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  :امللخص

بالبنية املرتبطة  املعرفة  إدارة  الكشف عن درجة ممارسة  إلى  الدراسة  امل  املنظميةهدفت  اإلدارية، والثقافة نظ)الهيكل  مي، والقيادة 

املنظامل البنية  لتعزيز دور  آليات مقترحة  املعلومات(، وتقديم  وتكنولوجيا  والتعليم  نظمية،  للتربية  العامة  املديرية  في  املعرفة  إدارة  في  مية 

 بمحافظة مسقط. 

الكمية   البيانات  الوصفي، من خالل جمع  املنهج  اعتماد  األربعة  24باستخدام استبانة احتوت على )وتم  األبعاد  ( عبارة موزعة على 

األداة؛ تم استخدام الخصائص السيكومترية لألداة: الصدق، والثبات. باستخدام كل من: الصدق  املنظميةللبنية   . وللتحقق من مناسبة 

بيرسون، ومعامل االتساق الداخلي أللفا كرونباخ. وأشارت  الظاهري باستطالع آراء املحكمين، والصدق الداخلي للعبارات واألبعاد بمعامل  

( العينة  وقد شكلت  والثبات.  الصدق   من 
ً
جدا بدرجة عالية  تتسم  االستبانة  أن  إلى  )146النتائج  بنسبة  فرًدا،  %( من حجم مجتمع 30( 

. 485الدراسة البالغ )
ً
 ( فردا

الحسابية، واال  املتوسطات  الكمية بحساب  البيانات  املعرفة  وتم تحليل  إدارة  أن درجة ممارسة  النتائج  املعيارية. وأظهرت  نحرافات 

البنية   أبعاد  اإلدارية، والثقافة  املنظمي: )الهيكل  املنظميةعلى كل بعد من  العامة  املنظمية، والقيادة  املديرية  املعلومات( في  ، وتكنولوجيا 

 للتربية والتعليم بمحافظة مسقط جاءت بدرجة متوسطة لدى أفراد عينة الدراسة. 

في  دوره  لتعزيز  التنظيمية،  البنية  أبعاد  من  بعد  لكل  املقترحة  اآلليات  بعض  الدراسة  قدمت  امليدانية  الدراسة  نتائج  على  وبناًء 

في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط. وانتهت الدراسة باقتراح مجموعة من الدراسات ذات العالقة   ممارسات إدارة املعرفة

.
ً
 والتي يمكن بحثها مستقبال

املفتاحية:  املعرفة  ؛املنظميةالبنية    الكلمات  اإلدارية  ؛املنظميالهيكل    ؛إدارة  املعلومات  ؛املنظميةالثقافة    ؛القيادة  املديرية   ؛ تكنولوجيا 

 العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط. 
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 : املقدمة

: البنية التنظيمية
ً
 أوال

البنية   منها  تتكون  أساسية  أبعاد، كمكونات  أربعة  إلى  والدراسات،  األدبية  املراجع  كثير من  الهيكل  املنظميةأشارت  هي:  األبعاد  ،  املنظمي، وهذه 

 :  املنظمية، وتكنولوجيا املعلومات. وفيما يلي عرض ألبعاد البنية املنظميةوالقيادة اإلدارية، والثقافة 

 مل أساس ي إلدارة املعرفة  كعا املنظمي بناء الهيكل  .1

 Concept of Organization Structure  املنظمي مفهوم الهيكل  •

بالهيكل   التقسيمات    املنظمييقصد  يبين  فهو  فيها.  الداخلية  األجزاء  أو  اإلدارات  يحدد  الذي  اإلطار  أو  تقوم  املنظمية"البناء  التي  والوحدات   ،

الق اتخاذ  ومواقع  السلطة،  خطوط  يحدد  أنه  كما  املنشأة،  أهداف  تحقيق  يتطلبها  التي  واألنشطة  اإلدارية"  باألعمال،  القرارات  وتنفيذ  الدهان  )رار، 

بأنه "إطار يتم من خالله التعرف على عالقات التبعية بين أفراد التنظيم، ونطاق اإلشراف املطبق ف الهيكل املنظمي ر  كما عُ (. 141 ، ص1989 ،ونوآخر 

 (.  163ص ، 2006)طه،  "داخله، وأسس تجميع األفراد واألنشطة في أقسام عمل

 املنظمية أنواع الهياكل  •

بالتجميع   للمؤسسات  الهيكل  تصميم  الهيكل  املنظمييرتبط  فبناء  أقسام   املنظمي،  أو  تنظيمية،  في وحدات  واألفراد  األنشطة،  تجميع  يستلزم 

 عمل، يرأسها مسؤول إداري. 

منفصلة، ومقسمة بناًء على  املتعدد التقسيم، والذي يكون عبارة عن مجموعة هياكل وظيفية   املنظمي ولكل نوع من الهياكل وضعه الخاص؛ فالهيكل 

العاملين في مناط املنتج، فال يوجد فيه تدفق معرفي فعال؛ وذلك ألنه ال توجد بشكل مباشر عالقة بين  العمالء، أو  أو  الجغرافي،  أو في  املوقع  ق جغرافية، 

 للوظائف، 
ً
ولكل فرد رئيس مباشر، وهذا ينعكس على تدفق    منتجين، أو مع عمالء مختلفين. وكذلك بالنسبة للهيكل الوظيفي يعتمد على التخصص وفقا

ة نقل املعلومات واملعرفة  املعرفة واملعلومات في املنظمة، ألنها تتركز عند املديرين ويتم توزيعها على األفراد، بدون وجود عالقات بين األفراد، ومن ثم إمكاني 

 ( 2013)الجاموس،  . محدود

هو   منه  الهدف  فإن  املصفوفي  الهيكل  وسرعة وأما  التقسيم  املتعدد  الهيكل  مرونة  بين  للجمع  الوظيفي،  الهيكل  مع  املتعدد  الهيكل  مزايا  دمج 

ول له مسؤوليات محددة  يكون  بشكل فعال؛ ألن كل موظف  املعرفة  ولكنه غير موائم إلدارة  الوظيفي،  الهيكل  في  العالية  والكفاءة  كانت استجابته،  و 

 متعددة، فنشاطه خاص دائم
ً
أكثر الهياكل مرونة، من  إنهالهيكل إال ينة، وليس بينه وبين العاملين قنوات اتصال مفتوحة، ورغم عيوب هذا بوظيفة مع ا

إمكانية تبادل املعرفة في املنظم  توافق  كما يؤدي إلى االستقاللية في اتخاذ القرار، والعمل الجماعي، وعلى عالقات متبادلة أفضل، ويعني هذا 
ً
ة، وأيضا

( أن هيكل املصفوفة، والتركيز على دور القيادة 2014  /2010(. وأضاف بيسرا وسابيروال )2013)السيد،    املنظميةة املحيطة، والثقافة  أكبر بين البيئ

 أكبر من املشاركة املعرفية. 
ً
 عن اإلدارة، هي من األمور التي توفر قدرا

ً
 بدال

املعرفة ومنها األفقي أكثر مالءمة إلدارة  األفقي إلى ما ال نهاية  وتوجد هياكل تنظيمية  الهيكل    Infinitely Flatة إلى ما ال نهاية، وشبكة العنكبوت، ويتميز 

حدة، ولكنها تتبادل  بانخفاض عدد املستويات باملنظمة، وهذا يعني أن هذا التنظيم يتميز بتركيز املعرفة في نقطة املركز، ونقطة األطراف، وكل طرف يعمل على 

. أما ا املنظمية املعلومات واملعرفة عن طريق املركز، وألن املستويات  
ً
 Network orأو العنكبوت   لهيكل الشبكي عددها محدود، فتبادل املعرفة بينها يكون سريعا

Spiders Web هو وحدات منفصلة، ولها درجات وظيفية متقاربة، ولكل فرد تخصصه، ويتطلب العمل تفاعل مستمر بين هذه الوحدات، فيتكون الشكل ،

بش   املنظمات  تعمل  وفيه   ،
ً
قويا ليس  ترابط  لكنه  الوحدات،  بين  متكامل  ارتباط  يوجد  ذلك ألنه  تجميع  الشبكي؛  املركز  ودور  الرسمية،  السلطة  قليل من  يء 

أو لنفسه، ولذلك فإن كل وحدة لها مع  لوماتها ومعرفتها، وهي وتخزين املعرفة واملعلومات بطريقة فعالة، وتوزيعها في الوحدات، واملركز ال يولد املعرفة بنفسه 

باشر مع باقي الوحدات. وبذلك فهذا الهيكل يعمل بكفاءة عند االحتياج إلى خبرة  بواسطة قنوات اتصال شبكية بين هذه الوحدات، وتستطيع تبادلها بشكل م 

املركز على  أهم من سيطرة  املرونة واإلبداع  الخبرات، فتكون  لتبادل  بين األطراف وبعضها  الحاجة لالتصال  الفروع، وعند  )مسلم،   . التنظيم   ومعرفة عالية في 

2015 ) 

التنسيق بين الوحدات ويعتمد التجميع بفرق العمل على فرق   الدائمة، أو فرق العمل الوظيفية، وذلك بغرض تحسين العالقات، وزيادة  العمل 

اإلدارات  املنظمية بين  وصل  كحلقة  األعضاء  ويكون  للمنظمة،  جديدة  خبرة  وابتكار  الخدمات،  تطوير  في  يساعد  وهذا  الوظيفية،  الخبرات  وتبادل   ،

 ( 2006)طه،  .التنسيق والتعاون الداخلي بينهم، ويسمى هذا بالتعاون األفقيالوظيفية، وبالتالي يزيد 

 نمط القيادة اإلدارية كعامل أساس ي إلدارة املعرفة .2

 Concept of Administrative Leadershipمفهوم القيادة اإلدارية  •
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جاء في (. و 2013إن التعريف للقيادة اإلدارية، هو الذي يجمع بين الهدف أو الغاية، والوسائل، فال يكتفي بالتركيز فقط على واحد منها )حمدي،  

في األنشطة  القيادة اإلدارية بأنها "عملية تأثير متبادلة بين القائد ومرؤوسيه، للوصول إلى أهداف مشتركة، ويمكن القول أنها عملية توجيه وتأثير تعريف

 (.  14ص.  ، 2010قنديل، املرتبطة باملهام ألفراد الجماعة" )

 نماذج القيادة اإلدارية وأساليبها  •

وأنماطها،  القيادة  أساليب  بيئة    تحدد  يقودها، وطبيعة  التي  الجماعة  وبطبيعة  القائد، وشخصيته، وخبرته،  بفلسفة  املتصلة  املوقفية  العوامل 

)املكاوي،   القوى 2013العمل  االعتبار جميع  في  أخذه  بعد  له   
ً
قياديا  

ً
أسلوبا القائد  ويختار   .)   

ً
أيضا الوقت  واملوقف، وضغط  واملدير،  املرؤوسين،  عند 

 (. وفيما يلي تمييز بين نماذج قيادية ثالثة هي:2011 / 2006)دوبرين، 

 القيادة األوتوقراطية: .أ

األ  القائد  املفصلة  و يركز  التعليمات  وإصداره  ملرؤوسيه،  السلطة  يفوض  وال  القرارات،  باتخاذ  االنفراد  على  التسلطي  وخاصة  لهم،  توقراطي 

وهي  إ و  واحد،  اتجاه  في  االتصاالت  نمط  املتسلط  القائد  ويتبع  واالبتكار،  املبادأة  ويقل  لديهم،  املعنوية  الروح  فتقل  تنفيذها،  على  االتصاالت صراره 

من  الحوافز القائد    الهابطة  القائد  ويستخدم  الثقة،  وعدم  الشك  وزيادة  بينهم،  املتبادل  الفهم  ويضعف  العكسية،  التغذية  فتتوقف  مرؤوسيه،  إلى 

 في بعض أشكاله؛ فالنمط األوتوقراطي   .السلبية كالتهديد، وتوقيع الجزاءات
ً
وكشفت املمارسة العملية مع ذلك أن هذا األسلوب القيادي يكون ناجحا

والحاامل الشديد  القيادي  األسلوب  فيكون  والعاملين،  املنظمة  سالمة  تهدد  التي  األزمات  وعند  املواقف،  بعض  في   
ً
ومجديا  

ً
مناسبا يكون  هو  تحكم  زم 

لدأ  القائد  يكون  عندما  فعال  فهو  ر،  ِّ
الخي  األوتوقراطي  النمط  أما  املواقف.  هذه  في  سريعة  قرارات  اتخاذ  في  ويساعد  وفعال،  إيجابي  قدرة سلوب  يه 

ال ألداء  املوظف  يحتاج  وعندما  القرارات،  اتخاذ  على  العاملين  من  أقدر  فيها  يكون  التي  واملعرفة،  الواسعة  الخبرة  ولديه  وكفاءة،  إلى شخصية  عمل 

 (2007)كنعان،  .تعليمات مفصلة ومحددة، لقلة الخبرة الكافية واملعرفة لديه

 القيادة الحرة: .ب

دوره   ويكون  القرار،  اتخاذ  في  وسلطته  دوره  عن  اإلداري  القائد  بتنازل  الحرية،  أسلوب  باعتمادها  )الفوضوية(  املوجهة  غير  القيادة  تتسم 

. كما (2010  كمستشار، والحرية املطلقة تعطى لكل فرد في إنجاز مهماته وتنظيم عمله، فيفقد القائد دوره الحقيقي في التوجيه؛ واتخاذ القرار )حمود،

( املكاوي  املطلوبة، ثم لهم حرية 2013أوضح  املعلومات  إذ يزودون بجميع  العمل؛  أداء  القيادة حرية كبيرة في  النمط من  العاملين في هذا  بأنه يعطى   )

بمستويات أفراد  مع  التعامل  يكون  عندما  القيادة  من  النمط  هذا  وينجح  محدود،  سلوكهم  على  القائد  وتأثير  تدخل،  بدون  وعقلية  عملية    التصرف 

 منربما يسبب إنه ه رغم تأثيره اإليجابي في معنويات املوظفين، إال إنعالية، إال  
ً
في العمل، واستغالل العاملين هذه الحرية لتحقيق أغراض الفوض ى  شيئا

 شخصية. 

 القيادة الديمقراطية: . ج

فهذا   يقوم هذا النمط من القيادة على تشجيع القائد ملرؤوسيه، من خالل املشاركة في وضع املقترحات، واألهداف التي تخص نظم العمل. وبالتالي

)إبراهيم،   القرار  لتنفيذ  الحماس  درجة  وتزيد  األحوال،  أكثر  في  السليمة  القرارات  اتخاذ  على  يعمل  القيادة  من  وتقوم    2010النموذج  القيادة  أ(. 

