هي األمناط املتوقعة للسلوك ،واإلطار الذي يرجع إليه الفرد من أجل أن يكون مرشداً له ملا ينبغي أن
يكون عليه سلوكه ،وتصرفه يف املواقف املختلفة.
 املمارسات ) : (practicesويقصد بها ما يتم إتباعه فعالً من إجراءات رمسية أو غري رمسية عند القيام باألنشطة
واملهام املطلوبة ،مثل خطوات عملية تنفيذ املشروعات ،واالجتماعات ،واللقاءات غري الرمسية  ،ولكل شكل من أشكال
املمارسات التنظيمية دوره وقواعده اليت حتكم كيفية القيام به (حريم2991 :م)444 ,
و كما هو واضح فإن القيم هي مبثابة افرتاضات ضمنية غري مرئية توجد بعمق يف جمتمع املنظمة .أما املعايري واملمارسات فمن
السهل مالحظتها والتعرف عليها وهي أكثر رموز الثقافة التنظيمية وضوحاً وتعترب املمارسات على وجه اخلصوص هي أسهل
الطرق لتغيري السلوك حول استخدام املعرفة واليت تؤثر مع الوقت على املعايري ،والقيم  .ويشري الكثري من الباحثني إىل مكون هام
للثقافة التنظيمية ) (organization visionو يتمثل يف رؤية املنظمة مؤكدين على أن الرؤية الواضحة من شأنها صياغة
أهداف واضحة األمر الذي يدفع حنو التغيري املطلوب .وباإلضافة إىل رؤية املنظمة فإن نظام القيم حيدد أمناط املعرفة املطلوبة
املرتبطة باألهداف اليت تسعى املنظمة لتحقيقها ،ومتثل الثقة والشفافية أهم القيم اليت تدعم التدفق الفعال للمعرفة داخل املنظمة.
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و من هنا تنبع أهمية الثقافة التنظيمية يف قيامها بالعديد من الوظائف على النحو التالي:
 هي مبثابة دليل لإلدارة والعاملني.
 هي إطار فكري يوجه أعضاء املنظمة الواحدة وينظم أعماهلم وعالقاتهم وإجنازاتهم.
 العاملون باملنظمات ال يؤدون أدوارهم فرادى ،وإمنا يف إطار تنظيمي واحد ،لذلك فإن الثقافة مبا حتويه من قيم،
وقواعد سلوكية حتدد هلؤالء العاملني السلوك الوظيفي املتوقع منهم.
 الثقافة القوية تسهل مهمة اإلدارة  ،وقادة الفرق فال يلجأون إىل اإلجراءات الرمسية أو الصارمة للتأكيد على السلوك
املطلوب.
 تعترب الثقافة القوية ميزة تنافسية إذا كانت تؤكد على سلوكيات خالقة.
 تعترب ثقافة املنظمة عنصراً مهماً يؤثر على قابلية املنظمة للتغيري ،وقدرتها على مواكبة التطورات اجلارية من حوهلا.
 حتتاج ثقافة املنظمة إىل جمهودات واعية تغذيها وحتافظ على استقرارها النسيب (الرخيمي1111:م)21 ،
ولعل من أبرز أنواع الثقافة التنظيمية ما يأتي:
 الثقافة البريوقراطية :ويف هذه الثقافة تتحدد املسئوليات ،فالعمل منظم وموزع وهناك تناسق بني الوحدات املختلفة،
ويأخذ تسلسل السلطة وانتقال املعلومات شكالً هرمياً ،وتعتمد هذه الثقافة على التحكم وااللتزام.
 الثقافة اإلبداعية :وتتميز بوجود بيئة عمل تساعد على اإلبداع ،ويتسم أفرادها حبب املخاطرة يف اختاذ القرارات،
ومواجهة التحديات اليت تواجه تطبيق إدارة املعرفة يف منظمتهم.
 ثقافة القوة :ويركز هذا النوع على احلسم ،ويكون املدير له حضوره ،ويهتم بنفسه ،وباملخلصني له ،ولكنه واضح فيما
يطلبه.
 ثقافة التعاطف اإلنساني :يركز هذا النوع على التعاطف والعالقات واخلدمة ،وتتميز بأن العاملني يتعاطفون مع بعضهم
يف العمل ،ويقدرون بعضهم بعضاً ،ويقدرون االجنازات ويشعرون باالنتماء.
 ثقافة االجناز :يركز هذا النوع من الثقافات على النجاح والنمو والتميز ،وتتميز بأن العاملني يشعرون بأهمية وسرعة
حتقق األهداف (العاجز1111:م)12,
ومن خالل ماسبق يتضح لنا أن وجود الثقافة التنظيمية اليت تدعم املعرفة وتساعد على توليدها والتشارك فيها عنصر أساسي
لبناء إدارة املعرفة يف أي منظمة أو مؤسسة فهي مبثابة احلافز واحملرك حنو التغيري والتطوير إال أن غياب الثقافة التنظيمية
يوجد حتدي صعب يواجه املنظمات واملؤسسات.
