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دور ادارة المعرفة في تنمیة القیادات االدراریة

صالح احمد صالح
كلیة المنصور الجامعة

:المستخلص 

محددة    رق  , , بط
 ,

..مجدیا
 ,

, مؤسسات المجتمع سواء من القطاع العام او القطاع الخاص 
.ولعلھ  مكمن التحدي في ھذا المنعطف ھو توفر رأس مال فكري وطني, التمیز وسط اقتصاد معلوماتي معولم 
لذلك فأن ھذه الورقة تحاول التركیز 

مع , , االرقام 
داریة الكفوءة الفعالة والتي استشراف رؤیا مستقبلیة لدى امكانیة تطبیق برامج إدارة المعرفة ألعداد وتنمیة القیادات األ

.تساھم في رفع اآلداء المؤسسي الذي سینعكس بطبیعة الحال على االقتصاد الوطني
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المقدمة
لمعرفةأنمنلعل لمعرفةا منفأن, ا

محدد الانة أذ, واالفادةبأدارتھاالمعرفةفيالتحكمكیفیةعرفتالتيتلكھيوالمنافسةوالتحدي
لمعرفةالدارة لمقامتأتيمنعلىا ا أذ, لفوائدنظرًااالولب

أووأنحةاوضمنیةنوعیتھاعنالنظربغضالمعرفةأساسھاألتيالفكریةاالصولعلىوالحصول
لخبراء أوالمستخدمینبینالتشاركخاللمنتتم" الحضاریة" القیمیةاالصول اخل ا ؤسسي االطار د لم , ا

.مضافةوقیمةقیمةعلىوالحصولتولیدھاتسھلالتيادواتھامناداةھيبلالمعرفةأدارةلیستوحدھاالتقنیةوأن
أجل منالمعرفةعلىیركزفأنھمتناميكمفھومالمعرفةأدارةمفھومظھوربعدمفاھیميالالتأطیرمنظارومن

ؤسسي االطار في أدارةما من الالمعرفةأدارةمفھوموأن, المؤسسياالداء لم ا
االطار ذلك في الحالبطبیعةأكتشافھاتمأذااالذلككتعدالوانھا. مضافةقیمةكونھاالىذلكتتعدىأنھابل, فحسب

تحرك انوالشك . خالل من الثروة لخلق قیمةالىتحویلھاثمومنواستثمارھاالتنظیمي مستقبل نحو ال ل الا
باعتبارةاالولىبالدرجةوالمدیربالقیادةیرتبطالذيالمؤسسياالداءتحسینطریقةمناالیتسنى

تعاون على النشاطاتوتنسیقتوجیةفن فعن في ال
النشطةأدارةعنتتم وحسنا

.مواردھاأستخدام
, والمجتمعاتللمنظماتوالتنافسیةاالنتاجیةالقدراتتعزیزفيمھماعامالالبشریةردالمواتنمیةأصبحتلذلك

ادتمما . في أمر وتدریبھاعلیھاوالمحافظةوتوظیفھااستقطابھاموضوعأیالءتم
.الموھوبیةحولعالميصراعالىالبشريالرأسمالیحتلھاالتي

لموارد باتت فقد لكلذ ؤسسي وظائف أحدى وصقل ا لم لقرن في ا ا
.اصولوأغلىالھمأدارةفھيالحالي

قاعدةبناءوأھمیةوأدارتھابالمعرفةبالغةعنایةتولىتقدماوأقلمتقدمةقاطبةوالمجتمعاتالدولباتتفقدلذلك
أواالكادیمیةالمؤسساتخاللمنسواءوتدعمةاالبداعتؤسسالتيالمناھجعلىتركیزھاخاللمنيالبشرللرأسمال
..المنافسةلمواجھةعلیھاوالمحافظةحیویتھالضمانبالعملااللمامبعدالتنمویةأوالتدریبیة
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للبحثالعاماالطار
:البحثھدف
:علىالتعرفالىالبحثیھدف
فيمتزایدةوكفاءهبشريوراسمالتنظیمیةقیمةخلقالىالھادفةالتنظیمیةالعملیةعلىوأثرھاةالمعرفأدارة-