ا  وتفويض  القيادية،  املهام  بعض  في  املرؤوسين  وإشراك  وقائدهم،  املرؤوسين  بين  إنسانية  إقامة عالقات  أسس، وهي:  ثالثة  لسلطة. الديمقراطية على 

األعمال، وأداء أفضل، ولكن    وينتج عن هذا املناخ الذي توفره القيادة الديمقراطية، روح معنوية عالية لجماعة العاملين، والتعاون بينهم، وبالتالي إنجاز 

املطالب، قد تكون متعارضة   الديمقراطي يتعرض ملجموعة متنوعة ومتعددة من  القائد  أن  القيادة؛ وهو  النوع من  السلبيات في هذا  مع هناك بعض 

 متس
ً
أسلوبا املنظمة بمواقف تتطلب   تمر 

ً
؛ فأحيانا

ً
القائد مزدوجا املنظمة، وبذلك يكون دور  تأثير ذلك  أهداف رئيسية في  املنظمة، فيظهر   لصالح 

ً
لطا

 ( 2013)حمدي،  .على املرؤوسين من ناحية اهتمام القائد بهم وبمشاكلهم وإشباع حاجاتهم 

الجد  املستمر لألفكار واملعلومات  املنظمات، والتدفق  أكبر؛ بسبب سرعة التغير في  الديمقراطي بشكل  النمط  أن يستعملوا  القادة  يدة، ولكي  ويجب على 

 ( 2013)املكاوي،    . ع القائد مواكبة التطورات؛ فعليه أن يستعين باملرؤوسين، لتسهيل اإلملام بهذه األفكار واملعرفة، وزيادة اإلبداع فيها يستطي 

 كعامل أساس ي إلدارة املعرفة املنظميةصياغة الثقافة  .3

 Concept of Organizational Culture  املنظمية مفهوم الثقافة  •

ماهي إال إجمالي تصورات، أو قناعات قاعدية، يتشارك اإليمان بها غالبية أعضاء املنظمة، أو الجزء الفاعل منهم،   املنظمية ( أن الثقافة 2014يرى الكعبي )

 على املستوى الرمزي.   املنظمي وتؤدي غرض وسيلة منظمة، ومبرمجة لسلوكهم  

   املنظميةأبعاد الثقافة  •

 (:2015بتفعيل هذه األبعاد؟ )كمال،    املنظمية تنظيم العالقات بين اإلدارة والعاملين والعمالء، فكيف تقوم الثقافة    املنظمية توضح أبعاد الثقافة 
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 :املنظميةالبعد التحفيزي للثقافة  .أ

الثقافة   املنظمة، وتحدد طريقة    املنظميةتعبر  السلوك في  القيم، وقواعد  العاملين، وتمثل وعيإنجاز  عن  بين  التعامل   العمل، وطريقة 
ً
 مشترك   ا

ً
 ا

ومن خالل الثقافة يتم   ت،، باعتبار الثقافة من أساليب الحوافز واملكافآاملنظميبالسلوك اليومي في العمل، وبالتالي تحفز األفراد على الرقي بسلوكهم  

جنب القيم عمل نظام حوافز، من خالل القيم، واملعايير التي تجعل سلوك الفرد منضبطا، فتعمل على تحفيز القيم اإليجابية، والسلوك املرغوب به، وت

مية نظز مادية. أي توظيف الثقافة املالسلبية، والسلوك غير املرغوب، ليحصل على املكافآت، سواء كانت معنوية مثل تقدير واحترام الذات، أو حواف

 . لتحقيق الفعالية في املنظمة، كبعد تحفيزي للعاملين

 :املنظميةالبعد التسييري للثقافة  .ب

لديه   يشكل التسيير جانب مهم في املنظمة، وهو مرتبط بمهارات، وامكانيات الفرد العامل املعرفية، والنفسية، وتظهر في تصرفاته وسلوكه، وبما

اتجا بالتسيير؛ فالتسيير   منظميةهات، وقيم، ويعزز ذلك وجود ثقافة  من  الثقافة مرتبطة  املهارات فتكون بشكل رسمي وتنظيمي.  إيجابية، تدعم هذه 

  
ً
الثقافية    بالقيم يقسم إلى جانبين: جانب تقني مثل املحاسبة، واإلحصاء، واستخدام الحاسوب، في التسيير البشري، وهي عاملية التطبيق، وال تتأثر كثيرا

اإلنسانية بين في كل املجتمعات، والجانب اآلخر مرتبط بتصورات األفراد للعمل، وتعامالتهم، ودوافعهم وغيرها، وهي لها صلة بطرق التعامل، والعالقات 

 األفراد، وارتباط بالثقافة املحلية، فيكون دور الثقافة في تحديد طريقة التسيير البشري. 

 املنظميةفة البعد اإلستراتيجي للثقا . ج

تقاليد، ومعتقدات، بالثقافة؛ ألن  اإلستراتيجية  اإلدارة  والتطوير، وترتبط  اإلنتاج  املنظمة قدرة على  اإلستراتيجي  التخطيط  وفلسفة،    تعطي عملية 

، أو تجنب اإلضرار بالبيئة، وغيرها من  وقيم اإلدارة العليا في املنظمة، يسترشد بها عند وضع اإلستراتيجية، وهذه املعتقدات كاالهتمام بالتغيير، أو التطوير

 حرص العاملين على الثقافة  
ً
في تصرفاتهم تؤثر على إنجاز اإلستراتيجية؛ ألن هذه القيم تشمل قواعد    املنظميةاملعتقدات والقيم عند إدارة املنظمة، وأيضا

 نظمة. العمل، وأساليب التعامل بين الزمالء والرؤساء واملرؤوسين. وتحقيق التوافق بين اإلستراتيجية والثقافة من املهام األساسية إلدارة امل

 املنظميةالبعد التنافس ي للثقافة  .د

الثقافة   القرارات،  ميز   املنظمية تعطي  اتخاذ  وأسلوب  املعلومات  من  االستفادة  وكيفية  املنظمة،  أعضاء  تفكير  طريقة  وتحدد  للمنظمة،  تنافسية  ة 

للعاملين،   املنظمي وهذا يكون بواسطة انضباط السلوك   ، لتحقيق امليزة التنافسية للمنظمة، من خالل االبتكار، والتجديد، واحترام اآلخرين، والعمل الجاد

 السائدة.  املنظمية بمعايير العمل والوالء، والتنافس في إظهار السلوك املقبول واملرغوب للثقافة وااللتزام  

 املنظميةالبعد التغييري للثقافة  .ه

الثقافة   التطوير    املنظمية تقوم  في  مهم  والتقدم  املنظميبدور  العاملين،  طبيعة  في  املستمر  التغيير   
ً
وأيضا متغيرة،   

ً
دائما املنظمات  بيئة  ألن  ؛ 

الثقافة   التغيير، ولكن عن طريق  األفكار، وعوامل  الداخلية،    املنظمية التكنولوجي، والجودة، واملنافسة، وغيرها من  املنظمة  بيئة  الحركية، والتكيفية، في 

 تكاليف وبنجاح كبير.  يمكن القيام بالتغيير بأقل ال

 تكنولوجيا املعلومات كعامل أساس ي إلدارة املعرفة .4

 Concept of Information Technologyمفهوم تكنولوجيا املعلومات  •

وأجهزة   الخلوية،  واألجهزة  الضوئية،  واملاسحات  واإلنترنت،  والطابعة،  الحاسوب،  مثل  الحديثة،  التقنيات  "استخدام  عن  عبارة  املراقبة،  وهي 

املساعدة   أجل  كبيرة، من  وتوزيعها، وبثها بسرعة، ودقة  البيانات، وحفظها، ومعالجتها،  في عمليات جمع  الوسائل،  اتخاذ  والبرمجيات، وغيرها من  في دعم 

 (.  22، ص  2010)طيطي،  . القرارات، وحل املشكالت، وتحليل البيانات"

 نظم تكنولوجيا املعلومات  •

 (: 2015وقد تم تصنيفها إلى عدد من األنظمة، وفيما يأتي توضيح لها، وما تقدمه لعمليات إدارة املعرفة )مسلم،  

 Knowledge work systemأنظمة عمل املعرفة )البتكار املعرفة(  .أ

 هو ابتكار عمال املعرفة ملعرفة ومعلومة جديدة، ومن هذه األنظمة: 

 سوم البيانية، والحاسبات املعقدة، وإدارة الوثائق.نظم التصميم بمساعدة الحاسوب: كالر  •

حكم عن أنظمة الواقع االفتراض ي: وهو البيانات الحاسوبية التي تغمر املستخدم في بيئة افتراضية اصطناعية، وتستخدم في املجاالت الطبية، والت •

 ملعرفة البشرية. بعد، والتدريب الفضائي، وغيرها من التطبيقات، التي تبتكر الجديد باستمرار في ا 

 Artificial intelligence systemأنظمة الذكاء االصطناعي )الكتساب املعرفة(  .ب

 وهي أجهزة تحاكي طريقة العقل البشري في التفكير، وتحاكي عمله، وذلك من خالل: 
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وتستخدم لقبض املعرفة، بصيغة حقائق النظم الخبيرة: وهو نظام املعلومات لحل املشكالت، بالحصول على املعرفة في أي مجال لشخص خبير،  •

أفعال   وقواعد تضاف إلى ذاكرة التعلم املنظمي، وتساعد هذه النظم في اتخاذ القرار، وذلك بطرح األسئلة في املوضوع وتوضيح األسباب التي تشرح

 معينة. 

(، وبذلك تساعد في الحصول على If..Thenئذ( )نظام املنطق الضبابي: وهي تحاكي أسلوب اإلنسان في تفكيره، عن طريق قاعدة )إذا حصل، عند •

 املعرفة ولو كان فيها نقص أو غموض أو عدم تأكيد. 

حين  • اإلنسان  تعامل  تحاكي  وهي  وأعصابه،  اإلنسان،  لعقل  الشبكية،  الهيكلية  تقليد  تعتمد على  برمجيات حاسوبية،  وهي  العصبية:  الشبكات 

رفي؛ فيستعين بخبرته السابقة مما يفعله في مثل هذا املوقف. فيكون هناك تمثيل للمعرفة، يواجه مواقف ولديه معرفة غير صريحة في مجال مع

 واسترجاع سريع لكمية من املعرفة، واملعلومات باعتماده على الخبرة. 

 Data base systemأنظمة قاعدة املعرفة )لخزن املعرفة(  . ج

املرتبطة   واملعرفة  الخبرات،  من  مجموعة  املعرفة  قاعدة  من  تتضمن  املكتسبة  الخبرة  تمثل  معرفة  لكل  قاعدة  هناك  وتكون  معين،  معرفي  بجانب 

البيانات  قواعد  في  املعرفة  وتمثيل  املشكالت،  لحل  واملجمعة  املكدسة  املعرفة  على  وتحتوي  املعرفة،  من  كبير  قدر  القاعدة  وتحتوي  بعد    العمل،  يكون 

 الحصول عليها من املصادر املوثوقة، والخبراء. 

 Group Collaboration املشاركة الجماعية )ملشاركة املعرفة(أنظمة  .د

ومن  تحتاج املنظمة لدعم عمل الجماعة الرسمية، والجماعة غير الرسمية العاملة فيه، حيث تجاربها مصدر مهم للخبرات، وتسمى جماعات الخبرة، 

 أنظمتها: 

 في الجدولة،  Webاملشاركة الجماعية، وأدوات التعاون عبر الشبكة   •
ً
: في مبادئ أساسية ثالثة، هي: االتصاالت، والتنسيق، والتعاون. وتعمل معا

ت املباشرة واللقاءات، والتوثيق، والبريد االلكتروني، وقواعد البيانات املشتركة، وملفات الدخول املشترك، وحوارات األخبار الجماعية، واملؤتمرا 

(On line) .والحوارات واملحادثة والفيديو والتلفون، وهي تمثل قوة للمعرفة، كل هذه األدوات هي بدائل توفر التكلفة للعمل الجماعي ، 

الرقمية، وخرائط   • الفيديو، والنصوص، والصوت، والشرائح  املؤسسة، عن طريق  لبيئة معرفة  املنظمة: يقدم أساس  االنترنت وبيئات معرفة 

 املعرفة للمنظمة. الستخدام تطبيقات نظام املعلومات، واملعرفة الرقمية. 

 Office systemأنظمة املكتب )لنشر املعرفة وتوزيعها(  .ه

وتساعد  تب يقوم املكتب بإدارة عمل ُعمال املعرفة، وربطه مع جميع مستويات املنظمة، وربط املنظمة بالبيئة الخارجية. ويوجد تطبيقات ألنظمة املك

 في توزيع املعرفة، وهي: 

ائم  معالج الكلمات: تقوم بإنشاء نصوص كتابية، وعرضها على الشاشة، وخزنها، واسترجاعها، وتشغيلها، وطباعتها...الخ، وتساعد في إعداد القو  •

 والتقارير. 

واالسترجاع، • والبحث،  والرسوم،  الصور  مع  النص  مزج  مع  ومستندات،  وثائق  لوضع  املكتبي:  املطلوبة،    الناشر  للبيانات  السريع  والوصول 

 وتحديد املعلومات واملعرفة، وفي إرسال الوثائق عن طريق االقراص املمغنطة، والشبكات. 

املعلوما •  وسيلة لتوصيل 
ً
أي وقت، وأيضا باملدير، واسترجاعه، ومراجعته في  الخاصة  املواعيد  للمواعيد: لتخزين جدول  اإللكتروني  ت  التنظيم 

 واملعرفة. 

واملعلومات نظا • املعرفة  وتوفير  رقمية،  أشكال  إلى  بالوثائق  الخاصة  الصور  لنقل  ويستعمل  العمل،  شبكة  في  يستخدم  الوثائق:  إدارة  م 

  للمستخدم، وتصوير الوثائق التاريخية، وتخزينها، واسترجاعها عند الحاجة.

 ثانًيا: إدارة املعرفة

 منظورات إدارة املعرفة .1

 (: 2010تتنوع املنظورات التي تناولت إدارة املعرفة، وهي )ضحاوى واملليجي، 

 Management Perspectiveاملنظور اإلداري  •

لتحقيق    ويستند هذا املدخل على اعتبار إدارة املعرفة مجموعة عمليات، تسعى إلى اكتساب، وتطوير، ونشر املعرفة بين العاملين في املنظمة، وذلك

 ، وربط أنشطة إدارة املعرفة باملفاهيم، والعمليات اإلدارية. املنظميةالفعالية 
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 Technological Perspectiveاملنظور التكنولوجي  •

ت  املعرفة شيئ يمكن تخزينه، وتصنيفه، ونقله، وتوزيعه باستخدام  املعرفة؛ ألن  املعلومات بإدارة  املدخل على ربط تكنولوجيا  كنولوجيا  ويستند هذا 

وا  التواصل،  وتدعيم  املنظمة،  وخارج  داخل  العاملين،  بين  التعاون  تسهيل  إلى  يؤدي  مما  املعرفة،  إدارة  لدعم  اإلبداع،  املعلومات،  وتعزيز  بينهم،  لتفاعل 

 وتحقيق الفعالية في نقل، ونشر املعرفة بين مستويات املنظمة. 