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دراسات حول حتديات الثقافة التنظيمية يف إدارة املعرفة :
ومن الدراسات اليت توصلت إىل غياب الثقافة التنظيمية ما جاء يف دراسة (طاشكندي) واليت بعنوان إدارة املعرفة أهميتها وتطبيق
عملياتها من وجهة مديرات اإلدارات واملشرفات اإلداريات بإدارة الرتبية والتعليم مبدينة مكة املكرمة وحمافظة جدة حيث
كشفت الدراسة أن غياب هذه الثقافة جعلها عاجزة عن حتق يق األهداف املرجوة منها ومن أبرز املمارسات املعيقة االفتقار الكايف
ملفهوم إدارة املعرفة ،وسيطرة الثقافة اليت تكبح التشارك يف املعرفة  ،وضعف اإلدارة يف اإلرشاد والتطبيق  ،وتبادل اخلربات
(طاشكندي2411:هـ)111،
أما يف دراسة (أبو حشيش) عن الثقافة التنظيمية بإدارة املعرفة يف جامعة األقصى بغزة كشفت عن إن ضعف مستوى إدارة املعرفة
يف جامعة األقصى له عالقة بضعف الثقافة التنظيمية السائدة يف اجلامعة (أبو حشيش1119 :م)21،
ولقد أشارت نتائج دراسة (عبدالوهاب) عن متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية دراسة حالة ملدينة القاهرة إىل أن
الثقافة التنظيمية يف مدينة القاهرة اتسمت باملركزية وسرية املعلومات حيث حيجبها املوظفون عن الباحثني والراغبني يف احلصول
عليها إلجراء حبوثهم (عبدالوهاب1112 :م)221،
كما أورد (عبيسات) يف الدراسة اليت أجريت على أكثر من (  ) ٠٥شركة أمريكية لديها مشروعات يف إدارة املعرفة أن هنالك
اعتقاد سائد ومؤكد بأن املعوق األساسي يف بناء واستثمار املوارد املعرفية هي الثقافة التنظيمية (عبيسات1112:م)11،
يف حني تشري نتائج دراسة ) )Singhواليت بعنوان تقييم إدارة املعرفة يف الشركات الصناعية اهلندية إىل أن أهم حتديات
تطبيق إدارة املعرفة يف تلك الشركات هي ثقافة املنظمة  ،ونقص املخصصات املالية ،وضعف إسرتاتيجية إدارة املعرفة
) )Singh:2006,110-128
بينما تؤكد الدراسات أن اجملالس البلدية يف اسرتاليا تفتقد بصورة قوية ثقافة تبادل املعلومات واملعرفة واملساهمة يف انتقاهلا،
وقد أوصت تلك الدراسات بضرورة تطوير الثقافة السائدة يف اجملالس البلدية

املراد تطبيق إدارة املعرفة فيها

(عبدالوهاب1111:م)91,
ومن احللول املقرتحة ملواجهة حتديات الثقافة التنظيمية من وجهة نظر الباحثة مايلي:
 تأسيس رؤية ومعتقدات تتناسب مع الرتكيز على التعلم ملشاركة املعرفة
 ضرورة التحدث مع العاملني يف املنظمات حول أهمية تغيري هذه الثقافة ،وحول مدى االستفادة اليت ميكن للمنظمة
حتقيقها عن طريق نشر هذه الثقافة داخل املؤسسة ،وكذلك بيان إىل أي مدى قد تفقد املنظمة الكثري من فاعليتها
وكفاءتها بغياب مثل هذه الثقافة.
 ضرورة التخلص من االعتقاد بأن معرفة األفراد ألنفسهم ال قيمة هلا وبالتالي عدم الفهم احلقيقي إلدارة املعرفة قبل
إدخال مفهوم الثقافة التنظيمية
 ضرورة الرتكيز على تعزيز الثقافة التنظيمية املبدعة والدميقراطية واحملفزة للعاملني.
 إجياد حوافز ومكافآت مادية ومعنوية و رفع املستوى االقتصادي واالجتماعي ملن يسهمون يف إنتاج املعرفة.
 تعميم قيم وقصص أخالقية ومهنية واجتماعية بني العاملني لتعزيز الثقافة التنظيمية.
 تنظيم ورشة عمل خللق وتنمية ثقافة تنظيمية تتيح املشاركة يف املعرفة والتعلم من اآلخرين.
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ثانياً :التحديات التنظيمية:
 اهليكل التنظيمييلعب اهليكل التنظيمي دوراً أساسياً يف إدارة املعرفة ،فقد يكون عنصراً معاوناً إلدارة املعرفبينها:أنه قد يؤدى إىل نتائج غري
مقصودة وميثل عقبة أمام التعاون وتقاسم املعرفة داخل املنظمة.