.العلیااالداریةالقیاداتوخصوصاالمجاالتمختلف
لخبرة على أدارةأعتبار- مستدامة ا ل عن ا

. وتنظیماتسیاساتالىللتحولقابلةمفاھیمالىالتوصلطریقعنوذلكتنظیمیةالاالبتكاراتتحسین

:البحثمشكلة
لمعرفة عاممفھوماعطاءحولالباحثیناختالففيالبحثمشكلةتتركز لمعرفة بادارة ضعف بسبب وذلك ل ا

لقدرة الذیناالخرینتجاربفيالنظرإمعانطریقعنالمعرفةاكتسابوضعف على ا
لومات ادراكعدم انكما . معارفالى لمع ،على التي ا

الستفادة الىالمنظماتسعيعدمالىباالضافة بحث مستوى على ووالبرامج من ا وال
مدراء ووبما ولبناء ساس الوضع

.المعرفة

:البحثفرضیة
تصاد انعلى البحثفرضیةتستند لمعرفي االق تسارع التقني ا لم لمورد ا خلق الذي ا
لقرارات واتخاذاالنتاجياالداءفيكفاءتھامدىعلىالمؤسسيالنجاحوقفیتاذجدیدةاداریةقیادات ا

.المتجددةوالمعرفةالمعلوماتاساسعلى

:البحثأھمیة
التي القضایااھمبینمنتعدوالتياالداریةواعدادالقیاداتتنمیةفيودورھاالمعرفةادارةدورعنالبحثأھمیةتبرز
قطاع سواء والمجتمعالمؤسساتالیھاتشر ل لعام ل لخاص اوا لغة ا التنافس من با
.وطنيفكريراسمالتوافرھوالمنعطفھذافيالتحديمكمنولعلمعولممعلوماتيأقتصادوسط
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مفاھیم عامة 
. : المعرفة 

. اوضاع جدیدة وادارة التغییر 

التمییز بین البیانات والمعلومات والمعرفة 
:-

.اصوات وافعال وتغیرات ، انھا المادة الخام التي تجمع بناء على ما یحصل من افعال واحداث بطریقة تسجیلیة 
لومات   لمع GregoryأPeter Drucker-:أما ا

Bateson ھي التمییز الذي یصنع تمیزاThe difference that make a difference ویعطي أدراكا.

.تكوینھا وتستلھم معانیھا من االفراد 
) (أما المعلوما

)1. (االستنساخ والعرض وال یوجد لھا معنى 

المبحث االول
مفھوم مجتمع المعلومات

تاجا ,,  أن
) 2. (ونشرًا وتنظیمًا وأستثمارًا 

 , ,
أستحدث  , , حیث شھد العالم تطورات متالحقة وسریعة  و

, بع , 
 ,

. الحیاة والمعیشة بعد الثورة الصناعیة 

.الذي نعیشة الیوم ) عصر المعلومات واالتصاالت (لیدخل عصر جدید أطلق علیة تسمیة , المعلومات 
, ھذة الثورة قد أحدثت نقلة نوعیة ھائلة في حیاة االنسان 

ة وأستمرت ھذه الثورة بقوة حتى كاد المجتمع الصناعي یتخلى عن مكانتة لمجتمع جدید والتعلیمیة واالجتماعی
.عرف بمجتمع المعلومات 

 , ,
-:والمفكري نورد منھا ما یلي 

" یعرف مجتمع المعلومات بأنة-:أوًال 
)3" . (أختزانھا أو معالجتھا أو توزیعھا 

:- "
وكمجال للقوى  ,, وكخدمة ,

).4(ةالعامل

" وترى نارمین متولي أن مجتمع المعلومات -:ثالثًا
أي أنة یعتمد على التكنولوجیا الفكریة تلك التي نظم سلعا وخدمات جدیدة , والحاسبات االلیة وشبكات االتصال 

مع التزای, 
)5" . (ھذه السلع و الخدمات 

ل التطورات السریعة والھائلة التي حصلت في حجم ھو البدیل للمجتمع الصناعي وذلك من خال, نعیشة 
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 ,
.وأدارة الموارد البشریة 