 Cultural- Behavioral Perspectiveاملنظور الثقافي/ السلوكي  •

ي املحرك األساس ي في املنظمة،  في املنظمة، واعتبار عمليات إدارة املعرفة ه  املنظمي ، والسلوك  املنظمية ويعتمد هذا املدخل على أهمية تغيير الثقافة  

إلى تقديم األفكار الجديدة    التي تدار باملعرفة، وليس التكنولوجيا، وعلى األفراد تقبل التغيير. وإذا توفرت الثقافة اإليجابية في املنظمة؛ فإنها توجه العاملين 

 في املنظمة.  املنظميغيير املبدعة، وبالتالي تميز املنظمة، أي أن العوامل الثقافية، لها تأثيرها على الت

 Economic Perspectiveاملنظور االقتصادي  •

 من عناصره، أي أن املعرفة هي فقط آلية إلدارة رأس املال 
ً
الفكري، وهو    ويستند هذا املدخل على ربط املعرفة برأس املال الفكري، أو اعتبارها عنصرا

 .  املنظميةثقافته ومعرفته يؤكد أن نجاح املنظمة ال يعتمد فقط على املوارد املادية، بل يعتمد بشكل أكبر على إدارة األصول املعرفية في العنصر البشري و 

 Social Perspectiveاملنظور االجتماعي  •

، وعمليققققة تقققققدفق املعرفققققة، وتوليقققققدها، ونشققققرها، واسقققققتخدامها، فيعطققققي معنقققققى واسقققققع 
ً
 اجتماعيقققققا

ً
وينطلققققق هقققققذا املققققدخل مقققققن اعتبققققار املعرفقققققة بنيانققققا

رة عققن مققدخالت فقققط، وأن املعرفققة التققي تبنققى يققتم تجسققيدها فققي املنظمققة مققن للمعرفة، ويؤكد أن بناء املعرفققة يتضققمن البنققاء االجتمققاعي للمعرفققة، ولققيس عبققا

، وإنتاجهقققا بشققققكل إبقققداعي، والتأكيقققد علقققى أن املعرفقققة هققققي تعلقققم مسقققتمر فقققي إطققققار املنظميقققةخقققالل التبقققادل االجتمقققاعي، والنشقققر، والتطققققوير املسقققتمر للمعرفقققة 

 اجتماعي.

 Comprehensive Approach املنظور الشامل  •

وت  وتطويرها،  واكتسابها،  وتشخيصها،  املعرفة،  تحديد  أبعاد:  ثمانية  وهي  املعرفة،  إلدارة  بنائية  أبعاد  وصف  إلى  الشامل  املنظور  قاسمها،  ويستند 

، وهو نمذجة العمليات  
ً
 جديدا

ً
وهدفه تصنيف    Processes Modelingواستخدامها، واالحتفاظ بها، وتشاركها، ويضيف املدخل الشامل إلدارة املعرفة بعدا

 املعرفة، ورسم خريطة معرفية؛ لتحديد من يمتلك املعرفة في املنظمة، برموز سهلة الفهم تساعد املستخدمين.  

، وتشكل مجموعة واح
ً
دة  اعتمدت املنظورات السابقة على أسس فكرية مختلفة، ومداخل متنوعة، لكنها ليست منعزلة عن بعضها، وإنما تتكامل معا

 تلفة، وتتكامل أسسها، وهي العنصر البشري، وتكنولوجيا املعلومات، والعمليات. من العناصر املخ

 عمليات إدارة املعرفة .2

 وسيتم فيما يأتي تناول عمليات إدارة املعرفة األكثر إشارة لدى الباحثين، وهي: 

 of Knowledge   Diagnosisتشخيص املعرفة •

( إلى أن تشخيص املعرفة هي عملية تحديد ما هو متوفر من معرفة، وما على املنظمة معرفته. وعلى املعرفة أن تظهر  2010أشار البطاينة واملشاقبة )

لت  املعرفة،  ومكامن  مسارات  لتحديد  املعرفة  خرائط  إعداد  هذا  ويتطلب  اكتشافها،  يصعب  ألنه  الضمنية؛  املعرفة  وخاصة  وتستثمرها،  سهل  املعرفة 

 استثمارها.  استخدام العاملين لها و 

 Knowledge  Acquisition ofاكتساب املعرفة  •

(. وهي عملية الحصول على املهارات، والعالقات، واملعرفة من  2007حيث يتم الوصول إلى املعرفة، واكتسابها، والتحكم بها، والسيطرة عليها )امللكاوي، 

الضمنية، أو من املعارف واملصادر الخارجية للمنظمة، ومن املعلومات التي تجمع من خالل  مصادرها املختلفة، مثل املصادر الداخلية التي تشكل املعرفة  

 تكتسب املعرفة من التعاون مع شركات أخرى واستقطاب عاملين جدد
ً
 ( 2010)البطاينة واملشاقبة،   . الخبراء واألبحاث، أيضا

 Generation of Knowledgeتوليد املعرفة  •

واشتقاقها، وإيجادها، والوصول إلى معرفة جديدة، أو تطويرها، ويمكن توليد املعرفة بتشكيل اتحادات، أو بتوظيف عمال  وهي عملية تكوين املعرفة، 

التي تعمل بشكل روتيني  املنظمة  املتغيرة باستمرار بطبيعة عملها، بعكس  املنظمة  أكبر في  املعرفة بشكل  )البطاينة واملشاقبة،    .جدد، وتظهر عملية توليد 

2010  ) 

Storage of Knowledgeتخزين املعرفة  •   

املعرفة، والذاكرة   باملعرفة، وتخزينها بصورة دائمة ومستمرة، بمستودعات  املنظمة في خمسة املنظميةوهي عملية االحتفاظ  املعرفة في  . وتوجد 

العمل،   وهيكل موقع  املنظمة،  واألفراد، وممارسات  املنظمة،  وهيكل  أدوار  وهي:  أساس على مواقع  بشكل  يعتمد  املعرفة  إدارة  ونجاح  املنظمة.  وثقافة 

 ( 2010)البطاينة واملشاقبة،  .نجاح إدارة التوثيق



 وآخرون الخنبشية                                               البنية املنظمية ودورها في ممارسات إدارة املعرفة للمديرية العامـة للتربيـة والتعليـم بمحافظـة مسقـط 

 790-766، ص: 2021 -3، العدد9املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 772 

 

 Distribution of Knowledgeتوزيع املعرفة  •

وتنشر النقل.  هذا  تمنع  التي  املعوقات  وإزالة  الحافز،  توفير  وكذلك  املعرفة،  لهذه  املتفهمة  النقل  لها وسيلة  توفرت  إذا  املعرفة  وتنقل  تنتقل   ،

نشر املعرفة ( أنه تتم عملية التوزيع و 2007(. وأضاف امللكاوي )2009املعرفة بأشكال مختلفة، مثل أن تنقل بواسطة هجرة العقول البشرية )الخناق،  

 من خالل التدريب، وعملية التعلم والتعليم، والبريد اإللكتروني، وغيرها من طرق النشر املتاحة.  

  Application of Knowledgeتطبيق املعرفة  •

واإلبد االبتكار،  إلى  يؤدي  الفعال  والتطبيق  العملي،  الواقع  في  املعرفة  من  واالستفادة  واملمارسة،  االستخدام،  في  األداءوتتمثل  وتحسين    .اع، 

   ( 2010)البطاينة واملشاقبة، 

 الدراسات السابقة:

 ما عن الدراسات السابقةأ 

بجامعة السلطان قابوس، وتحديد مستوى الرضا الوظيفي    املنظميةدراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى الثقافة    (2018جرت العبرية )فقد أ •

( من  العينة  وتكونت  االستبانة،  الدراسة  استخدمت  البيانات  ولجمع  الوصفي،  املنهج  استخدام  وتم  التدريس،  هيئة  تم  260ألعضاء   
ً
عضوا  )

، كما توجد عالقة ارتباط    ملنظميةا اختيارهم بأسلوب العينة املتاحة غير االحتمالية، ومن نتائج الدراسة جاء مستوى الثقافة  
ً
في الجامعة مرتفعا

 ، ومستوى الرضا الوظيفي.املنظميةقوية وإيجابية بين مستوى الثقافة 

نجاح    Mas-Machuca (2014) وأجرى ماس ماشوكا   • وبين  الحاسمة  النجاح  كأحد عوامل  القيادة  بين  العالقة  استكشاف وشرح  بهدف  دراسة 

املعرفة، في املؤسسات كثيفة املعرفة والتي يتمثل نشاطها األساس ي في توليد املعرفة ونشرها، مثل: املؤسسات التعليمية، ومراكز ممارسات إدارة  

الستبانة  البحث العلمي والتطوير، واملنظمات االستشارية، في منطقة كاتالونيا في إسبانيا. واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت ا 

)كأد من  العينة  تكونت  للدراسة،  إدارة 110اة  ونجاح ممارسات  للقيادة  اإلستراتيجي  البعد  بين  إيجابية  الدراسة وجود عالقة  نتائج  ومن   .
ً
فردا  )

البتكار  وا   املعرفة، وأهمية القيادة في تحسين توليد ونشر املعرفة في هذه املؤسسات، ومن ثم مساعدة املعلمين واملديرين على زيادة فعالية التعلم 

  والتطوير.

دراسة هدفت التعرف إلى واقع إدارة املعرفة كمدخل لتحقيق معايير الجودة من وجهة نظر قيادات اإلدارات التعليمية،   (2018وأجرت العامر ) •

قيا على  طبقت  التي  االستبانة  بأداة  الدراسة  واستعانت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  تطبيقها.  معوقات  على  اإلدارات  والتعرف  دات 

( القصيم وعددها  بمنطقة  بين  199التعليمية  أن هناك موافقة  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  ومن  األقسام.  ورؤساء  اإلدارات  ( من مديري 

ينة الدراسة على أفراد عينة الدراسة على تطبيق إدارة املعرفة كمدخل لتحقيق معايير الجودة في إدارات التعليم، وأن هناك موافقة بين أفراد ع

 وجود معوقات تؤثر على ممارسة إدارة املعرفة كمدخل لتحقيق معايير الجودة. 

دراسة بهدف تقييم العالقات املتداخلة بين إدارة املعرفة واستراتيجية املنظمة ألهميتهما في نجاح املؤسسة،   Dayan et al. (2017)  ون وأجرى دايان وآخر  •

( من خبراء إدارة املعرفة األكاديميين واملمارسين في جميع أنحاء العالم. واعتمدت الدراسة أداة املقابلة لجمع البيانات. ومن  200تكونت عينة الدراسة من )

ات  نجاح املنظم  نتائج الدراسة ظهور تأثيرات إلدارة املعرفة على استراتيجية املؤسسة من حيث صياغتها وتنفيذها، وإن إدارة املعرفة تزيد من تحسين فرص 

إسترات  الطرق لجعل  املنظمة، فهي من أفضل  إستراتيجية  املعرفة وأهدافها وطرقها في صياغة  إدارة  بين  الدمج  التطور والتنافس من خالل  أكثر  في  يجيتها 

 فعالية.  

إدارة   ( 2016وأجرى البوسعيدي )  • ملهارات  التعليم ما بعد األساس ي بسلطنة ُعمان  الكشف عن درجة ممارسة مديري مدارس  إلى  دراسة هدفت 

( عددهم  والبالغ  الدراسة  مجتمع  أفراد  كل  من  العينة  تمثلت  وقد  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واتبعت  في 94املعرفة،   
ً
ومديرة  

ً
مديرا  )

قد استخدم الباحث أداتين في دراسته وهما االستبانة وذلك لقياس درجة ممارسة مهارات إدارة املعرفة، وأداة محافظتي شمال وجنوب الباطنة، و 

الباحث إليها  التي توصل  النتائج  املعرفة، ومن  إدارة  املديرين حول سبل تطوير مهاراتهم في ضوء  آراء عدد من  البؤرية ملعرفة  أن درجة    املقابالت 

 عليم ما بعد األساس ي بسلطنة ُعمان ملهارات إدارة املعرفة كانت كبيرة. ممارسة مديري مدارس الت

 :مشكلة الدراسة

من مكونات، هي: بنية    املنظميإلدارة املعرفة في السياق    املنظميةاألساسية. وتتكون البنية    املنظميةاملعرفة على بنيتها  تعتمد تقنيات وآليات إدارة  

إال   التحتية لتكنولوجيا املعلومات.  العامة، والبنية  املعرفة أهمها: قلة توفر الوقت   نأ املنظمة، وثقافتها، واملعرفة  هناك تحديات حول ممارسات إدارة 

وأهميتها، وقلة القدرة على قياس الفوائد املتحصلة  للعاملين إلدارة املعرفة، وقلة تشجيع املنظمة على مشاركة املعرفة، والفهم املنقوص إلدارة املعرفة  
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ناجحة، ونقص املوارد والبنية  منظمية( أن قلة وجود ثقافة 2015عبدالحافظ واملهدي ) وضح(. كما أ 2014/ 2010من إدارة املعرفة )بيسرا وسابيروال، 

 في التشارك املعرفي.  ميةاملنظ، وقلة تطبيق التكنولوجيا، هي من العوامل املنظميالتحتية، وضعف الهيكل 
ً
 التي تؤثر سلبا

إال   املعرفة،  إدارة  في  ُعمان  وزارة إنه  وبالرغم من جهود سلطنة  في   
ً
التربوي متمثال املجال  في  املعرفة  إدارة  تطبيق  في  القصور  بعض  زال هناك  ما 

( إلى أن 2011دراسات على الصعيد املحلي، فأشارت دراسة البلوش ي )التربية والتعليم واملدارس واملديريات التابعة لها، والذي أظهرته نتائج العديد من ال

عملية التطبيق، وهذه تطبيق إدارة املعرفة في مكاتب اإلشراف التربوي ودوائر املوارد البشرية في وزارة التربية والتعليم تعاني من العديد من الصعوبات في 

( إلى أن واقع عمليات تنمية املوارد البشرية في إدارة املعرفة في وزارة 2015دراسة الجهوري )  الصعوبات تأتي بدرجة توافر عالية ومتوسطة، كما توصلت

 التربية والتعليم جاءت بدرجة متوسطة. 