ومن أهم حتديات اهليكل التنظيمي إن يشجع اهليكل السلوك الفردي داخل إحدى الوحدات التنظيمية ،وحجب املعرفة عن
باقي الوحدات  ،باإلضافة إىل أن اهليكل التنظيمي اهلرمي الذي يتسم باجلمود يعد عائقاً أمام برامج إدارة املعرفة.
واجلدير بالذكر أنه ال يوجد شكل تنظيمي بذاته ميكن األخذ به يف سبيل إدارة فعالة للمعرفة ،إال أن مثة هياكل تنظيمية يرتتب
على األخذ بها إلغاء الكثري من النفقات اخلاصة بالبريوقراطية ،وحتقيق درجة أكرب من املرونة متكنها من تنفيذ االسرتاتيجيات،
و اخلطط اخلاصة بإدارة املعرفة  .وعلى ضوء ذلك ميكن اإلشارة إىل توفر أشكاالً معينة للهياكل التنظيمية قد تكون أكثر مالئمة من
بينها:
 اهليكل األفقي املتسع :حيث يكون نطاق اإلشراف كبرياً جداً ويف هذا النوع من اهلياكل جند أن األوامر ال تأتي من
الرئيس إىل املستوى الذي يقع أسفله بل أن السلطة املركزية تصبح منبع للمعلومات ومنسق لالتصاالت أو مستشار
جييب عن األسئلة الصعبة اليت حتتاج خربة أكثر  ،ويكون اهلدف من اللجوء إىل املدير هو االستشارة واالطمئنان على
سري العمل
 اهليكل الشبكي :وهو عبارة عن وحدات خمتلفة هلا مجيعاً نفس الدرجة من األهمية ونفس املستوى الوظيفي ولكل
خربته  ،وختصصه املتميز ،وتتبادل االتصال املباشر مع بعضها البعض وتستطيع التشاور حلل املشاكل مجاعياً طبقاً
لنوع املشكلة ،واخلربات املطلوبة حللها أي أن الوحدات تعمل باستقالل تام وميكن أن تتصرف يف بعض األحيان
كمنظمات مستقلة ويقتصر دور املركز على جتميع املعلومات ونقلها من وإىل الوحدات فهو ال يولد املعلومات بنفسه ؛
ذلك أن املعرفة مركزة يف الوحدات وتستطيع االتصال ببعضها مباشرة ولكنها تتمتع باستقاللية تامة.
 اهلياكل املعكوسة :وفيه يتم النظر إىل العميل باعتباره أهم شخص وتصبح نقطة االلتقاء معه على رأس املنظمة وتسعى
املنظمة إىل مساندته وتوفري كل احتياجاته وذلك على عكس الشكل البريوقراطي الذي يلتقي فيه العميل مع أدنى
املستويات التنظيمية ).)Liebowitz:1999,45
ويرتبط باهليكل التنظيمي عناصر أخرى إىل جانب الشكل التنظيمي مثل السياسات والعمليات ونظم احلوافز واملكافآت وغريها
مما قد تدعم برامج إدارة املعرفة أو تكون عقبة يف سبيلها.
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 دراسات حول حتديات اهليكل التنظيمي يف إدارة املعرفة :لقد توصل ) (Caddyيف دراسته عن عزل املعرفة :التحدي اجلديد إلدارة املعرفة إىل فقدان اهليكل التنظيمي املناسب إلدارة
املعرفة وشدد على ضرورة التحسينات اهليكلية واليت من شأنها حتسن أداء إدارة املعرفة يف املنظمات االسرتالية (
.) Caddy:2001,237
ولقد أشارت نتائج دراسة (عبدالوهاب) عن متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية دراسة حالة ملدينة القاهرة إىل افتقاد
معظم املدن العربية وجود هياكل تنظيمية تعكس الواقع يف هذه املدن ،وأن هناك قصور واضح يف بنية اهلياكل التنظيمية
(عبدالوهاب1112:م.)22،
ومن أهم النتائج فيما خيص اهليكل التنظيمي ما قدمه (املومين) يف دراسته حيث أشار أن املؤسسات العامة يف األردن ما زالت
حتتفظ بهياكلها التقليدية واليت ال تنسجم مع متطلبات إدارة املعرفة  ،باإلضافة إىل عدم توفر خطة واضحة لتعزيز التعلم
التنظيمي والتحول إىل منظمة متعلمة وان آليات صنع واختاذ القرارات ما زالت حمصورة يف أيدي أشخاص حمدودين وان هناك
ضعف يف املشاركة املعرفية يف صنع القرارات ( املومين1112:م)22،
ولعل من أهم نتائج دراسة ) (Rowleyإن إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي يف اململكة املتحدة تتطلب تغيري ذو مغزى
يف الثقافة  ،والقيم  ،واهلياكل التنظيمية ،ونظم املكآ فاة وتغيري الفهم حول العالقة بني املعرفة والقوة أو القدرة الشخصية،
واملؤسسية ).(Rowley:2009,77
ومن احللول املقرتحة ملواجهة حتديات اهليكل التنظيمي من وجهة نظر الباحثة مايلي:
 توفري هيكل تنظيمي مرن يتيح تبادل املعرفة داخل وخارج املؤسسة وتطوير نظم وإجراءات العمل مبا يسمح باملشاركة يف
املعرفة
 االستفادة من التجارب العاملية لوضع إطار هيكلي تنظيمي يتناسب مع إدارة املعرفة يف خمتلف املؤسسات واملنظمات كما هو
مقدم يف دراسة ( )Misraحيث كشفت نتائج الدراسة عن منوذج مثالي للهيكل التنظيمي إلدارة املعرفة يف املنظمات
احلكو مية اهلندية  ،وقد قام هذا اهليكل على أربعة أركان أساسية واليت متثلت يف (العناصر البشرية ،و التكنولوجيا،
والعمليات ،واإلدارة) كما أظهرت نتائج الدراسة تبين تلك املنظمات احلكومية منهجية حمددة ملواجهة التحديات،
واملتغريات السريعة اليت قد تواجه إدارة املعرفة يف تلك املنظمات يف املستقبل(Misra: 2003,46) .