ین ,
,

,
نتشارًا   مجتمع (, ) , )(, ) (داللة وأ

) .المعلوماتیة
 ,

, على أنتاج المعلومات فحسب 
لومات   لمع , , ا

 ,
اكز المع :  مر

لومات  لمع , ,, , , ا
.وغیرھا من التسمیات التي تؤكد واقعیة مجتمع المعلومات , المعلومات 

, لذلك فأن السرعة الھائلة والتطورات المتاحة في تقنیات المعلومات أدت إلى االھتمام المتزاید 
, إلعداد برامج تعلیمیة وتدریبیة لتنمیة وأدارة القوى البشریة في كل المجاالت 

المعرفة التي تسمح للفرد القیام بعملة بكفائة وفاعلیة في أي " التكنولوجیة للمعلومات وھي في أوسع معانیھا 
)6.(وفقا لتخصصة وأھتمامة , ویختلف ھذه من شخص ألى أخر ,ضروف یجد فیة نفسة في المجتمع التقني 

سواء ما كان    , 
, لى مستوى الكم الھائل من المعلومات المنتجة منھ ع

 , ,
.ة مع بعضھا البعض المقروئة والمسموعة والمرئیة في الموضوعات المختلفة والمتشعبة والمتداخل

سمات مجتمع المعلومات

واالتصاالت ، سواء كان ذلك التأثر بصورة مباشرة او غیر مباشرة غیر مباشرة ، وقد أخذ ھذا التأثر أتجاھین 
مختلفین ، االتجاه االول أیج

:وتجنبھ وھي كما یأتي 
االتجاه االیجابي لعصر المعلومات/ أوال 

)7(م عصر المعلومات نذكر من ھذه االیجابیات ما یأتي والذي أطلق علیھ أس
1-

.)االنترنت(من الشبكات المحلیة واالقلیمیة ،وأنتھاًء بشبكة المعلومات الدولیة العمالقة 
2-

باالضافة الى تعدد أنواع مصادر المعلومات الورقیة منھا وغیر الورقیة 
.تكنولوجیا المعلومات ، والتي تفاعلت مع تكنولوجیا االتصاالت ، لربط العالم في مجتمع معلوماتي واحد 

3-
.ذا ما یمكن أن تؤمنھ مراكز المعلومات بمختلف أنواعھا وشمولیة وافیة ، وباقل جھد ممكن ، وھ

4-)Information
marketing ( واصبحت موردا أساسیا في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة واالداریة والعلمیة والسیاسیة.

5-
.المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة ، وعلى مستوى االقلیمي الدولي 
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6-
)Information science (

.االسترجاع المتقن والدقیق للمعلومات المناسبة للبحث المناسب في الوقت المنـاسب 
7-

.ماتیة ، واصبحت المعلومة ھي المواد االولیة الصناعیة الى مجتمعات معلو
8-

.بان الحواسیب تساعد االنسان ، أو ربما تحل محلة في القیام بالعملیات االبداعیة 
اتاالتجاه السلبي لعصر المعلوم/ ثانیا 

)8(-:نذكر منھا ما یأتي 
1.

.فقر شدید للمعلومات في مناطق أخرى محددة من العالم ، بالمقابل یوجد
2.

االمور التي تقلق الدول النامیة والصناعیة على حد سواء
.من تدفق المعلوماتحقوق التألیف والنشر ، والتشریعات الحكومیة الخاصھ بتدفق المعلومات اصبحت تحد .3
4.

.العربیة 
5.

.المطلوبة بحریة 
6.

.والمعلومات 
7.

العدید من الدول النامیة للتكنولوجیا على شراء وأ
.فرصة للدخول الفعلي في مجال المعرفة والتصنیع ومعرفة أسرار وتطورات مثل تلك التكنولوجیات 

. االمیة التكنولوجیة ، وعدم المعرفة الدقیقة في أستثمار إمكانیات تكنولوجیا الحواسیب .8
قلة أو ضعف القوى العاملة الفنی.9

.مجال ظھور الحواسیب والتكنولوجیا المصاحبة لھا 
10 .