إلى (  2011بأبعادها املختلفة في وزارة التربية والتعليم، فقد أشارت دراسة الكلباني )  املنظميةوأشارت دراسات أخرى إلى وجود مشكالت في البنية  

اإليجابية السائدة في املديرية العامة للمدارس الخاصة لتحسين األداء، حيث لم تحصل بعض القيم مثل:   املنظميةضرورة التركيز على أكثر قيم الثقافة 

( املزروعي  دراسة  وأشارت  املطلوب.  املستوى  املنهي، على  واإلنماء  املستمر،  والتحسين  الثقافة  2013التطوير  أن  إلى  التربية   يةاملنظم(  السائدة في وزارة 

الثقافة   وتتجه  مطلوب،  هو  مما  أقل  بمستوى  جاءت  ُعمان  سلطنة  في  فقط،   املنظميةوالتعليم  العالقات  وإدارة  العمليات  إدارة  نحو  فيها  السائدة 

ا 2013وأظهرت دراسة املسروري ) ألساس ي لم تكن بالدرجة املطلوبة، ومن ( أن درجة توافر كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في مدارس ما بعد 

 ثم أشار إلى ضرورة تنفيذ الورش والبرامج التدريبية بهدف إكساب الهيئة التدريسية كفايات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

العمليات  بيومن املنطلق ذاته نجد أن هيكل وثقافة املنظمة، والقيادة اإلدارية، والتكنولوجيا املستخدمة لها أهمية ك املنظمة،   املنظميةرة في  في 

البنية   أبعاد  بين  العالقة  افتراض  يؤكد  ما  ذلك  في   املنظميةوفي  إيجابية  نتائج  وتحقيق  املعرفة  إدارة  وتقوية  أجل تدعيم  ومن  ثم  ومن  املعرفة،  وإدارة 

اإلداري   دو واملنظميالجانب  دراسة  فيتطلب هذا  املعرفة؛  إدارة  لتطبيق  وأسس  إطار  البنية  ، ووضع  جاءت هذه   املنظميةر  ومن هنا  املعرفة،  إدارة  في 

الثقافة املنظمية، وتكنولوجيا املعلومات( في ممارسات إدارة املعرفة، و ، والقيادة اإلدارية،  املنظميبأبعادها: )الهيكل    املنظميةالدراسة لبيان دور البنية  

 مسقط. في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة 

 :الدراســـــــة أسئلة

 تمثلت أسئلة الدراسة في اآلتي: 

، وتكنولوجيا املعلومات( في املديرية املنظمية، والقيادة اإلدارية، والثقافة  املنظمي)الهيكل   املنظميةبالبنية  ما درجة ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة  .1

 العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؟

 في إدارة املعرفة في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؟  املنظميةما اآلليات املقترحة لتعزيز دور البنية  .2

 : أهمية الدراسة

 تجسدت أهمية الدراسة الحالية في ناحيتين وهما:

البنية    األهمية النظرية:  • تتناولها وهي  التي  الزاوية  أهميتها من حيوية  الدراسة  إدارة   املنظميةتستمد  املعرفة، وذلك كون  إدارة  ودورها في ممارسة 

إستراتيجية يجب تنظيمها وإدارتها كباقي األصول   التنظيم في    املنظمية املعرفة واملعلومات وسيلة وأداة  أنها ترتبط بكافة عناصر  األخرى، بخاصة 

)السيد،  امل "عمان  2013ؤسسة  املستقبلية  الرؤية  مع   
ً
وتزامنا  

ً
تعزيزا تأتي  الدراسة  أن  كما  الصناعية 2040(.  الثورة  نتاجات  وفي ظل مواكبة   ،"

تاج الفكري الرابعة والتي لها تأثيرها على مختلف املجاالت ومنها التعليم واملعرفة، باإلضافة إلى ذلك فإنه يؤمل أن تقدم هذه الدراسة إضافة للن

على املفاهيم اإلدارية الحديثة، وزيادة املعرفة وإثراء املعلومات في ممارسات إدارة املعرفة، والتركيز    املنظميةالعربي والعاملي في موضوع دور البنية  

املجال لدراسات أخ أن تسهم كذلك في فتح  املتوقع  الباحثين واملختصين، ومن  باهتمام  الذي يحظى  اإلدارة  الهام من مجاالت  املجال  رى  في هذا 

 مكملة للموضوع، ومطبقة في مجاالت ومنظمات أخرى. 

التطبيقية:  • بالبنية    األهمية  املرتبطة  املعرفة  إدارة  عن ممارسة  للكشف  في سعيها  التطبيقية  الدراسة  أهمية  في  املنظميةتأتي  مساهمتها  ثم  ومن   ،

البنية   أبعاد  بأهمية  املبحوثة  املديرية  وأقسام  إدارات  تتمثل    املنظمية تعريف  كما  املعرفة.  إدارة  وتمكين  ممارسة  مقومات  من  أساسية  كمقومات 

التي لها دورها في ممارسات إدارة املعرفة، ويؤمل من الدراسة أن تساعد في    املنظمية ا تخرج به من نتائج ومقترحات تسهم في تطوير البنية  أهميتها فيم

 . تصميم برامج تدريبية إدارية، لتطوير مهارات العاملين ملمارسة عمليات إدارة املعرفة وتبني برامجها وتطبيقاتها وتطوير العمل اإلداري 

 :دود الدراسةح

  اآلتية: حدود ولضبط مسار الدراسة تأطرت بال
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البنية    املوضوعية:  الحدود • دور  الدراسة  املعرفة   املنظمية تناولت  إدارة  بمحافظة مسقط، من    في ممارسات  والتعليم  للتربية  العامة  املديرية  في 

، القيادة اإلدارية، الثقافة املنظمية، تكنولوجيا املعلومات(. ومبرر االعتماد على هذه األبعاد  املنظمي ، وهي: )الهيكل املنظميةحيث أربعة أبعاد للبنية 

 . ، حسب ما أوضح ذلك األدب النظري املنظمياملنظمات في السياق ؛ هو كونها مكونات رئيسية تتكون منها املنظميةاألربعة للبنية 

داريين، بدوائر وأقسام  اإل وظفين  امل ، و األقسام اإلدارية ، ورؤساء  ونوابهم   دوائر الالذين يشغلون وظيفة إدارية: مديري  وظفون  امل   الحدود البشرية: •

 املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط في سلطنة ُعمان.  

 . اقتصرت الدراسة على املديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسقط بسلطنة ُعمان الحدود املكانية: •

 .م2019/2020طار الزمني للعام الدراس ي  تم تطبيق الدراسة ضمن اإل  الحدود الزمنية: •
 :مصطلحات الدراسة

 (:Organizational Structure) املنظميةالبنية 

املستويات   بين  الرسمية  العالقات  يحدد  الذي  اإلطار  "هي  التنظيمية  املديرين    املنظميةالبنية  من  لكل  والرقابة  اإلشراف  ونطاق  املختلفة، 

الت" )دافت  ، والنظم الالزمة للتأكد من فاعلية التواصل والتنسيق واالتصال، وتكامل الجهود بشكل فعال بين اإلدارات املختلفة في كافة املجاواملشرفين

    Daft et al., 2010, p90). ونوآخر 

 بأنها القاعدة األساسية في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، ولها أبعاد هي: بعد الهيكل    املنظميةوتعرف البنية  
ً
،  املنظميإجرائيا

تحقيق أهداف  أي الشكل الذي يحدد مستويات املؤسسة والوظائف والعالقات، وبعد القيادة اإلدارية أي قدرة القائد على اإلقناع والتأثير في مرؤوسيه ل

أي القيم واملفاهيم التي يتشارك فيها األفراد في املؤسسة، وبعد تكنولوجيا املعلومات، الذي يزود املؤسسة باملعلومات ،  املنظميةشتركة، وبعد الثقافة  م

 الضرورية.

 (: Knowledge Managementإدارة املعرفة )

اإلنسانية والعملي البيئة  أنها هندسة وتنظيم  املعرفة على  إدارة  اختيارها وتعرف  املعرفة وتوليدها، من خالل  إنتاج  املنظمة على  ات، التي تساعد 

ت ليتم  املناسب،  الوقت  في  املناسبين،  لألشخاص  املنظمة  تمتلكها  التي  والخبرات  الهامة  املعلومات  وتحويل  ونشرها  واستخدامها،  في وتنظيمها  نظيمها 

 (. 31، ص 2010ستراتيجي. )نور الدين، ، والتخطيط اإل املنظميلرشيدة وحل املشكالت، والتعلم األنشطة اإلدارية املختلفة، وتوظيفها في صنع القرارات ا 

 بأنها: اتجاه ومفهوم إداري، يستخدم من أجل االستفادة من أشكال املعرفة، باستخدام  يعرفها الباحثون ويمكن أن 
ً
إدارة املعرفة،    عملياتإجرائيا

اإلدارة   عمليات  في  املعرفة  إدارة  وتوظيف  املعرفة(،  وتطبيق  املعرفة،  وتوزيع  املعرفة،  وتوليد  املعرفة،  واكتساب  املعرفة،  )تشخيص  األساسية وهي 

 التخطيط واتخاذ القرار في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط. والفرعية مثل

  :منهج الدراسة

( وجواد  جاسم  بينه  كما  الوصفي  واملنهج  الكمي.  البحث  بأسلوب  الوصفي،  املنهج  الدراسة  اعتمدت  النظري،  األدب  على  بأنه 2014استناًدا   )

ؤشرات وبناء  التصور الدقيق للعالقات املتبادلة بين املجتمع واالتجاهات وامليول والرغبات والتطور، بحيث يعطي البحث صورة للواقع الحياتي، ووضع م

 ملناسبته لطبيعة الدراسة، واألهداف التي سعت إلى تحقيقه
ً
ا، من حيث وصف الواقع تنبؤات مستقبلية. وقد تم استخدامه في الدراسة الحالية؛ نظرا

 كما هو موجود، وتحليله، وتفسيره، والوصول إلى استنتاجات تسهم في معرفة وفهم ذلك الواقع، وتحسينه وتطويره. وهنا تم وصف وتحلي
ً
ل واقع وصفا

تق  املنظميةالبنية   للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، ثم  العامة  املديرية  املعرفة في  إدارة  آليات مقترحة تسودورها في ممارسات  هم في تطوير هذا ديم 

 الدور وتعزيزه.  

 :مجتمع الدراسة

للتربية والتعليم بمحافظة مسقط. وبلغ ع العامة  املديرية  إدارية، في دوائر  الذين يشغلون وظائف  املوظفين  الدراسة من جميع  دد  تكون مجتمع 

إلحصاءات التعليمية، الذي يصدر عن دائرة اإلحصاء والخريطة املدرسية باملديرية ( فرًدا، باالعتماد على الكتاب السنوي ل485أفراد مجتمع الدراسة )

الجودة،   وضبط  للتخطيط  العامة  باملديرية  املدرسية  والخريطة  اإلحصاء  )دائرة  والتعليم  التربية  بوزارة  الجودة  وضبط  للتخطيط  ،  (2019العامة 

 ملتغير املستوى الوظيفي.  باملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1) الجدول و 
ً
 وفقا
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 ملتغير املستوى الوظيفي )ن= (: 1)جدول 
ً
 ( 485توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعا

 

 املحافظة 

   املستوى الوظيفي                     

 موظف إداري  رئيس قسم  مدير دائرة ونائبه    

 420 41 24 مسقط 

 ( 2019املصدر: )دائرة اإلحصاء والخريطة املدرسية باملديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة،                                          

 :عينة الدراسة

مدير دائرة، ونائب مدير دائرة، تم اختيار العينة بطريقة العينة االحتمالية العشوائية البسيطة، من املجتمع األصلي ممن يشغلون وظيفة إدارية:  

العينة ورئيس قسم، وموظف إداري، وتم استهداف عينة الدراسة والحصول على استجابات األفراد بطريقة التطبيق اإللكتروني ألداة الدراسة. وشكلت  

، يمثلون ما نسبته )146)
ً
  .%( من حجم مجتمع الدراسة30( فردا

 :أداة الدراسة

اة رئيسية للدراسة، واستخدمت لجمع البيانات واملعلومات الالزمة، فيما يتعلق بموضوع الدراسة وأسئلتها، وتم االعتماد  تم تصميم االستبانة كأد

البنية   أبعاد  تحديد  في  منها  االستفادة  فكانت  النظري،  األدب  على  بناًء  الدراسة  أداة  وبناء  تصميم  اإلدارية، املنظمي)الهيكل    املنظميةفي  والقيادة   ،

)املنظميةافة  والثق الجعيد  من:  كل  كدراسة  العالقة،  ذات  السابقة  الدراسات  أدوات  من  االستفادة   
ً
أيضا وتم  املعلومات(.  وتكنولوجيا   ،2017 ،)

( واملحروقي  2018ومقدادي   ،)ALmahruqi (2018)  الدراسة أداة  وتكونت  املعرفة.  إدارة  في  أساسية  األبعاد كمتطلبات  تناولت هذه  والتي  أربعة من  ، 

للبنية   )الهيكل  املنظميةأبعاد  والثقافة  املنظمي:  اإلدارية،  والقيادة  البنية  املنظمية،  دور  على  التعرف  بهدف  املعلومات(.  وتكنولوجيا  في   املنظمية، 

 ممارسات إدارة املعرفة. 

( على  النهائية  صورتها  في  االستبانة  )24واقتصرت  كل  تندرج  عبارة،  للبنية  6(  أبعاد  األربعة  من  بعد  كل  تحت  عبارات  فيها  املنظمية(  تم  وقد   ،

( درجات  ولها  )غير موافق، محايد، موافق(،  العبارات  لإلجابة عن  ثالثي  تدرج  ذو  مقياس  )3،  2،  1استخدام  والجدول  التوالي.  يوضح  2( على  املعيار ( 

 اإلحصائي لإلجابة عن عبارات االستبانة باستخدم مقياس ثالثي.  

 تصنيف درجات مقياس ثالثي (: 2)جدول 
افق  التصنيف  افق   محايد غير مو  مو

 3 2 1 الدرجة 

 :الخصائص السيكومترية لألداة

من   التحقق  تم  علمية؛  بطريقة  األداة  تبنى  ولكي  ومناسبتها،  األداة  كفاءة  من  ألدوات للتأكد  السيكومترية  الخصائص  باستخدام  الدراسة  أداة 

 بحث: الصدق، والثبات، كما يأتي: ال

 صدق األداة:  .1

 تم التحقق من صدق أداة الدراسة بالتالي: 

 صدق املحتوى  -الصدق الظاهري  •

في   االستبانة  بناء  فبعد  املحكمين،  وصدق  الظاهري  الصدق  طريقة  الدراسة  اتبعت  األداة  صدق  من  آراء  للتحقق  استطالع  تم  األولية  صورتها 

، فاألداة تكون صادقة إذا كان 2007) وناملحكمين. وهذه الطريقة كما أوضح أبو عواد وآخر 
ً
( أنها تعتمد على فكرة صدق املحتوى والصدق الظاهري معا

املحتوى بالوقوف على مدى وضوح العبارات، وانتماء كل مظهرها يدل على ذلك من حيث شكلها، وتطابق عباراتها مع الهدف الذي تقيسه، وأما صدق  

بناًء على مالحظاته الدراسة، وتم  أداة  الذي تقيسه  املجال  املتخصصين في  األداة على مجموعة من  الذي تندرج تحته. فتم عرض  للبعد  م إضافة عبارة 

املفردات من حيث الصياغة والوضوح، وحذف بعضها وذلك بحذف عبارتين من كل بعد ليقتصر كل بعد   متغيرات ديموغرافية أخرى، وتعديل بعض 

 على ست عبارات فقط، وتغيير املقياس من تدرج خماس ي إلى تدرج ثالثي، وتم االعتماد على حكمهم في أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه. 

 Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون  •

رات ومدى ارتباط كل عبارة بالبعد الذي تندرج تحته؛ تم حساب معامل بيرسون بين درجة كل عبارة ولحساب صدق األداة من حيث صدق العبا

 ( معامالت صدق األداة. 3والبعد الذي تنتمي إليه، ويبين الجدول )
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 قيم معامالت ارتباط بيرسون لعبارات األداة (: 3)جدول 
 تكنولوجيا املعلومات  املنظمية الثقافة   القيادة اإلدارية املنظمي الهيكل 

 معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة 

1 0,73** 7 0,74** 13 0,79** 19 0,63** 

2 0,75** 8 0,80** 14 0,82** 20 0,72** 

3 0,81** 9 0,80** 15 0,84** 21 0,66** 

4 0,84** 10 0,83** 16 0,80** 22 0,76** 

5 0,82** 11 0,79** 17 0,81** 23 0,73** 

6 0,85** 12 0,74** 18 0,82** 24 0,77** 

 عند مستوى داللة )        
ً
 (.0.01** دالة إحصائيا

( الجدول  من  )3يتضح  بين  تراوحت  العبارات  صدق  معامالت  أن  داللة  0,85  -0,63(  ذات  بأكملها  جاءت  وقد  داللة (،  مستوى  عند  إحصائية 

أي بنسبة ثقة  0.01) الهيكل  1% ونسبة شك وخطأ  99(،  ارتباط عبارات بعد  )  املنظمي%، وقد تراوحت معامالت  البعد 0,85  -0,73بين  (، وقد تضمن 

( )6العبارة  بقيمة  والتي جاءت   )0,85( بين  اإلدارية  القيادة  بعد  في  تراوحت  بينما  القيم،  قيمة من  أعلى  الثقافة  0,83  -0,74( وهي  بعد  في  (، وتراوحت 

 بعد تكنولوجيا املعلومات تراوحت فيه معامالت االرتباط بين )0,84  -0,79بين )  املنظمية
ً
(، فال توجد عبارات تقل فيها نسبة الثقة  0,77  -0,63(، وأخيرا

ويشير إلى توجه األداة نحو قياس الهدف الذي صممت   عن املعدل االفتراض ي، مما يؤكد ذلك تمتع االستبانة بدالالت صدق تناسب أغراض الدراسة،

 ألجله.

 ثبات األداة: .2

راء يكون  للتحقق من ثبات األداة، تم استخدام معامل الثبات بطريقة البناء الداخلي أو التناسق الداخلي لألداة وهي من طرق تقدير الثبات. واإلج

ألفا كرونباخ )أبو عالم،   ، ثم تطبيق معادلة 
ً
املقياس كامال املقياس مرة واحدة، وتقدير درجات  الداخلي (. فتم حساب معامل االتس2004بإعطاء  اق 

( هو أنسب الطرق لحساب ثبات األوزان، التي تستخدم في البحث املسحي 1998(؛ ألنه وكما بين ذلك عبد الرحمن )Cranbach’s Alphaأللفا كرونباخ )

كانت العبارات متجانسة في البعد الذي كاالستبانة، الختبار مدى ترابط األبعاد مع بعضها في األداة، واختبار وجود اتساق بين األبعاد والعبارات، فكلما  

 (. 4تقيسه كان التناسق بينها عالًيا. كما يوضح ذلك الجدول )

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد أداة الدراسة (: 4جدول )

 معامل الثبات أللفا كرونباخ  عدد العبارات  أبعاد االستبانة رقم البعد 

 0,887 6 املنظمي الهيكل  1

 0,872 6 القيادة اإلدارية  2

 0,897 6 املنظمية الثقافة  3

 0,809 6 تكنولوجيا املعلومات  4

 0,951 24 القيمة الكلية لألداة 

( بحساب معامل الثبات لألداة ككل، ولكل بعد من أبعاد األداة، أن معامالت الثبات في استجابات أفراد العينة جاءت  4ويتضح من خالل الجدول )

( بين  تراوحت  االستبانة  ألبعاد  كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  أن  فنجد  الثقافة 0,897  -0,809مرتفعة؛  بعد  الثالث  البعد  في  الثبات  معامل  وكان   ،)

 من بين األبعاد؛ حيث بلغ )
ً
 يوحي ب0,897التنظيمية، هو األعلى ثباتا

ً
 مرتفعا

ً
الثقة في النتائج؛ حيث (. وقد بلغ معامل الثبات العام ألبعاد االستبانة معدال

، وهذا يشير إلى أن األداة تتسم بدرجة مرتفعة من الثبات، وصالحة ألغراض 0,951بلغ معامل ألفا كرونباخ لألداة ككل )
ً
(، وهو معامل ثبات عالي جدا

 الدراسة الحالية. 

 : نتائج الدراسة

   :نتائج السؤال األول 

، والقيادة اإلدارية، املنظمي)الهيكل    املنظمية "ما درجة ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة بالبنية  من أجل اإلجابة عن السؤال األول والذي نصه:  

واالنحرافات ، تم حساب املتوسطات الحسابية، ، وتكنولوجيا املعلومات(، في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؟"املنظميةوالثقافة 

البنية   أبعاد  الدراسة لكل بعد من  أفراد عينة  )الرتبة( الستجابات  النسبية  املعرفة، والرتبة املنظميةاملعيارية، واألهمية  إدارة  ، حسب درجة ممارسات 

 ( يوضح ذلك.  5وفق املتوسط الحسابي، والجدول )
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 ( 146)ن=   املنظمية املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألبعاد البنية  (: 5)جدول 
املنظميةأبعاد البنية  املتوسط الحسابي االنحراف املعياري  الرتبة درجة املمارسة   م  

املنظمي الهيكل  2,06 0,625 2 متوسطة   1 

اإلدارية القيادة  1,93 0,615 4 متوسطة   2 

املنظمية الثقافة  2,05 0,638 3 متوسطة   3 

 4 تكنولوجيا املعلومات  2,28 0,541 1 متوسطة 

  أبعاد األداة ككل  2,08 0,533  متوسطة 

( الجدول  املوضحة في  النتائج  البنية  5أظهرت  أبعاد  الدراسة على  أفراد عينة  الكلية الستجابات  الدرجة  أن  ، جاءت بدرجة متوسطة،  املنظمية( 

(؛ مما يدل على قلة تشتت استجابات أفراد العينة عن متوسطها؛ 0,533(، وانحراف معياري منخفض بلغ )2,08بمتوسط حسابي على األداة ككل بلغ )

وتجانس   االستجابات  تقارب  يعني  تراوحت مما  حيث  متوسطة،  ممارسة  بدرجة  جاءت   
ً
جميعا أنها  في  األبعاد  جميع  بين  التقارب  ويالحظ  البيانات. 

(؛ مما يدل 0,638  -0,541(، وانحرافات معيارية تراوحت بين )2,28  -1,93بين )  املنظمية املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على أبعاد البنية  

العينة.   املنظميةة املعرفة املرتبطة بالبنية  على أن درجة ممارسات إدار  في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط كانت متوسطة لدى أفراد 

( املعلومات حيث حصل على متوسط حسابي  ُبعد تكنولوجيا  األولى  املرتبة  ُبعد 2,28وجاء في  يليه كل من  املعرفة،  (، وبدرجة ممارسة متوسطة إلدارة 

بلغت متوسطاتها )  املنظميةوالثقافة    ملنظميا الهيكل   إذ  التوالي،  الرابعة واألخيرة بمتوسط  2,05،  2,06على  املرتبة  اإلدارية في  القيادة  ُبعد  بينما جاء   ،)

 ( وبدرجة ممارسة متوسطة. 1,93حسابي )

البنية   أبعاد  من  بعد  لكل  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  حساب   املنظميةوملعرفة  تم  حدة؛  املعيارية،   على  واالنحرافات  الحسابية،  املتوسطات 

 واألهمية النسبية )الرتبة( لكل عبارة من عبارات األبعاد األربعة، حيث جاءت حسب األبعاد كاآلتي:

 املنظميالبعد األول: الهيكل 

( الجدول  الهيكل  6ويوضح  املعيارية لعبارات بعد  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  أداة املنظمي(  العبارات في  الجدول حسب تسلسل  ، وترتيب 

 الدراسة. 

افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد الهيكل  (: 6)جدول   املنظمي املتوسطات الحسابية واالنحر
رقم  

 العبارة 
ـــارات  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  العبــ

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الرتبة

درجة  

 املمارسة 

للمديريققة باملرونقققة والتكيققف مققع البيئققة واالسقققتجابة  املنظمققييتصققف الهيكققل  1

 .السريعة للمتغيرات واالستفادة من التراكم املعرفي

 متوسطة  2 0,775 2,12

بقدر ما يتمتع به من معرفة   املنظمييتم تحديد موقع كل موظف في الهيكل   2

 .تتناسب مع صالحياته

 متوسطة  6 0,791 1,90

قققققل  3 قققققمح الهيكق قققققييسق قققققق  املنظمق قققققة لتحقيق قققققي املديريق قققققدفقها فق قققققة وتق قققققياب املعرفق بانسق

 .التوازن املعرفي

 متوسطة  5 0,765 2,03

قققين املققققوظفين مقققن أجققققل تعزيققققز  املنظمقققييسقققاعد الهيكققققل  4 قققى إزالققققة الحقققدود بق علق

 .ثقافة العمل بروح الفريق وتكوين جماعات تعلم

 متوسطة  4 0,832 2,05

قققققل  5 قققققوفر الهيكق ققققييق قق ققققين  املنظمق قق قققققارف بق قققققرات واملعق ققققادل الخبق قق قققققة لتبق قققققرص املطلوبق الفق

 .املوظفين بسرعة ويسر

 متوسطة  1 0,782 2,15

 وتسقهيل تبادلهققا  املنظمقييزيقد الهيكققل  6
ً
إمكانققات وفقرص إنتققاج املعرفقة داخليققا

 .وتداولها بين مستويات املديرية

 متوسطة  3 0,740 2,10

 متوسطة   0,625 2,06 ككل  املنظميالهيكل  

تراوحت املتوسطات  (، أي بدرجة ممارسة متوسطة للبعد ككل، حيث  2,06بلغ متوسطة الحسابي )  املنظمي( أن ُبعد الهيكل  6يتبين من الجدول )

 (، أي جميع عباراته جاءت بدرجة ممارسة متوسطة. 2,15 -1,90الحسابية لعبارات البعد بين )

 البعد الثاني: القيادة اإلدارية

اإلدارية، وترتيب الجدول حسب تسلسل العبارات في  7ويوضح الجدول ) أداة ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد القيادة 

 الدراسة. 
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افات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد القيادة اإلدارية(: 7)جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر
درجة  

 املمارسة 
 الرتبة

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي
ـــارات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  العبــ

رقم  

 العبارة 

توجد رؤية استراتيجية إلدارة املعرفة في املديرية، ويتم تطبيقها على كافة املستويات  1,94 0,798 4 متوسطة 

 اإلدارية.

7 

مالئمقققة لألفقققراد بمقققا يقققدعم ققققدراتهم علقققى تسقققعى القيقققادة اإلداريقققة إلقققى تقققوفير بيئقققة عمقققل  2,03 0,796 1 متوسطة 

 إيجاد معارف جديدة.

8 

 9 توفر القيادة اإلدارية فرص التعلم املستمر لزيادة إنتاج املعرفة.  1,97 0,800 2 متوسطة 

 10 تدعم القيادة اإلدارية صناع وعمال املعرفة. 1,90 0,803 5 متوسطة 

اإلداريقققة علققى كقققل العمليقققات املتعلققققة بتوليققد ومشقققاركة وتخقققزين وتطقققوير تركققز القيقققادة  1,95 0,755 3 متوسطة 

 وتطبيق املعرفة.

11 

تفقققوض القيقققادة اإلداريقققة صقققالحيات واسقققعة للعقققاملين مقققن أجقققل رفقققع مسقققتوى املعرفقققة  1,83 0,773 6 متوسطة 

 والخبرة لديهم.

12 

  القيادة اإلدارية ككل  1,93 0,615  متوسطة 

املتوسطات  1,93يتضح أن بعد القيادة اإلدارية جاء بمتوسط حسابي )(  7ومن الجدول ) (، بدرجة ممارسة متوسطة للبعد ككل، حيث تراوحت 

 أي أن عباراته كلها جاءت بدرجة ممارسة متوسطة.(، 2,03 -1,83الحسابية لعبارات البعد بين )

 املنظميةالبعد الثالث: الثقافة 

، وترتيب الجدول حسب تسلسل العبارات في أداة  املنظميةية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد الثقافة  ( املتوسطات الحساب8ويوضح الجدول )

 الدراسة. 

افات املتوسطات الحسابية  (: 8)جدول   املنظمية املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد الثقافة    واالنحر
درجة  

 املمارسة 
 الرتبة

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي
ــــــارات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  العبــ

رقم  

 العبارة 

. الداعمة للمعرفة   املنظمية يوجد لدى املديرية منهجية متكاملة لتعزيز الثقافة   1,91 0,733 4 متوسطة   13 

.الفرصة للتشارك املعرفي بين العاملين   املنظمي يتيح املناخ   2,10 0,785 1 متوسطة   14 

. توفر املديرية الوقت الكافي للعاملين ملشاركة وتطبيق املعرفة  2,10 0,808 1 متوسطة   15 

 16 تتالئم وتتوافق القيم السائدة في املديرية مع مبدأ االستمرار في التعلم الذاتي.  2,10 0,785 1 متوسطة 

 17 تدعم املديرية فعاليات متنوعة لتوليد املعرفة والتشارك بها.  2,03 0,813 3 متوسطة 

الوصول إليها تتوفر املعلومات واملعرفة لكل املوظفين واملستفيدين، ويمكن  2,05 0,791 2 متوسطة 

. واستخدامها بسهولة   

18 

ككل   املنظميةالثقافة   2,05 0,638  متوسطة    

( الجدول  الثقافة  8ويظهر  بعد  أن  )  املنظمية(  ككل  الحسابي  متوسطه  عام2,05بلغ  بشكل  للبعد  متوسطة  ممارسة  بدرجة  أي  فتراوحت (،   ،

   .عباراته جاءت بدرجة ممارسة متوسطة(، أي كل 2,10  -1,91) املتوسطات الحسابية في البعد بين

 البعد الرابع: تكنولوجيا املعلومات

( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات بعد تكنولوجيا املعلومات، وترتيب الجدول حسب تسلسل العبارات في 9ويوضح الجدول )

 أداة الدراسة. 

 واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات بعد تكنولوجيا املعلومات املتوسطات الحسابية  (: 9)جدول 
درجة  

 املمارسة 
 الرتبة

االنحراف  

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي
ــــــارات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  العبــ

رقم  

 العبارة 

قققققة  2,53 0,716 1 عالية ققققاالت داخليق قققققبكة اتصق ققققوفر شق قققققي تتق ققققدات فق قققققة الوحق ققققين كافق قققققة بق ققققار واملعرفق قققققل األفكق ققققهيل نقق لتسق

 املديرية.

19 

البشرية وتحديد احتياجاتهم املعرفية. 2,38 0,744 3 عالية  20 يوجد لدى املديرية برامج محوسبة إلدارة املوارد 

 21 للحصول على املعرفة.تستخدم املديرية )أنظمة الذكاء االصطناعي(، مثل: النظم الخبيرة  1,81 0,746 6 متوسطة 

البيانات، لتخزين املعرفة. 2,27 0,792 5 متوسطة   22 تستخدم املديرية )أنظمة قاعدة املعرفة( مثل: قواعد 

ققققر  2,40 0,792 2 عالية ققققوتي، لنشق ققققرد الصق ققققام الق ققققي، ونظق ققققد اإللكترونق ققققل: البريق ققققب( مثق ققققة املكتق ققققة )أنظمق ققققف املديريق توظق

 املعرفة وتوزيعها.

23 

  2,32 0,751 4 متوسطة 
ً
تتققيح املديريققة الققدعم والتسققهيالت التقنيققة املناسققبة إلتاحققة املعلومققات الكترونيققا

 بشكل مستمر على مدار الساعة.

24 

  تكنولوجيا املعلومات ككل  2,28 0,541  متوسطة 
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( الجدول  في  الدراسة  نتائج  تكنولوجيا  9وتشير  بعد  في  للعبارات  املمارسة  درجات  أن  وأخرى (  بدرجات ممارسة متوسطة  منها  جاءت  املعلومات 

(  2,28(، وبلغ املتوسط الحسابي لبعد تكنولوجيا املعلومات ككل )2,53 -1,81بدرجات ممارسة عالية، وجاءت املتوسطات الحسابية لعبارات البعد بين )

 وبدرجة ممارسة متوسطة للبعد بشكل عام. 

 : لثانينتائج السؤال ا

الثالث والذي نصه:  ومن أجل اإلجاب السؤال  للتربية    املنظمية "ما اآلليات املقترحة لتعزيز دور البنية  ة عن  في إدارة املعرفة في املديرية العامة 

 تمت اإلجابة عنه بتحليل األدب النظري والتوصل منه إلى عدد من اآلليات املقترحة. والتعليم بمحافظة مسقط؟" 

 :وتفسيرهامناقشة نتائج الدراسة 

  :مناقشة نتائج السؤال األول 

( أن الدرجة الكلية  6وكما يالحظ  من الجدول ) املنظمية أوضحت نتائج السؤال األول الذي هدف إلى الكشف عن درجة ممارسة إدارة املعرفة املرتبطة بالبنية  

 وسطة. ، جاءت بدرجة ممارسة مت املنظمية الستجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد البنية  

بأبعادها في دعم إدارة املعرفة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة مسقط، إال أن هذه األبعاد في بعض    املنظمية وبصفة عامة تشير هذه النتيجة إلى أهمية البنية  

  ا ما أشارت إليه نتائج دراسات كل من: كونج بيشاي نوند جوانبها ما زالت في حاجة إلى الوقوف عليها ألجل تعزيز وتطوير دورها في ممارسات إدارة املعرفة. ويدعم هذ 

(Kongpichayanond (2013 وبارهيزجر وكيارزم ،  (Parhizger and Kiarazm (2015 ون ، ودايان وآخر  Dayan et al. (2017) ،  ( التي  2019والعنزي  ،)

لها من تأثير قوي وإيجابي على   املعرفة بشكل كبير ودرجة مرتفعة؛ ملا  إدارة  اإلدارية،  املؤسسات وقياداتها  أن تمارس  إلى ضرورة  املؤسس ي، والجودة  توصلت  االبتكار 

 وتحقيق األهداف اإلستراتيجية، وتحسين جودة الخدمات في املؤسسات.  الشاملة، وتأثيرها على إستراتيجية املنظمات، ودورها األساس ي في كسب امليزة التنافسية،  

( بأن  2018(، ومقدادي )2017في تعزيز ممارسات إدارة املعرفة، بحسب ما أظهرته عدد من الدراسات منها: الجعيد )  املنظميةوتسهم أبعاد البنية  

والثقافة  املنظميالهيكل   اإلدارية،  والقيادة  وتكنولوجيا  املنظمية،  إدارة  ،  وبين  بينها  وعالقة  أثر  يوجد  حيث  املعرفة،  إلدارة  متطلبات  هي  املعلومات، 

البنية   املنظمات، وكون  إيجابي في  أهمية وتأثير  املعرفة من  إدارة  به ممارسات  الذ  املنظميةاملعرفة. ومن ثم ونظًرا ملا تتميز  ي تقوم عليه  تمثل األساس 

بتوفير هيكل   املعرفة،  إدارة  بما يحقق دعمها ملمارسات  املعرفة؛ فيستدعي تعزيز دورها  إدارية غير   منظميإدارة  مرن، وثقافة تنظيمية داعمة، وقيادة 

 تقليدية، وتكنولوجيا معلومات ُمفعلة وشاملة.

ا  ندرة  منها  يكون  ربما  أسباب؛  إلى  الحالية  الدراسة  نتيجة  عزى 
ُ
ت ما وقد  وهذا  وممارساتها،  املعرفة،  إدارة  مجال  في  املديرية  في  التدريبية  لدورات 

الحاتمية ) إليه  العمل، وقلة تفويض 2017أشارت  املركزية في  املعرفي. وقد يكون من األسباب  التشارك  للتعريف بمفهوم  بإعداد دورات  ( حين أوصت 

( الرشيدي  إليه  أشار  ما  للموظفين، وهذا  األعمال  املعرفة؛ حيث 2015بعض  لتشجيع مشاركة  باملكافآت  االهتمام  قلة   
ً
أيضا يكون  وقد  دراسته.  في   )

 ( باستحداث نظام واضح للمكافآت، لتشجيع وتعزيز التشارك في املعرفة. 2015أوصت الخروصية )

، والهيكل املنظمية ( بأن أثر متطلبات إدارة املعرفة: الثقافة 2017ككل، في الدراسة الحالية، مع نتائج دراسة كروان )  املنظمية وقد تشابهت نتائج أبعاد البنية  

( فجاءت فيها هذه  2015، والقيادة اإلدارية، والوعي املعرفي، على األداء املؤسس ي، جاء ككل بدرجة متوسطة، بينما اختلفت مع نتيجة دراسة الرشيدي )املنظمي 

املحروقي   الثقافة    ALmahruqi (2018)األبعاد ككل بدرجة مرتفعة، ومع دراسة  املعلومات، كممكنات  املنظمي ، والهيكل  املنظمية حيث جاءت  ، وتكنولوجيا 

 إلدارة املعرفة متوفرة بشكل عال. 

البنية   أبعاد  األبعاد،    املنظمية ومن حيث ترتيب  بين بقية  املعرفة من  إدارة  أعلى ملمارسات  املعلومات على درجة ممارسة  فقد حصل بعد تكنولوجيا 

( في حصوله على املرتبة األولى،  2018(، وبينما اتفقت نتيجة هذا البعد مع دراسة مقدادي )0,541( واالنحراف املعياري )2,28املتوسط الحسابي )حيث بلغ  

أهمية دور تكنولوجيا املعلومات  ( والتي جاء فيها في املرتبة األخيرة كمتطلب إلدارة املعرفة. وتشير النتيجة إلى 2017إال أنها تعارضت مع نتيجة دراسة الجعيد )

واتشردامرو  دراسة  النتيجة  هذه  ويدعم  األبعاد؛  بقية  عن  البعد  هذا  في  أكبر  بشكل  تمارس  املعرفة  إدارة  وبأن  املعرفة،  إدارة  ممارسات  نجكن  في 

(Watcharadamrongkun (2012املنظمية وعملياتها، ومن ثم تحسين األداء ، والتي أشارت إلى أن تكنولوجيا املعلومات لها تأثير قوي على إدارة املعرف . 

التقليدية، بل    وُيعزى  بالطرق  واملعرفة، بحيث ال يمكن حفظها واسترجاعها  املعلومات  إلى وفرة  األولى؛  املرتبة  املعلومات على  حصول تكنولوجيا 

 يحتاج ذلك إلى استخدام التكنولوجيا بوسائلها وتطبيقاتها الحديثة، حيث أن التقدم التكن
ً
ولوجي واملعرفي نتج عنه تراكم املعرفة بصورة مستمرة، أيضا

أساليب حديثة ظهور  وبالتالي  ومفاهيم جديدة،  مهارات  عنها  نتج  الذي  الرابعة  الصناعية  بالثورة  تربوية  املبحوثة كمؤسسة  املديرية  ر 
ُ
الجانبين    تأث في 

 نظمة تكنولوجيا املعلومات. األكاديمي واإلداري، لنشر وتوظيف املعرفة، ومن ثم أهمية تطوير أ 

( اختلف مع دراسة كروان  بهذا  الحالية على درجة ممارسة متوسطة؛ فإنه  الدراسة  املعلومات في  ( لحصول بعد  2017وبحصول بعد تكنولوجيا 

كما تعارضت   تكنولوجيا املعلومات فقط من بين بقية األبعاد على درجة مرتفعة كمتطلب من متطلبات إدارة املعرفة في أثره على زيادة األداء املؤسس ي،
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( نتيجة دراسة بن تفات ومناصرية  املعلومات جاء بدرجة مرتفعة كمتطلب لتطب2017مع  بأن بعد تكنولوجيا  أظهرت  التي  املعرفة، ومتوفر (؛  إدارة  يق 

 بدرجة مرتفعة لدى أفراد العينة. 

(. وتشير إلى  0,625(، وانحراف معياري )2,06في املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )  املنظميكما جاءت ممارسات إدارة املعرفة املرتبطة ببعد الهيكل  

الهيكل   متوسط    املنظمي دور  بشكل  تمارس  حيث  املعرفة،  إدارة  ممارسات  الهيكل  في  بعد  وكيارزم املنظميفي  بارهيزجر  دراسة  النتيجة  هذه  ويدعم   ،

(Parhizger and Kiarazm (2015  له تأثير فاعل ومهم على عمليات إدارة املعرفة.   املنظميةكأحد العوامل  املنظميالتي أشارت إلى أن الهيكل 

على املرتبة الثانية؛ إلى سهولة االتصال بين مستويات املديرية املبحوثة، وبينها وبين املدارس التابعة لها، وذلك من خالل    املنظمي حصول بعد الهيكل  وُيعزى  

 تمع املعرفي.  تفعيل البوابة التعليمية اإللكترونية؛ فهي تتيح تبادل املعلومات، واألفكار، والخبرات، واآلراء بشكل أكبر وأسرع، واالنخراط في املج 

( حيث حصل على درجة  2018في الدراسة الحالية على درجة ممارسة متوسطة؛ فقد اختلف مع دراسة مقدادي )  املنظميوبحصول بعد الهيكل  

 مرتفعة. 

الثالثة، حيث بلغ املتوسط الحسابي )  ميةاملنظوقد جاءت ممارسات إدارة املعرفة في بعد الثقافة   (،  0,638املعياري )( واالنحراف  2,05في املرتبة 

 في الترتيب األول من بين ممكنات إدارة املعرفة.  ALmahruqi (2018)في دراسة املحروقي  املنظميةبينما جاءت الثقافة 

الثقافة    وتعزى  بعد  الرسمية    املنظميةنتيجة  ممارسة  فيها  فتكون  العليا؛  املستويات  بعض  في  )الدور(  ثقافة  وجود  منها  يكون  ربما  أسباب؛  إلى 

التي تدعم ممارسات إدارة املعرفة،   املنظميةتعزز من الثقافة    املديريةوالبيروقراطية، وحسب ما جاء في استجابات األفراد قلة وضوح منهجية شاملة في  

 وعليه يجب زيادة غرس ثقافة التغيير والتطوير في املديرية.