 ضرورة القيام برسم خطط من شأنها أن تهيأ املديرين على ضرورة التجاوب السريع مع املتغريات اجلديدة باستحداث ،أو
إلغاء يف هياكلها التنظيمية
 ضرورة التحول من اهليكل التنظيمي اهلرمي الشكل املتعدد املستويات إىل اهلياكل التنظيمية األكثر تفلطحاً واألبعد عن
الشكل اهلرمي
 التحول من النظم املركزية اليت تعتمد على احتكار املعرفة وتركيزها يف مستوى تنظيمي واحد ،إىل النظم الالمركزية اليت
تستند إىل تدفق وانتشار معريف يغطي املنظمة كلها ويشارك اجلميع يف ختليقها.
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 القيادة التنظيمية:تلعب القيادة دوراً بالغ األهمية يف إدارة املعرفة ،فالقائد هو النموذج والقدوة اليت حيتذي بها اآلخرون .وكما أن هناك أسلوب
للتعلم من خالل العمل ،فمن الضروري تبنى أسلوب التعلم من خالل القدوة أيضاً  .فالقائد هو املسئول عن بناء واستمرار وجناح
منظمه بها أفراد ومجاعات وفرق عمل يسعون إىل تطوير قدراتهم بشكل مستمر ومتواصل .ويقع على القائد عبء تصميم
اسرتاتيجيات إدارة املعرفة يف املنظمة وحتديد الدور املنوط بكل فرد أو جمموعة عمل .وهناك دائماً اجلديد الذي ميكن تعلمه،
وإضافته إىل قدرات املنظمة ،ومن ثم فإنه يتعني على القائد أن يكون مبتكراً وخالقاً يف إجياد طرق وأساليب جديدة من شأنها
زيادة وتطوير قاعدة املعرفة لدى املنظمة ،وإشراك العاملني وأخذ آرائهم يف االعتبار لكي يضمن وجود رؤية واحدة تسود املنظمة.
وعلى ضوء ذلك ميكن تعريف القيادة على أنها تفاعل بني شخصية القائد واإلتباع من حيث حاجاتهم واجتاهاتهم ومشكالتهم
واجلماعة نفسها من حيث بناء العالقات بني أفرادها وغري ذلك من خصائص اجلماعة ،واملواقف اليت تواجهها اجلماعة ،كل
ذلك يف إطار من إدراك القائد لنفسه وإدراك اآلخرين له وإدراك القائد هلؤالء اآلخرين واإلدراك املشرتك بني القائد واآلخرين
للجماعة واملوقف (احلسيين1119:م)22,
كما تنبع أهمية القيادة التنظيمية من دورها يف إنشاء إطار تنظيمي إلدارة املعرفة  ،باإلضافة إىل قدرتها على تبسيط اإلجراءات
والعمليات لكافة اإلدارات باملنظمة وكذلك تؤدي دوراً مهماً يف إجياد ثقافة تنظيمية مالئمة تتيح املشاركة يف املعرفة والتعلم من
اآلخرين بصفة مستمرة.

وميكن تقسيم القيادات التنظيمية إىل نوعني رئيسني هما:
 قيادات المركزية :تعتمد على تفويض السلطة للمرؤوسني ،الختاذ الكثري من القرارات مع احلفاظ بالرقابة
) (controlعلى املوضوعات املهمة والضرورية.