.قل البشري واالعتماد على االلة االصطناعي ، سیؤدي ألى ما یسمى بتسطیح الع
11 .

) (
.{CD/ISIS}بالنسبة إلى نضام التوثیق االلكتروني المعروف بأسم 

المبحث الثاني
تحدیات االقتصاد المعلوماتي في عصر الرقمنة

لشعوب   دول وا
.إلى دول أكثر تقدما وأخرى أقل تقدما 

 .

فھو القاع المتنام . معلومات المصدر الرئیسي للدخل القومي المحور االساسي المحرك لالقتصاد وبالتالي صار قطاع ال
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فیھا مستویات الصف الثاني من القیاد
.للعقل االداري أال وھي أدارة المعرفة وضمان أستثمارھا 

تطور أقت: للحصر وأولھما 
 .

 :
. المعل

.أقتصاد مجتمع المعرفة 

بالقدرة على االختراع واالبداع ، وما یتمخض عنھا من تطور وتنمیة فعالة ترتبط أر
لقطاعات   ) الخ ... –-( ا تلف  في مخ أي 

. االقتصادیة ، وھذه مقدرة بطبیعة الحال یتوقف علیھا تقدم الدول أو تأخرھا 
.قلیل من حدتھا بین الدول االكثر تقدما واالقل تقدما أو تزید من اتساعھا او حتى الت

 ...

االنتاج والتسویق

والمعلوماتیة والت

.البشريوزیادة االرباح مما ادى الى خلق ما یسمى بصناعة المعرفة القائمة على جملة الرأسمال من أھمھا رأس المال 
ى 

السیاق یتضح للمتأمل أن كل من تسمیات أقتصاد المعل

 .
قطاع  " 

واالخالقیات والثقافات البشریة وحیث أنھ تتكون من االنشطة والعملیات القائمة على المعلومات والمعرفة" المعلومات 
) , , , ,

, )الخ..وبریطانیا
" "

)9".(ادارة كفوءه وفعالھ"مظلة 
ل صناع  

)10: (المعرفھ والتي تمتاز بثالث ابعاد 
لبعد االول -:ا

.هومستشاروا االدار
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البعد الثاني:-
.والتي تنظم اكتساب المھارات من قبل الداخلین على ید المؤسسات المھنیھ, العمل المھیكلة بنحو كبیر جدا 

ھو السیاق التنظیمي الذي یؤثر على المدى الذي تت-:البعد الثالث
.المعرفة علىالعمل في السوق الدولیة او تتقید بالسوق القومي او المحلي

-:علیھ فأنھ من اھم متطلبات االقتصاد القومي ما یلي
رة -

.المعرفھ استراتیجیا
-

.معرفیة مستقلھ ومتصلھ
.االنتاج المتعدد والمتنوع للسلع والخدمات-
اعتماد التغیر الجذري لمواجھة االزمات االقتصادیة كأولیة حاسمة وتفضیلھا على-

.واالصالحات التدریجیة والروتینیھ
.التركیز على مھارات وقدرات وخبرات الموارد البشریة-
.تكاملیة النظره لدى الزبائن والمجھزین والمساھمین والمستخدمین وضرورة دمجھم بمصالح  مشتركھ-
.توافر المواھب البشریة او رأس المال الفكري المتنوع معرفیا-
-

.العمولة واالجر المقطوع
.اقامة بیئة تنظیمیة تعتمد على نشر المعرفة والمشاركة فیھا -

المبحث الثالث
تنمیة الرأسمال البشري لجودة االداء المؤسسي 

. أن المعرفة وظی

.أخطائھم وأن یبنوا مقاییس أتخاذ القرار والمشاركة في الرؤى المستقبلیة 
لذلك فأن أھمیة أختیار القیادات االداریة المستقبلیة ووضع الخطط الالزمة

ؤسسي  . ھم مواھب وطاقات كافة وقدرات تمكنھم من أن یكونو مدیري المستقبل للذین لدی ام م نظ أي  اء  أد وى  ت مس ان  أذ 
.یتأثر بمستوى أداء ودرجة كفاءة العاملین فیة 