 مرتفًعا.  املنظمية( حيث جاء مستوى الثقافة 2018على درجة ممارسة متوسطة؛ فقد اختلف مع دراسة العبرية ) املنظميةوبحصول بعد الثقافة 

 جاء بعد القيادة اإلدارية  
ً
( واالنحراف املعياري 1,93بدرجة ممارسة أقل إلدارة املعرفة من بين بقية األبعاد، حيث بلغ املتوسط الحسابي )وأخيرا

 ( والتي جاء فيها مجال القيادة اإلدارية في املرتبة األولى. 2015(، وتتعارض هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرشيدي )0,615)

ا   وُيعزى  إلى  اإلدارية  القيادة  بعد  تأثير هبوط  األسباب:  تلك  ومن  العينة،  نظر  وجهة  من  املبحوثة  املديرية  إلى  تعود  أسباب  إلى  األخيرة؛  ملرتبة 

ا  القيادة  اهتمام  وقلة  الحديثة،  التطورات  على  واالطالع  التدريب  وندرة  للموظف،  املعرفي  الوضع  تحسين  في  الرغبة  حالة  في  إلدارية البيروقراطية 

التي تد الفعلية  بأنه من  باالحتياجات  القول  اإلدارية. في ضوء ما سبق نستطيع  القيادات  اإلدارية لدى بعض  الخبرة  لقلة توفر   ربما 
ً
املعرفة، وأيضا عم 

لتأثير اإليجابي الضروري بمكان ممارسة القيادات اإلدارية في املديرية لنمط قيادي يتناسب مع االتساع املعرفي، وضرورة امتالك تلك القيادة اإلدارية ل

 جميع املوظفين باختالف شخصياتهم وقدراتهم. على

اختلف مع دراسة مقدادي ) الحالية على درجة ممارسة متوسطة؛ فقد  الدراسة  اإلدارية في  القيادة  التي جاء فيها بدرجة 2018وبحصول بعد   )

 على حدة وذلك على النحو اآلتي: بشكل عام، يتم مناقشة كل بعد من هذه األبعاد املنظميةوبعد مناقشة نتائج أبعاد البنية ، مرتفعة

 املنظميالبعد األول: الهيكل 

 جاء بدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة للبعد ككل، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  املنظمي( يالحظ أن ُبعد الهيكل 7بالنظر إلى الجدول )

الفرص املطلوبة لتبادل الخبرات واملعارف بين املوظفين بسرعة ويسر"، في املرتبة األولى في املحور، على  املنظمي ( التي نصها "يوفر الهيكل 5وكانت العبارة )

حصول هذه ُيعزى  (، وتدل هذه النتيجة على ممارسة تبادل املعرفة والخبرات والتشارك بها في املديرية، و 2,15توسط حسابي )أعلى مستوى من املمارسة، بم

  فرق العمل؛ مما يؤدي الفقرة على أعلى ترتيب؛ إلى توفر مناخ مناسب لتحقيق التعاون في العمل، والعمل بروح الفريق، والعالقات املتبادلة، ووجود تنسيق بين  

يوجد تداخل في أعمال إلى التواصل الفعال بين العاملين، ومن ثم تبادل املعرفة، كما أن طبيعة تنفيذ األنشطة في أقسام كل وحدة تنظيمية في املديرية، بحيث  

 عديدة لتبادل املعارف والخبرات. 
ً
 األقسام؛ فيتيح فرصا

( رقم  العبارة  املمارسة  درجة  في  العبارة  هذه  تلت  والت 1وقد  الهيكل  (  "يتصف  على  تنص  واالستجابة   املنظمي ي  البيئة  مع  والتكيف  باملرونة  للمديرية 

(، وتدل النتيجة على أنه برغم املركزية والرسمية في 2,12السريعة للمتغيرات واالستفادة من التراكم املعرفي" فقد حصلت على املرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

يوجد مرونة في العمل ومواكبة للتطورات واملتغيرات، واستفادة من املعرفة املتراكمة، وبوجود ش يء من املرونة والتجديد في  إنه  في املديرية، إال    املنظمي الهيكل  

املتغيرات. وقد ُيعزى ذلك إلى وجود عالقات بين املوظ  في كل  فين في العمل  العمل فهذا يعني أن تزيد فرصة اإلبداع واالستفادة من املعارف في مواجهة وتقبل 

إلى   القرارات، مما يؤدي ذلك  واملشاركة في صنع  اآلراء  األفكار وتبادل  ملناقشة  املديرية  في  االجتماعات   عقد 
ً
وأيضا املديرية،  في  املعرفة، قسم  االستفادة من 

استيعاب املتغيرات الطارئة، واختلفت مع  املرن يسمح ب   املنظمي ( في أن الهيكل  2015وإيجاد حلول للمتغيرات الطارئة، واتفقت النتيجة مع نتيجة الرشيدي )

      ( فجاءت هذه العبارة بدرجة مرتفعة. 2018دراسة مقدادي )

( العبارة رقم  الرتبة  الهيكل  6وتلي ما سبق من حيث  الثالثة، والتي تنص على "يزيد  املرتبة  املعرفة    املنظمي( فقد جاءت في  إنتاج  إمكانات وفرص 

(، وقد يعود ذلك  2,10داخلًيا وتسهيل تبادلها وتداولها بين مستويات املديرية" وتشير نتيجتها إلى أن هناك توليد للمعرفة في املديرية بمتوسط حسابي )

الهيكل   أن  امل  املنظميإلى  الفرص  السابقة، يوفر  العبارة  نتيجة  وكما هو واضح من  املديرية،  املعرفة بسرعة ويسر، وبالتالي فإن ذلك في  لتبادل  طلوبة 
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كتساب وتوليد ينعكس على توليد املعرفة الجديدة؛ فمن خالل إيجاد نمط للعمل الجماعي، واملشاركة باملعرفة، وتبادل التجارب؛ فهذا املناخ يساعد في ا 

 من خالل وجود عدة قاعات مجهز 
ً
واضحا املديرية  التطبيقي، ومن ثم يسهل معارف أخرى، ويبدو ذلك في  للعمل  وإقامة ورش  للتدريب،  ة ومخصصة 

هذه العبارة لم تزل تمارس بدرجة متوسطة، وربما يعود ذلك لنمط الهيكل التنطيمي بتعدد املستويات باملديرية،    إنتداولها بين مستويات املديرية. إال  

ا   من األعمال اإلدارية تعمل بشكل روتيني، فتوليد 
ً
ملعرفة وتبادلها بدرجة مرتفعة، يحتاج إلى تقليل عدد املستويات لتسريع تبادل املعرفة، كما أن كثيرا

 وبيئة متجددة في عملها باستمرار لتزيد من توليد معرفة جديدة.  

( العبارة  الهيكل  2في حين كانت  "يتم تحديد موقع كل موظف في  تتناسب مع ص  املنظمي( والتي نصها  يتمتع به من معرفة  الحياته"، هي بقدر ما 

(، وتدل هذه النتيجة على أن أفراد العينة يرون أن مواقعهم الوظيفية وترقياتهم، قد ال تكون مبنية 1,90األقل وفي الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

تتناسب مع معرفتهم  إعطائهم صالحيات  يتم  التي يمتلكوها، وبالتالي ال  والخبرة  املعرفة  املوظف على تطبيق  في كثير من األحيان على  ، ومن ثم ال يقدر 

إما أن يعزز وإما أن يعرقل  املنظميمعرفته بشكل كبير وفعال؛ ألنه ليس لهذه املعرفة عالقة مباشرة بموقعه الوظيفي، ومن هنا يمكن القول بأن الهيكل 

املحروقي   أوضحه  ما  وهذا  املعرفة،  التفتيش ي   ALmahruqi (2018)إدارة  اإلشراف  أدنى من  الكافية، وحد  بالسلطة  املوظفين  تزويد  بأن  دراسته؛  في 

 املتصيد ألخطائهم، سوف يشجعهم ويعزز ثقتهم، بقدرتهم على اإلبداع. 

( مقدادي  دراسة  مع  البعد  هذا  عبارات  نتيجة  الهيكل  2018واختلفت  بعد  عبارات  فيها  جاءت  والتي  ال  -  املنظمي(  نوعية  اختالف   -عباراتمع 

الهيكل   ُبعد  أن  الواضح  ومن  مرتفعة.  إدارة   املنظميباستجابات جميعها  ممارسات  في  دور  من  له  ملا  متوسطة  ممارسة  وبدرجة  الثانية  املرتبة  في  جاء 

 ما زال يستلزم تعزيز دوره في ذلك. إنهاملعرفة، إال 

 البعد الثاني: القيادة اإلدارية

( الجدول  بُ 8وفي  أن  النتائج  أظهرت  عينة (  أفراد  نظر  وجهة  من  ككل،  للبعد  املعرفة  إلدارة  متوسطة  ممارسة  بدرجة  جاء  اإلدارية  القيادة  عد 

 الدراسة. 

( العبارة  أعالها  جديدة"  8وكان  معارف  إيجاد  على  قدراتهم  يدعم  بما  لألفراد  مالئمة  عمل  بيئة  توفير  إلى  اإلدارية  القيادة  "تسعى  نصها  والتي   )

املديرية تالئم نوًعا ما ممارسات إدارة املعرفة، وذلك بتحفيز قدرات املوظفين على 2,03بمتوسط حسابي ) (، وتدل هذه النتيجة على أن بيئة العمل في 

 ما أن بيئة العمل في املديرية يتوفر فيه  هو واضحتوليد املعارف الجديدة. وكون القيادة تحرص على توفير بيئة تدعم إدارة املعرفة؛ فهذا يعني كما  
ً
ا نوعا

ينتج   املوظفين، واهتمام بمقترحاتهم، وتحفيزهم، مما  بينها وبين  اإلنسانية، واتصال مستمر  بالعالقات  اإلدارية  القيادة  بيئة كهذه اهتمام من قبل  عن 

جماعات العمل، والتفاعل    ( بأن قادة املعرفة يحرصون على تحفيز االبتكار، وتشكيل2013ابتكار للمعارف، ومما يدل على ذلك ما أوضحه الجاموس )

 املستمر مع الجميع في املديرية. 

( العبارتان  ومنها  قليل،  بمتوسط حسابي  العبارات  جاءت بقية  حين  و)7في  في  10(،  املعرفة  استراتيجية إلدارة  "توجد رؤية  تنصان على:  اللتان   )

اإل  القيادة  اإلدارية"، و"تدعم  املستويات  الرتبتين )املديرية، ويتم تطبيقها على كافة  املعرفة"؛ قد حصلتا على  ( بمتوسطين  5(، و)4دارية صناع وعمال 

التوالي، وهذا يدل  1,90(، و)1,94حسابيين ) أن( على  اإلدارية   على  القيادة  متكامل، فرؤية  يتم بشكل  املعرفة ال  إدارة  اإلدارية ملمارسات  القيادة  دعم 

لهم، وال يتم تطبيقها بشكل واضح ومتكامل، كما اتضح من استجابات األفراد، مما يعني أنه يستلزم إلدارة املعرفة غير واضحة للموظفين وال يتم شرحها  

أكبر على شرح الرؤية للموظفين، ثم تسعى لتحقيقها وتطبي قها بشمولية في القيادة اإلدارية أن تتبنى رؤية واضحة إلدارة املعرفة، وأن تكون لديها قدرة 

ذلك إلى أن مفهوم عمال وصناع املعرفة مفهوم ُيعزى ما تدل النتيجة إلى قلة اهتمام القيادة اإلدارية بعمال وصناع املعرفة، و جميع املستويات اإلدارية. ك

ال   إلدارة املعرفةجديد، وغير متداول بكثرة في املديرية، مما يؤدي إلى قلة معرفة دورهم، وبالتالي يؤثر على دعمهم من قبل القيادة، لذلك فدعم القيادة  

 يمكن أن يحدث بدون دعم قوي لعمال وُصناع املعرفة، وتمكينهم ملمارسة كافة عمليات إدارة املعرفة. 

العبارة ) السابقتين  العبارتين  تلت  والخبرة 12وقد  املعرفة  للعاملين من أجل رفع مستوى  واسعة  اإلدارية صالحيات  القيادة  ( والتي تنص على "تفوض 

( فقط، مما يدل أن بعض األفراد ال يتم تفويضهم بشكل كبير مما يخفض مستوى الخبرة لديهم،  1,83املرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بلغ )لديهم" فجاءت في 

   ُيعزى بحسب ما جاء في استجابات األفراد، و 
ً
استخدام حصول هذه العبارة على أقل ترتيب في البعد؛ ربما بسبب املركزية في العمل، بحيث يصعب معها أحيانا

 على مستوى معرفة وخبرة الفرد.
ً
 عملية تفويض الصالحيات بشكل كافي وواسع، فيقل مع ذلك فرص التمكين، والخبرة، مما ينعكس سلبا

مع اختالف نوعية   -( والتي جاءت فيها عبارات بعد القيادة اإلدارية2015واختلفت نتيجة عبارات هذا البعد مع نتيجة دراسات كل من الرشيدي )

إعادة نظر باستجابات تراوحت بين املرتفعة واملتوسطة. وهنا يمكن القول أن ُبعد القيادة اإلدارية في دوره في ممارسات إدارة املعرفة يحتاج إلى   -لعباراتا 

 ها بالدرجة املطلوبة. ، فممارسات إدارة املعرفة تتطلب قيادة إدارية فاعلة وداعمة بصورة أوسع حتى يتم ممارستاملنظميةفيه ألهميته في البنية  
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 املنظميةالبعد الثالث: الثقافة 

 جاء بدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة للبعد بشكل عام، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  املنظمية( أن ُبعد الثقافة 9ويظهر الجدول )

الفرصة للتشارك املعرفي بين العاملين"، و"توفر املديرية   املنظمي( والتي نصوصها على التوالي "يتيح املناخ 16(، و)15(، و)14حيث كانت العبارات )

و  ملشاركة  للعاملين  الكافي  األولى، الوقت  املرتبة  في  الذاتي"،  التعلم  في  االستمرار  املديرية مع مبدأ  في  السائدة  القيم  وتتوافق  و"تتالئم  املعرفة"،  تطبيق 

بلغ لكل منها ) الذي  الحسابي  املتوسط  الثقافة  2,10حسب  أن  النتيجة على  إدارة   املنظمية(، وبدرجة ممارسة متوسطة، وتدل هذه  املديرية تدعم  في 

وتدل    إتاحة مناخ عمل يشجع على التشارك املعرفي، وتوفير وقت لتطبيق املعرفة، ومبدأ االستمرار في التعلم الذاتي كقيمة سائدة في املديرية،املعرفة ب

عرفة، وُيعزى النتيجة كذلك على أن مناخ العمل الجيد، وتوفير الوقت، ومبدأ التعلم املستمر، هي عوامل أساسية وال بد منها لنجاح ممارسات إدارة امل

املناخ   أن  إلى  للوقت   املنظميذلك  املديرية  أن توفير  املعرفة، كما  تبادل  األفراد، وفرصة  بين  التحفيز، والتعاون، والتفاعل  الجيد يقوم في أساسه على 

 لحضور ورش العمل واملؤتمرات والفعاليات املتنوعة، باإلضافة إلى حرص األفراد على التعلم 
ً
الذاتي، فال بد أن ينتج عن كل هذا   يعطي للموظفين فرصا

في املديرية الحرص على االستمرار في تعزيز وجود هذه   املنظميةتشارك وتطبيق للمعرفة، كما اتضح من استجابات عينة الدراسة. وبذلك على الثقافة  

املناخ   وهي:  املعرفة،  إلدارة  الالزمة  أ املنظميالعوامل  وبشكل  الذاتي  التعلم  ومبدأ  والوقت،  نتيجة ،  أظهرته  ما  ذلك  على  يدل  ومما  عليه،  هي  مما  كبر 

( للثقافة  2015الفارسية  اإليجابي  التأثير  أن  العمل   املنظمية(  القيم  هذه  ضمن  ومن  وتعزيزها  اإليجابية  القيم  بغرس  العمل  بيئة  تطوير  في  يساعد 

 الجماعي الذي يساعد في تبادل املعارف واألفكار. 

 لتكرار الرتبة األولى على ثالث من العبارات حسب املتوسط الحسابي -الرابعة واألخيرة  في مقابل ذلك جاءت في الرتبة
ً
( والتي نصها 13العبارة ) -نظرا

الثقافة   املديرية منهجية متكاملة لتعزيز  )  املنظمية" يوجد لدى  بلغ  األقل بمتوسط حسابي  للمعرفة" هي  إلى قلة 1,91الداعمة  النتيجة  (. وتشير هذه 

امل الثقافة  وضوح  املديرية، فيما يخص نشر  تتبعها  التي  أو يوجد نقص في بعض جوانبها،  املنظميةنهجية  املعرفة،  املساندة إلدارة  ُتطبق  اإليجابية  وال 

فيها، والتي بدورها تدعم إدارة املعرفة؛ وذلك بغرس ثقافة إدارة املعرفة،   املنظميةال بد من عمل املديرية بمنهجية تساند الثقافة    وعليهبشكل متكامل.  