 قيادات مركزية :تعتمد على تركيز السلطة يف يدها ،واملركزية يف اختاذ القرارات وتلجأ إليها القيادة عندما تكون
األخطاء اليت ترتكبها املستويات اإلدارية األدنى مكلفه جداً جتنباً لذلك ،أو ألنها تريد أن تقدم صوره متكاملة عن
املوقف أو حتاول أن تتفهم املوقف بصوره عامة (السامل1112 :م)229,
ولقد حدد ) ) Antoninaمخسة خصائص للقيادة التنظيمية يف إدارة املعرفة وهي على النحو التالي:
 أن تظهر دعم عالي إلدارة املعرفة والقيادة باملثل
 أن تتبنى فكرة النمو املتزايد وتظهرها كتحدي من املنافسني اخلارجيني
 أن تؤسس مستوى عالي من الثقة بني العاملني وتراعي تشاطر املعرفة حبرية
 أن تعتقد وتؤمن بأهمية التعليم التنظيمي وإدارة املعرفة كميزات حامسة للعمل
 أن تتوجه يف أنشطتها باحتياجات العميل ) حممد1119:م)11,
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 دراسات حول حتديات القيادة التنظيمية يف إدارة املعرفة :كشفت نتائج دراسة (عبدالوهاب) عن متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية دراسة حالة ملدينة القاهرة أن القيادة
التنظيمية يف مدينة القاهرة تتسم مبركزية القرار وعدم التفويض بدعوى عدم التفريط يف املسئولية (عبدالوهاب1112:م)221،
فيما هدفت دراسة (عبد الوهاب) إىل معرفة أهم األمناط القيادية األكثر مالئمة إلدارة املعرفة ؟ وما مدى توافر مساتها يف مديري
ورؤساء املدن املصرية ؟ وقد كشفت نتائج الدارسة عن أن هناك نظريات وأمناطا قيادية أكثر مالئمة إلدارة املعرفة مثل النمط
الرابع من أمناط ليكرت ،ونظرية املسار/اهلدف  .ومن األمناط القيادية اليت تناسب تطبيق إدارة املعرفة :منط القيادة الدميقراطية،
ومنط القيادة الداعمة لألفراد  ،والقيادة التبادلية ،والقيادة التحويلية والكاريزمية (عبدالوهاب1111:م)21،
ولقد هدفت دراسة ) )Singhإىل توضيح أثر أمناط القيادة على تطبيق إدارة املعرفة يف الشركات اهلندية يف قطاع الربجميات
وقد توصلت نتائج الدراسة أن النمط السائد يف هذه الشركات النمط القيادي املسيطر ولذلك جيب أتباع منط القيادة املفوض فهو
األكثر توقعاً بأن يقوم على االبتكار مما يقدم ميزة تنافسية إلدارة املعرفة يف شركات الربجمية اهلندية 2008,3-15
))Singh:
بينما كان من أهم النتائج فيما خيص القيادة التنظيمية ما قدمه (احلسيين) يف دراسته القيادة اإلدارية وأثرها يف إدارة املوارد
البشرية اسرتاتيجياً دراسة ميدانية يف املنظمات احلكومية يف حمافظة الناصرية  /العراق اليت حيث تؤكد النتائج أن ( )%11من
املبحوثني أكدوا على إن القيادة اإلدارية من أهم املتطلبات يف تطبيق إدارة املعرفة  ،وإن ( )%21من املبحوثني أكدوا إن القيادة
اإلدارية تعمل على نشر ثقافة تنظيمية داخل التنظيم خللق ميزه تنافسية ،كما أكد أن ( )%41من املبحوثني إن القائد اإلداري
يقوم بتوضيح أهداف املنظمة للعاملني وإثارة دافعتيهم حنو حتقيق هذه األهداف (احلسيين1119:م)112،
 ومن احللول املقرتحة ملواجهة حتديات القيادة التنظيمية من وجهة نظر الباحثة مايلي: من الضروري إعداد دورات داخلية أو خارجية تدار من قبل متخصصني يف جمال القيادة لتأهيل القيادات عن طريق تقديم
معلومات وإرشادات للقائد اإلداري عن الطرق العلمية للقيادة وطرق اإلشراف وأهم األمناط  ،والنظريات القيادية لتسهيل
انسيابية وحركة عملية القيادة اإلنتاجية.
 ال بد من وجود قائد فاعل يؤمن باملعرفة كأداة للتواصل  ،واملنافسة  ،واالستمرارية ،إضافة إىل امتالكه ثقافة تنظيمية
متكنه من االهتمام باملوارد البشرية واعتبارها عامل أساسي بل قيادي لباقي عوامل اإلنتاج
 جيب على القائد اإلداري أن يتوىل ختطيط  ،وتصميم االسرتاتيجيات ،واخلطط املستقبلية املتعلقة بإدارة املعرفة
 جيب أن تشجع القيادة على تبين إدارة املعرفة ،إذ يتعني أن تتوافر فيها القدرة على شرح الرؤية لآلخرين ،وأن تكون قدوة
هلم.