ناصر ال الع ب
.مواردھا البشریة وتكییفھا وتأھیلھا لمناصب أداریة مستقبلیة  

ار أن 

البشریة الكفوئة قیادیا ، مما یستوجب علیھا ضرورة العمل على أنتقاء وتجھیز قیادة من الصف الثاني وتبعا لذلك یعتبر 

.أنسیابیة المعلومات ومعرفة العالقة باالنشطة لصقل المھارات والسلوكیات المرتبطة بمواقف العمل 

البشریة وجعل ترقیتھم ممكنة ، ومن ثم وھواال
.قیادیة 
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كسالء ،    "  ل لمجدون ، ا ا نجوم ،  ال
 . "

الصف ا

.وسرعة ومرونة أتخاذ القرارات ومھارات التفاوض واالقناع االداریة العصریة وفقا لتقنیات المعلومات واالتصاالت

على أعداد قدرات ومن ثم التوأوالأي درجة االنجاز بكفائة وفاعلیة وربما ھذه یستوجب علینا التركیز 

على مستوى االداء واالنتاجیة والج
.بمجرد ظھور منافسین جدد 

المتراكمة والخبرات المكتسبة لدى العاملین وقدراتھم الذ

وعالمات  
 .

.االھداف االستراتیجیة 

ا
معرفة واضحة ( التي یتم بموجبھا أكتشاف وتجمیع وأستخدام الخبرات المتراكمة سواء كانت في وثائق أو قواعد بیانیة 

) ضمنیة معرفة( أو في عقول الكوادر البشریة ) 
.االبداع 

 ) (
تصال  اال ار و لحو ات وا قش لمنا ات وا دو ات والن تمر لمؤ حضور ا ات و رس ا لمم ات وا بر لخ ا

تتولى االدارة ) ( 

.وشبكات االنترنت كالمؤتمرات الفدیویة

مستمره من شأنھا التزود بالقدرة على التفوق لالنجاز وتحقیق مكانة سوقیة عالیة وتطویر مھارات الصف الثاني 

. فالمعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار بدوره یعود لیصبح مصدرا للمعرفة الجدیدة 

النظم  ( و) ( 
) الخبیرة 

.التقنیات المعلومات واالتصاالت دورا مھما في تحسین وتوسیع الذاكرة التنظیمیة وتسھیل االسترجاع 

.لذي ینعكس على قیمة النظام ویعزز من جدارتة التنظیمیة االداریة الى االستثمار في الرأسمال البشري وا

لكامنة في العقول ویجدر التوزیع بشكل كفوء فلن تولد عائد مقابل التكلفة ، وخصوصا في ما یتعلق بالمعرفة الضمنیھ ا
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 .
.والذي یتطلب التجریب والتدریب مما یحسن من مستوى المعرفة ویقیمھا) بالتعلیم التنظیمي(

وأزاء ذلك البد من ان یاخذ تطبیق المعرفة 
 " "

أدارة المعرفة على البیئ

أضافة ضعف أھتمامھا لتوثیق كذاكرة تنظیمی. في ظل العولمة من جھة ثانیة 
 "

" للتلف والتقادم 
) ( طریقة

) (

.(11)المؤسسي

المبحث الرابع
القیادة الفعالة وأدارة المعرفة والرؤیا االستشرافیة لتطبیق أدارة المعرفة في تنمیة القیادات االداریة

مطلوب   أن نجاح أو فشل وأخفاق معظم الشركات یعزى لعدم كفاءة القیادة االداریة كما أن أدارة المعرفة ل دور ا ل أخذ ا ت لم 
.لتعزیز قدرة الشركات على مواكبة التحدیات المعرفیة 

قانون  " لذلك فأن ھنالك من االفكار العملیة التي تساعد على رفع كفائة المنظمات االداریة وتحسین مستوى القیادة مثل 
ثواني مرتین یومیا للتفكیر االبداعي ،10الذي ینص على تخصیص " العشر ثواني 

.على مزح التوازن والمعرفة معا لتحقیق االھداف 
) ( لقد بدء التركیز في السنوات االخیرة على عنصر المخاطرة 