 ضرورة أن يستخدم القادة تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعرفة لتحسني االهتمام بالعمالء الرئيسني بالداخل واخلارج.
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ثالثاً :التحديات التكنولوجية:
يرى البعض أن التكنولوجيا هي أهم حمدد إلدارة املعرفة ،فاملنظمات اليت توظف التكنولوجيا بأفضل طريقة إلدارة املعرفة ستكون
األحسن قدرة على البقاء واالستمرارية يف ظل املنافسة املوجودة حالياً يف سوق اخلدمات والسلع  .وتستخدم تكنولوجيا املعلومات
يف مجع وتصنيف وإعداد وختزين وتوصيل وإعداد البيانات بني األجهزة واألشخاص واملنظمات من خالل وسائط متعددة .
ومن شأن استخدام تكنولوجيا املعلومات يف برامج إدارة املعرفة حتسني قدرة العاملني على االتصال ببعضهم لعدم وجود احلواجز
اليت تكون موجودة بسبب املكان والزمان واملستوى الوظيفي .باإلضافة إىل إتاحة مرونة أكثر يف التعامل مع املعلومات والبيانات ،
وذلك لوجود قواعد بيانات وإمكانية تشغيلها عن بعد ويف أي مكان ،وهى متاحة الملعرفة،ست يف حوزة أشخاص بعينهم
وعلى ضوء ذلك البد من توفر البنية األساسية التقنية واملكونات املادية (األجهزة)  The Hardwareواملستخدمة يف إدخال
ومعاجلة وإخراج البيانات واملعلومات ومن ثم دجمها مع الربجميات ) (softwareوذلك لدعم إدارة املعرفة والتعلم التنظيمي
عن طريق حرية الوصول إىل املعرفة والتشارك فيها باستخدام وسائط تكنولوجية متعددة مثل الربيد اإللكرتوني  ،ونظم دعم
القرار ،ومؤمترات الفيديو  ،والربجميات احلديثة للنظم املتقدمة لدعم القرار  ،وحتسني العمل اجلماعي بني املتخصصني
املنتشرين جغرافياً ،وتعرف هذه التقنية باسم ) ، (group-wareوكذلك التكنولوجيات اليت تعتمد على
الشبكات ) (web-based technologiesواليت تسمح بالوصول إىل املعلومات ،ومصادر املعرفة بصرف النظر عن
اعتبارات املكان والزمان مثل الشبكة )  ،(internetوالشبكات احمللية )(intranet
كما ميكننا تعريف تقنيات إدارة املعرفة  Knowledge Management Technologyبأنها الوسائل املتقدمة اليت
يستخدمها فريق املعرفة لتسهيل عمليات توليد املعرفة  ،وخزنها  ،وتوزيعها  ،وتطبيقها يف نظم املنظمة وهياكلها وأنشطتها
املختلفة ،لتحقيق اهلدف من امتالك مثل هذه التقنيات()Daft:2006,150
ومن أنواع تقنيات إدارة املعرفة:
 نظم العمل املعرفية  :Knowledge Work Systemsوهي جمموعة من النظم تعمل على توليد املعلومات
واملعرفة اجلديدة وتوفري أدوات سريعة ومنخفضة الكلفة للحصول على املعارف وإدارتها بصورة أفضل يف املنظمات
املختلفة .وتتضمن تطبيقات العمل املعرفية :نظم التصميم مبساندة احلاسوب ،ونظم الواقع االفرتاضي.
 نظم أمتتة املكتب  :Automation Office Systemsتستخدم هذه النظم ألمتتة املهام اإلدارية يف كلٍّ
متكامل ،وهذه النظم تتمثل يف اآلتي :الربيد االلكرتوني  ،االسرتجاع اآللي للمعلومات ،معاجلة الكلمات ،املؤمترات
البعدية .
 نظم دعم القرارات املستندة إىل املعرفة  :Knowledge-Based Decision Support Systemsوهي
متكن املدير من اختاذ قرارات ذات مدى أوسع وأكثر تعقيداً.
 نظم الذكاء االصطناعي  :Artificial Intelligence Systemsهو جهد لتطوير نظم مستندة إىل احلاسوب
تقوم بسلوك ماجملمعة،سان ،ومثل هذه النظم تكون قادرة على تعلم اللغات الطبيعية والقيام مبهام مادية متناسقة
وحماكاة اخلربات البشرية ،ومن أنواع نظم الذكاء االصطناعي اآلتي:
 النظم اخلبرية  :Expert Systemsالنظام اخلبري هو نظام قائم على املعرفة ،ويعرف بأنه نظامحاسوب ذكي له القدرة على حل املشكالت الصعبة باستخدام املعرفة وطرائق االستدالل ،ويعرب عن املعرفة أو
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جمموعة املعلومات برموز احلاسوب .وإن أمنوذج الرموز يف هذه النظم يقوم على احلقائق والبيانات
واالفرتاضات والتعريفات اليت تعتمد على اخلربة اجملمعة  ،وعلى معرفة اخلرباء البشر
 اللغة الطبيعية  :Natural Languageوهي املعاجلة اليت تسعى إىل فهم اللغات الطبيعية ،عن طريقتلقني احلاسوب بعدد من األوامر املباشرة بهذه اللغة ،ومن ثم متكني احلاسوب من التحاور مع األفراد
املستخدمني ،وميكن استخدام هذا النوع من النظم يف الرتمجة اآللية واخلالصات والبحث عن نصوص ثبت
املراجع.