على التأثیرات المحتملة والدعم المتوقع من الموارد الموجودة ، علما بأن 
المخاطر وعدم واقعیتھا ، ومن أھم عمل القیادة الفعالة التركیز على دراسة المخاطر بشكل علمي ووضع خطط للطوارئ 

.والبدائل واالستعداد لتفعیلھا عند مواجھة العراقیل والصعوبات 
حیث أن ھنالك ضعف معرفي والتطبیقات العملیة تفتقد ال

وتع ,االدارةوو التغییر ، وھناك ثالث مراحل ھامة لتطبیق أستراتیجیة التغییر ھي 
 .

تش وتفقد  : ( الشھیرة المكونة من أربعة فعالیات وھي ) دیمنغ ( حلقة  أعمل ، ف ) خطط ، 
" " ین الماضیین دینامیكیات جدیدة فاعلھ منھا وقد ظھرت في العقد. الناجحة 

.أنجازات ملحوضة خالل خمس ألى عشر أیام 
) دومك ( وظھر مفھوم 

تجاھل كل ھذه التقنیات ومحاولة تبسیط 
.أتقان مھارة أستخدام ھذه االدوات والتقنیات وبشكل ظرفي وضمن جدول زمني صارم 

الزب
.. االولویات وحیث أنھ كثیرا ما یجھلون متطلباتھم وحتى منھم قد یكونو خاطئین في أعتقاداتھم 

.لھم مع المستھلكین وبرامج النوعیة المطلوبة تغییر طریقة تفكیر قادة المؤسسات وأسلوب تواص
]

صفات  ]
.موجودة في قائد واحد بل أن بعضھم یفتقر لمعظمھا وتجدة یمارس القیادة بثقة وقوة 
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.االسالیب القدیمة الفاشلة المرتبطة بالوسائط المحسوبیة و والتجاوز التنظیمي 

.بینما التقبل ھو العنصر الثقافي واالجتماعي 

بسبب ضعف الحماس والتحفیز مما أدى إلى االخفاق 

.االجماع والتوافق ومعالجة مقاومة التغییر وأعطاء الوقت الكافي النضاج المشروع وعدم التسرع 
أن المدیر ا

.تحمل المسؤلبة 
حیث یمارس المدیر الناجح جملة من الفعالیات تشبة العالج الطبي الفعال وتشمل مجموعة طرائق كفوءة تبدأ من أختبار 

" -) :دیمنغ (زبائن ، وتمر خالل منھجیة واضحة أو تمارس نموذجا معتمدا كحلقة القیمة االبداعیة والتي تركز على ال
مج شامل          " خطط ، أعمل ، فتش ، نفذ  ا رقمي ، ضمن برن ال توازن  ل بطاقات ا أو  اءات  الحص مثل ا دوات  عدة أ وتستخدم 

لخ وقد   .....  أ

.نوسوء أختیارالمرشدینوالمستشاری
)12)   :(

) ع النتائج المشاركة ـ تأسیس رؤیا ـ تطویر نظم االداء ـ ربط التحسین م   
70 %

صر  . : الجودة وتشمل 

.االبداعي ـ تعلم مھارة جدیدة ـ التنسیق والتعاون 
ة : 

االعمال  زات  .... أنجا
.

.المتوفرة على أستراتیجیة المؤسسة 

.المؤسسة غیر طرق نشر المعرفة التخصصیة 
ھنا تنصح الشركات بع

لمعرفة ( عن  ا اسم  ) تق
المعلومات والموارد البشریة ولغرض نجاح دور أدارة المعرفة یجب التركیز ع

.والتكنولوجیا التي ھي قادرة على تسلیح العامل بالمعلومات الصحیحة وتؤھلھة التخاذ القرارات الصحیحة 

رؤیا استشرافیة لتطبیق ادارة المعرفة في تنمیة القیادات االداریة 
ان التخطیط الیتعلق بالتنبؤ بالمستقبل وال بالسیطرة على ذلك

، لذلك  المؤسسي ودعمھ واسناده بقیادات حكیمة ، ولكن اذا فشلنا في التعامل ال شك ستكون النتائج مؤذیة الى حد بعید

وجود بناء تحتي بمعن" القیادة " الى دعم 

90 %
وبمعنى "Process"الثقافة والتقنیة والقیاس أو التقییم التي تتضمن تنظیم من تصمیم وتوصیف المعرفة المتوفره 
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ومن طرق   . أخرأن العملیات وأسترجاعھا ، من اجل التشارك فیھا وتبادلھا بین االفراد داخل االطار المؤسسي وخارجة 
لمعرفة  ئط ا ، ”Data Warehousing”“Data Mining“را

المكتبات ”Electronic Libraries“تقنیات الحوار  ”Dialogue Technology “التنقیب عن المعلومات 
...”Knowledge Mapping“االنترنت ”Internet“االلكترونیھ ، 

Communities of Practicesالثق
Leadership”Cutter“جدیده مؤثره في سلوكیات اآلداء 

.من جھة وتمكن من رعایة الصف الثاني من القیادة االداریة من جھھ أخرى 

) (
تمعي ( مج ل ) ا

. الثقافة ھو عامل الحوافز ، أذانعدمت الحوافز یؤدي إلى طمس االبداع دون شك 

توسیع المعرفة 

ذه الطفحات تجعل القائد االداري یقضي وقتا طویال في القاء واالقتصادیة موضوعیة التشوبھا أقلیمیة أو طائفیة ، النھ ھ
.اللوم والتقریع وتجعل منھ رجال متشفیا أكثر من كونھ شافیا 

.كا تمنى بأن یفسح المجال لجیلھالذي سبقة كي یفسح الطریق أمامھم ،المستقبل كما أستغرب جیلھ من مقومات الجیل

)13(: یا لھذه المعرفة وھو وضع السیاسة العامة أذ أن ھده المعرفة ستزید من قدر حاملھا ویمكن أقتراح أطارا عمل
.معرفة علم السیاسة العامة ـ وضعھا ـ شاكلھا ـ فلسفتھا ـ والتنمیة السیاسیة ـ والتحلیل الوظیفي لھا -أ

-ب
.یھا ، العالقات العامة ، التركیب القانوني لبلده شؤون المالیة والسیطرة عل

.االدارة التقنیة ـ وھذه تساعد على تذكیة قابلیة البحث والتحلیل -ج
-د

.ألخ ... ومقوماتھا 
.دراسات أقتصادیة ، مقومات التنمیة االقتصادیة ومصادرھا وأفرازاتھا -ھـ
دراسات تجریبیة ـ أستراتیجیة االدارة وھذه تركز على عملیة صنع القرار وكذلك تحفز فیھ روح االبتكار في حل -و

.المعقدة الناجمة من ظروف عدم التأكد والنزاع في الشعوب النامیة المشاكل 
القائد التحویلي وموقفة من التحدیات المستقبلیة

والذي یروج لعملیة , القائد الذي یرفع مستوى العاملین لتحقیق انجاز والتنمیة الذاتیة (بأنھ ) م1999(تعریفا للھواري 

) .الذي یعمل فیھ على زیادة ثقتھم بأنفسھم 

أن یعمل على تغییر موقفة وأسلوبة القیادي وأستبدالة ) أي قائد(یرة فأن علیة أمام تحدیات ومتغیرات عالمیة ومحلیة كب
.بأسلوب تطوري أكثر مرونھ وأقباال على التغییر كي ال یفقد السیطرة على مجریات االمور في المنظمة 

.وعلى القائد التحویلي العمل على تحویل المنظمة ونقلھا ألى مصاف المنظمات العالمیة المتطورة 
) (و ) بارس (كما حددھا -:أما خصائص القائد التحویلي

المبررلوجوده ھو نقل الناس نقلھ حضاریھ وھو حضور واضح 

.والمواقف المعقدة ویسعى للوصول بأتباعھ ألى تحقیق أنتاجیة عالیة وھو عنصر التغییر ومحب لالخطار المحسوسة