 شبكات العمل العصبية  :Neural Networksوهي تتضمن حواسب أو برجميات حتاول حماكاة عملاخلاليا العصبية يف جسم اإلنسان ،كما تعمل هذه الشبكة بصورة مرتابطة ،ووثيقة  ،ومتوازية.
 الرؤية اآللية  :Machine Visionوهي تتمثل يف نظامان :األول هو النظام اخلطي وهو الذي يتحسسبعداً واحداً فقط ،والثاني النظام املصفويف وهو الذي يتحسس الشيء بثالثة أبعاد (اجملسم).
 نظام تقانة املعلومات اهلجينة  :Hybrid IT Systemsو يزداد استخدمها يف العديد من الشركاتاليابانية ،كما إن تطبيقات هذه النظم توسعت لتشمل املعدات املكتبية واآلالت الصناعية
)(Turban:1998,214-215
 دراسات حول التحديات التكنولوجية يف إدارة املعرفة :لقد توصلت دراسة )  (Kylbergواليت بعنوان حتسني انتقال املعرفة :دراسة ملشروع إبداعي يف ) ) Tetra Pakإىل أن
قواعد البيانات وتكنولوجيا املعلومات ال يتم استغالهلا بكامل طاقتها ).(Kylberg:2002,70
يف حني أن دراسة ) )Malhotraأشارت ألكرب فشل يف إدارة املعرفة بالشركات االقتصادية األمريكية مرجعاً ذلك لتحديات
عديدة واجهت تلك الشركات واليت تشكل يف جمموعها منظومة متكاملة لتحديات ومعوقات تطبيق إدارة املعرفة واليت متثلت يف
اخنفاض استخدام التقنيات الفائقة وعدم مالئمة البنية التقنية ألهداف الشركات ،وضعف احلماية واألمن يف الربامج اآللية ،
وعدم مواكبة التطورات التقنية املتغرية ،والتحديات املعلوماتية املتمثلة يف متثيل املعرفة ،وعدم االهتمام بامتالك املعرفة الضمنية
واختزانها ،وعدم التكامل احلقيقي للتدفق املعلوماتي بسبب عدم تقديم معلومات دقيقة يف الوقت املناسب من قبل العاملني وذلك
بسبب عدم وجود وعي وأ دارك وحتفيز للعاملني لتبادل املعلومات ،وكذلك عدم وجود ثقة بني األفراد العاملني ،والتحديات
التنظيمية املتمثلة يف ضعف بنية اهليكل التنظيمي ،واالفتقار إىل القيادة التنظيمية املناسبة ،وسيادة السيطرة التنظيمية،
والتحديات الثقافة التنظيمية واليت متثلت يف عدم توافر ثقافة تقاسم املعرفة ،والتحديات العمليات واليت متثلت يف فشل عمليات
خلق املعرفة يف تلك الشركات ،والتحديات االقتصادية واملتمثلة يف اخنفاض العوائد االقتصادية .Malhotra:2004,1-17
ولقد أشارت نتائج دراسة (عبدالوهاب) عن متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية دراسة حالة ملدينة القاهرة إىل أن
تكنولوجيا املعلومات يف مدينة القاهرة تعرتضها العديد من املشاكل مثل األمية واإلمكانيات املادية وهذه تشكل عائقاً أمام تطبيقها
إلدارة املعرفة يف مدينة القاهرة(عبدالوهاب1112 :م)221،
بينما جند يف دراسة (املومين) عن مدى استعداد املؤسسات العامة يف األردن لتطبيق إدارة املعرفة أن نتائج الدراسة توصلت إىل
توفر بنية حتتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن تساهم يف إجناح تطبيق برامج إدارة املعرفة مثل توفر أنظمة
معلومات حموسبة وتوفر موقع للمؤسسة على شبكة اإلنرتنت يساهم يف إجناز العمليات اإللكرتونية إال أن هناك بعض اجلوانب
–
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اليت ظهر بها بعض القصور يف الناحية التكنولوجية مثل عدم توفر شبكات اتصال داخلية (اإلنرتنيت)  ،وعدم االهتمام بتأسيس
مكتبة إلكرتونية حتوي على قواعد املعرفة والنظم اخلبرية وعدم مساهمة املؤسسة يف إنشاء حمطات املعرفة (املومين:
1112م)22،
وأيضاً دراسة (بيدس) واليت بعنوان استخدام األساليب والربامج العلمية احلديثة إلدارة املعرفة يف اختاذ القرارات من قبل مديري