.العالمیة وأدارة فرص العمل العالمیة ، أدارة المفاجئات وعدم التأكد وأدارة التعلیم والتدریب المستمر
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لذلك فأن متطلبات ومھارة القیادات التحویلیة ھي 

)14(.ر والتطور االداري وتحفیز العاملین والتطور الذاتي عند الموظفین والقدرة على االبداع واالبتكار وأحداث التغیی

القیادة والثقافة 

.والتجدید ، وھنا یتطلب أحداث ثوره في االتجاھات والقیم والسلوك المخاطرة

أن تبني ثقافة التعامل التي تشجع على تولید المعرفة والمشاركة فیھا وان محور التركیز 
.عملیة تمكین العاملین من خالل الثقة بھم في حل مشاكل وفھم مھمة الشراكة 

-) :15(وذلك على النحو التالي )SMART(ولتمكین أبعاد تتضمنھا كلمة 
S:Support مدعوم من قبل االدارة العلیا

M:Motivated تحفیز العاملین وأثارة دوافعھم
A:Authority منح السلطة بمحاذاة أتجاه االستراتیجیة

R:Responsibility المسؤلیة مھمة في التكوین
T:Trust الثقة في العاملین

–وھي تشكل جزء من ثقافة المنظمة المعرفیة 
في توجیة العاملین لفھم التحدیات التي تو

أتخاذ القرار والمشاركة في الرؤیا المعلوماتیة 

الصفات العشر لقادة المعرفة
(16)-:ف قادة المعرفة وروادھا بصفات متعددة یمكن أجمالھا بالصفات العشر التالیة یوص

1.
.المعرفة 

.یدعمون أبطال المعرفة وصناعھا ویثیرون الحماس لدیھم .2
.ن المناظیر التنظیمیة والتكنولوجیة واالستراتیجیة لدیھم منظور شمولي یتضم.3
.یستعملون العملیات وأطر عمل المنظمة كقوة مرئیة .4
.یراھنون على نجاح المعرفة حتى لو كانت أمكانیة قیاس المنافع والكلف صعبة .5
6.)

)االنسانیة االوسع نطاقا
یستعملون أتصاالت فعالة في التسویة وأعاده ھندسة االعمال .7
.یحرصون على تكوین فرق العمل التي یتكون أعضائھا من مختلف االختصاصات .8
.عندھم ثقافة االنفتاح والفضول مما یجعلھم یحفزون االبداع والتعلم .9

.بشریة التي تسھم في تغییر السلوك یطورون برامج الحوافز وتنمیة الموارد ال.10

متطلبات قیادة المعرفة الذكیة

)17: (التالیةمن خالل القیام بالمتطلبات 
1.

.استبدالھا وال تتعزز االنتاجیة أال بوجودھا 
2.

التغییر 
3.

االبداع واالبتكار المتمیز لمقابلتھا
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4.,
.وتھدیدات ھذه البیئة 

قیاس العائد على الوقت من خالل االبداع في تصمیم المنتج واعادة ت.5
.تحكم على فعالیة المعرفة الجدیدة عبر الوقت 
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Knowledge management and the development
of top management leader

Salih A. Salih
AL –Mansour University College

Abstract :
We are living in the time of science and technology. The person who has the
Knowledge, and don't have the ability to manage and transform it in effective
way in performance with the best way, will not be able to face the challenges
and the competition's risks for self-steam. Especially with the beginning of the
third millennial, and dominating information economy or knowledge dependent
economy. So, having and acquiring information and knowledge becomes
insufficient.
Therefore, the importance of talk about managing knowledge and its role in
developing and preparing managerial leaders is considered one of the
important issues that the society-institutions are seeking for equally in private
and public sector to provide and efficient characteristics to enable it for
competing and achieving the best in the middle of a global information
economy. The content of the challenge in this time is the existence a national
intelligent capital.
So this paper is trying to focus mainly or showing the important challenges for

the knowledgeable informative economy in the digital time , it obliges the
necessity of taking care for developing national information capital in order to
improve the organizational performance with a future sight the range of
implementing information managements programs to prepare and develops
effective managerial leaders who participate to develop (raise) the institutional
performance level that will reflect  , of course , upon the national economy.