شركة االتصال األردنية وخلصت الدراسة إىل أن تلك الشركات تستخدم األساليب والربامج احلديثة يف إدارة املعرفة مثل أنظمة
أمتتة املكاتب وأنظمة معرفة العمل وأنظمة تعاون اجملموعة بدرجة متوسطة وأن أهم التحديات اليت تواجه استخدام هذه الربامج
التخطيط السيئ  ،وعدم توافر امليزانية املستقلة ملشروع إدارة املعرفة  ،وعدم توفر دعم اإلدارة العليا هلذه الربامج
(بيدس1111:م)211,
بينما أشارت نتائج دراسة (الشرفا) إىل أن املصارف العاملة يف قطاع غزة تطبق تكنولوجيا إدارة املعرفة يف مجيع الوحدات
واألقسام كما ارتبطت بشبكة اتصاالت خارجية (االنرتنت) ،وبشبكة معلومات داخلية ( انرتانت  (Intranetتربط بني مجيع
الوحدات واألقسام إال أنه ال يوجد لديهم خدمة املستخدم اخلارجي للشبكة الداخلية (اإلكسرتانت  ) Extranetوذلك
العتمادهم بشكل أساسي على اإلنرتانت ( الشرفا1114 :م)124،
فيما أشار (باسرده) يف دراسته عن دور تقانة إدارة املعرفة يف إجياد منظمة متعلمة  :دراسة حالة جلامعة عدن عن قصور
استعمال شبكات املعلومات الداخلية واخلارجية يف جامعة عدن وقصوراً يف التشجيع على أقامة املؤمترات عن بعد ،واالستعانة
بنظم أمتتة املكتب عند اختاذ القرارات وتنفيذ املهام يف اجلامعة ( باسرده1121:م)11،
يف حني كشفت دراسة (العزبي) عن اعتماد منظمات االتصاالت اجلزائرية على أنظمة أمتتة املكاتب ( بريد إلكرتوني ،معاجلة
النصوص ،اسرتجاع املعلومات) يف ربط كافة العاملني والوحدات اإلدارية بشبكة حاسوب ،بإتباعها سياسة التحديث بصورة
مستمرة ألنظمة املعلومات ،إال أن هناك قصور يف قيامها برسم سياسة تتمتع باالستجابة السريعة للتغريات يف التقنيات ،وعدم
استخدامها ألنظمة الذكاء االصطناعي يف القيام بعملياتها اخلدمية ،وأنظمة دعم القرارات املستندة إىل املعرفة يف اختاذ قراراتها
اإلسرتاتيجية (العزبي1119:م)21,
 ومن احللول املقرتحة ملواجهة التحديات التكنولوجية من وجهة نظر الباحثة مايلي: ضرورة حتسني كفاءة وفعالية النظم املعلوماتية املوجودة يف كل منظمة
 ينبغي استكمال بناء القاعدة التقنية التحتية من عتاد  ،و كمبيوتر ،و شبكات اتصاالت بيانات و غريها ،وبناء نظم حموسبة
تساعد إدارة املعرفة على القيام بوظائفها املهمة و املعقدة
 جيب أن تقوم املنظمات واملؤسسات بتأسيس شبكات اتصال داخلية ( اإلنرتانيت ) وذلك من أجل أن تساعدها يف التبادل
واملشاركة باملعرفة  ،وتسهيل انتقال املعرفة  ،ونشرها بني األقسام بأمان وبيسر.
 تفعيل استخدام احلاسب والشبكات يف األنشطة املخت لفة بإدارة املعرفة كالربيد اإللكرتوني ،األخبار ،و مصادر املعرفة ،و
التفاعل والدخول مع اخلرباء  ،و التعامل مع نظم املعلومات باستخدام احلاسب  ،وإلزام املوظفني بتسجيل الدروس املتعلمة
من خالل تنفيذ وظائفهم اليومية
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 ضرورة القيام بإعداد خطط ورسم سياسات تدريبية حول تقنيات إدارة املعرفة (أنظمة دعم القرارات املستندة إىل املعرفة،
وأنظمة الذكاء االصطناعي)  ،واللجوء إىل تطبيقها واالستفادة من مميزاتها ،بهدف إدخال التقنية املفيدة إىل عملياتها
اخلدمية حسب احتياجاتها ،وسرعة استجابتها للتغريات يف التقنيات.
وخالصة ماسبق أن هذه احملددات الثالثة التحديات التنظيمية (اهليكل التنظيمي  ،و القيادة التنظيمية)  ،والثقافة التنظيمية ،
و تكنولوجيا املعلومات متثل أهم حتديات تواجه تطبيق إدارة املعرفة.
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