والعم ومعارفهم،  املوظفين  مهارات  تطوير  ثم  بها،  التشارك  وفوائد  ممارستها،  وأهمية  املعرفة،  إدارة  وفوائد  ألهمية  املوظفين  كل  قيم  وإدراك  وفق  ل 

املوظفين، وبذلك تدعم  بين كل  )  املنظميةالثقافة    ومعايير، وأفكار مشتركة  نتيجة مقدادي  العبارة مع  نتيجة هذه  اختلفت  املعرفة، وقد  (  2018إدارة 

 حيث كانت بدرجة مرتفعة. 

العبرية ) نتيجة دراسة  البعد مع  نتيجة عبارات هذا  التنظيمية  2018واختلفت  الثقافة  العبارات  -( والتي جاءت فيها عبارات   -مع اختالف نوعية 

الثقافة   ُبعد  نتيجة  خالل  من  ويتبين  مرتفعة.  الثقافة   املنظمية باستجابات  لتعزيز  املعرفة،  إدارة  ممارسات  في  كبير  بشكل  دوره  تعزيز  إلى  يحتاج  أنه 

 املساندة إلدارة املعرفة.  املنظمية

 تكنولوجيا املعلوماتالبعد الرابع: 

من وجهة نظر أفراد عينة جاء بدرجة ممارسة متوسطة إلدارة املعرفة للبعد بشكل عام،    تكنولوجيا املعلومات  ( أن ُبعد10ويالحظ في الجدول )

  الدراسة.

( بين  الحسابية  متوسطاتها  تراوحت  بدرجة ممارسة عالية،  منها  ثالث عبارات  )(،  2,53  -2,38جاءت  العبارة  األولى  الرتبة  في  والتي  19تتصدرها   )

( "توظف املديرية 23)نصها "تتوفر شبكة اتصاالت داخلية لتسهيل نقل األفكار واملعرفة بين كافة الوحدات في املديرية"، وتليها في املرتبة الثانية العبارة  

املع لنشر  الصوتي،  الرد  اإللكتروني، ونظام  البريد  املكتب( مثل:  وكما ذكر  )أنظمة  املعرفة،  وتوزيع  ونشر  نقل  وتوزيعها" وهي عبارات تتمحور حول  رفة 

تشمل ( أن املعرفة تنتقل إذا توفرت لها وسيلة النقل املتفهمة لهذه املعرفة. وتدل النتيجة على توفير بنية تحتية تكنولوجية في املديرية،  2009الخناق )

 املعرفة. الكثير من الخدمات التي تسهم في ممارسة إدارة  

( العبارة  ذلك  وتحديد 20وتلت  البشرية  املوارد  إلدارة  محوسبة  برامج  املديرية  لدى  "يوجد  على  تنص  والتي  الثالثة،  الرتبة  في  جاءت  التي   )

عزى احتياجاتهم املعرفية"،  
ُ
نتيجة حصول هذه العبارة على درجة عالية؛ إلى أنه ربما لوجود تسهيالت تكنولوجية في املديرية تعمل على توفير وتبادل    وت

البوابة  وجود  ذلك  ومن  املعرفية،  االحتياجات  حسب  للموظفين  التدريب  فرص  إتاحة  ثم  ومن  العمل،  يخص  فيما  الجديد  على  واالطالع   املعلومات 

( 2018من برامجها التنمية املعرفية، ومن أنظمتها نظام إدارة التدريب اإللكتروني، واتفقت نتيجة العبارة مع نتيجة دراسة مقدادي )اإللكترونية، والتي  

 فقد جاءت فيها بدرجة مرتفعة أيًضا.

(، وفيها جاءت باملرتبة األخيرة  2,32 -1,81بينما جاءت الثالث عبارات األخرى من عبارات البعد بدرجة ممارسة متوسطة، تراوحت متوسطاتها بين )

(، وهذا 1,81( والتي نصها "تستخدم املديرية )أنظمة الذكاء االصطناعي( مثل: النظم الخبيرة، للحصول على املعرفة، بمتوسط حسابي بلغ )21العبارة )

الخبيرة ال تستخدم بشكل كبير، و  النظم  املعرفة مثل  الحديثة الكتساب  الطرق  أن  إلى قلة توفير حُيعزى  يدل على  أقل ترتيب،  العبارة على  صول هذه 

واكت املعرفة  على  الحصول  يكون  ثم  ومن  الخبيرة،  النظم  مثل:  املعرفة  إدارة  في  تساعد  التي  التكنولوجية  واألنظمة  البرامج  بعض  سابها  واستخدام 

أن من أبرز  حيث أشار  (  2010الصطناعي. ويؤكد هذا طيطي )محدودا، وقلة التنوع في مصادر الحصول على املعرفة، ويعود ذلك لحداثة أنظمة الذكاء ا 
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ن النظم الخبيرة تستطيع دعم عمليات ادارة املعرفة ألنها تستخدم في جميع أ تطبيقات الذكاء االصطناعي في إدارة املعرفة النظم الخبيرة، ويمكن القول  

( التي أوضحت أنه ما زال االعتماد في حل املشاكل 2017بارة مع دراسة كروان )مراحل التخزين والتطبيق واملشاركة في املعرفة. واتفقت نتيجة هذه الع

وعل فنية  بطريقة  املشكالت  في حل  لديه  املتوفرة  واملعلومات  املعارف  يوظف  الذي  العالية،  واملهارات  الخبرات  ذوي  البشري من  العنصر  مية، وال على 

 ى البرمجيات والذكاء االصطناعي.  يعتمد في ذلك عل

)وات الرشيدي  دراسة  نتيجة  مع  البعد  هذا  عبارات  نتيجة  املعلومات2015فقت  تكنولوجيا  بعد  عبارات  فيها  جاءت  والتي  نوعية    -(  اختالف  مع 

باستجابات تراوحت بين درجة مرتفعة ودرجة متوسطة. وبالرغم من الرتبة األعلى التي حصل عليها ُبعد تكنولوجيا املعلومات، وحصول بعض   -العبارات

 مع بقية األبعاد التي اقتصرت االستجابات على عباراتها بدرجة ممارسة متوسطة، وقد يُ فق
ً
عزى ذلك  راته على استجابات بدرجة ممارسة عالية، خالفا

الرابعة نه يستلزم تعزيز دوره باستمرار وبصورة أوسع؛ ليواكب تطورات  إ إلى جهود وزارة التربية والتعليم ملواكبة اقتصاد املعرفة، إال   الصناعية  الثورة 

  والتي لها تأثيرها على مجال التعليم واملعرفة.

  الثانيمناقشة نتائج السؤال 

السؤال   بعض  الثانيوهدف  تقديم  البنية    إلى  دور  لتعزيز  املقترحة  والتعليم بمحافظة    املنظميةاآلليات  للتربية  العامة  املديرية  في  املعرفة  إدارة  في 

عدد من اآلليات املقترحة  تم استخالص  ؛  من خالل الرجوع إلى عدد من املراجع واألدبيات، وباالستعانة باإلطار النظري، والدراسات السابقة لذلك و و مسقط،  

 في املديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط؛ لكل بعد من أبعاد الدراسة على النحو اآلتي: رفة في إدارة املع املنظمية لتعزيز دور البنية 

 املنظميالهيكل  .1

التعليمات؛ يؤثر سلًبا عل • الصارمة وحرفية تطبيق  إتاحة فرصة لإلبداع والتفكير، فالقواعد واإلجراءات  العمل؛ من أجل  الرسمية في  ى  تخفيف 

 املعرفة الجديدة وتوليدها. إنشاء 

 إدارة املعرفة.  التقليل من مركزية القرار؛ إلتاحة الفرص للموظفين وتشجيعهم على املشاركة في ممارسات •

 عند تحديد صالحيات املوظف، يجب األخذ في االعتبار ما يمتلكه من قدرات معرفية، بحيث يتناسب عمله مع معرفته.  •

الصاعد   • االتصال  املستويات  تفعيل  بين  االتصاالت  قلة  باملعرفة، ألن  واملشاركة  املعلومات  نقل  في  أهمية  له من  ملا  والرأس ي؛  واألفقي  والهابط، 

 
ً
على تطبيق إدارة املعرفة، وأن تعمل املديرية على توزيع املعرفة عبر قنوات االتصال، واستثمارها واستخدامها في تطوير وتجديد   اإلدارية يؤثر سلبا

 .املنظمة

يصلح للتدفق املعرفي، ويتميز باالستقاللية في حل املشاكل، واتخاذ القرارات، وتهيئة بيئة مالئمة لتفاعل املوظفين، الذي يؤدي  منظميتوفير مناخ  •

 إلى اكتساب خبرات سابقة واكتشاف معارف جديدة. 

 بادل املعرفة بشكل أوسع وعدم تركيزها فقط عند اإلدارة العليا. إيجاد عالقات بين العاملين في عملية توزيع املعرفة؛ حتى يكون هناك إمكانية لت •

 تجميع األنشطة وتنظيمها، بحيث يقوم بها فريق عمل متنوع الخبرات؛ حتى يساهم في التقاط املعرفة وتقاسم الخبرات.  •

 من فرص استقطاب املعرفة. كسر الروتين اليومي في العمل، عن طريق التدوير الوظيفي، وإثراء العمل بمهام مختلفة؛ مما يزيد  •

أف • وابتكار  العمل،  تطوير  وبالتالي  املعرفة،  تبادل  فيزيد من  الدوائر؛  بين  وتنسيق  حلقة وصل  الفريق  أعضاء  فيها  يشكل  العمل،  كار  تكوين فرق 

 جديدة. 

املعرفة   • ، على أن يكون لديه معرفة وخبرة  نظميةاملاستحداث وظيفة )مدير املعرفة( في املديرية، ليقوم بعمليات تصميم، وتنفيذ، واملراقبة على 

 بالتكنولوجيا، وإدارة التغيير. 

 القيادة اإلدارية .2

، وقدرة على إيجاد  تطوير معايير الختيار القيادة اإلدارية، التي تدعم إدارة املعرفة، كأن تتسم القيادة اإلدارية بالقيادة الذكية؛ ومن ذلك حسن التصرف  •

الروتي  األعمال  وليس  التغيير  والتركيز على  التطوير،  في  والرغبة  بفاعلية،  العمل  وبيئة  العمل  في عالقات  إيجابية  التعلم  اتجاهات  الحرص على   
ً
أيضا نية، 

 الذاتي، وامتالك مهارات في التكنولوجيا، وقدرة على التأثير اإليجابي على املوظفين.  

نفيذ الرؤية،  تبني القيادة اإلدارية لرؤية متكاملة وواضحة إلدارة املعرفة، وتوفر لتنفيذها كافة اإلمكانات الالزمة، وأن تكون مسؤولة عن متابعة ت •

 مارسات إدارة املعرفة، بحيث تكون إدارة املعرفة من أولويات اهتمام القيادة اإلدارية. ومتابعة م

 عمل القيادة اإلدارية وفق خطة إستراتيجية خاصة بإدارة املعرفة، لها أهدافها، وإجراءاتها، وآليات تنفيذها، وبرنامجها الزمني.  •

 تخصيص موارد مالية ومادية خاصة بإدارة املعرفة.  •
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وظفين  ادة اإلدارية على التنمية الذاتية؛ باالطالع على الجديد من املعرفة، وتطوير القائد ألفكاره، وتقبل نقدها، وتبادل آرائه مع آراء امل حرص القي •

 ومقترحاتهم.

، واالرتقاء بعملهم، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم، والتعريف بهم.  •
ً
 وفنيا

ً
 وإداريا

ً
 دعم ُعمال وُصناع املعرفة معنويا

إيج • القيادية، ومن لهم بصمة واضحة، واتجاه  املقومات  يمتلكون  املعرفة، ويكونوا ممن  أو مدير  املعرفة،  اختيار قادة  الشفافية عند  ابي  وجود 

 عالي نحو إدارة املعرفة. 

االت • نمط  اتباع  أو  املفصلة،  التعليمات  إصدار  أو  القرار،  بصنع  اإلداري  القائد  يتفرد  ال  بحيث  املوظفين،  إلى تمكين  القائد  من  الهابط  صال 

 املوظفين فقط، بل تشجيع املوظفين على املبادأة واالبتكار، ومدهم بالثقة، واستخدام تفويض السلطة، والتعاون في إنجاز العمل. 

 كار. إقامة عالقات إنسانية مع املوظفين، واالستعانة بهم لتسهيل مواكبة التطورات، واإلملام باملعارف واألفكار، وزيادة االبت •

ملناخ   • اإلدارية  القيادة  التجديد والتغيير    منظميتوفير  العمل متغيرة ومتجددة، والتقليل من أسباب مقاومة  بيئة  مالئم لإلبداع والتفكير، وجعل 

 عند بعض العاملين؛ فبيئة العمل الحركية واملتجددة تدعم القدرة على توليد معرفة جديدة. 

اإلبداع، واملرونة، واملهارات، والعمل على تطويرها؛ لتكون القيادة اإلدارية قدوة للعاملين في البحث عن املعرفة بناء قيادة إدارية تتميز بالحيوية، و  •

 وطرق امتالكها. 

املتراكمة،  • وخبراتهم  الفكرية،  ومهاراتهم  املوظفين،  قدرات  وتحفيز  استثمارها،  من  للتمكن  وتطويرها  للموظفين،  اإلبداعية  األفكار    توثيق 

 على إبراز مواهبهم وإمكانياتهم، والحرص على اكتشاف العاملين املبدعين واملتميزين واألذكياء، واالهتمام باملبتكرين. وتشجيعهم 

الضمنية،  • باملعرفة  املشاركة  إلى   لالنتماء والنشاط، مما يؤدي 
ً
الحماس والدافعية، ويوفر مناخا الجماعي يعطي  العمل؛ فالعمل  مع وجود   تشكيل فرق 

 املتبادلة، مما يسهم في إنشاء معرفة جديدة.الثقة 

اكتشافهم فكرة جديدة  • التي يمتلكوها، وتقديم حوافز عند  ، أو  توفير املكافآت التي تشجع املوظفين وفرق العمل، على تقاسمهم للخبرة واملعرفة 

 عند تطبيق واستثمار املعارف.  

املوظفين، ورفع مستوى قدراتهم ومه • املنهي؛ من أجل  الحرص على تدريب وتأهيل  والتطوير  املستمر،  التعلم  وإتاحة فرص  اراتهم بشكل مستمر، 

 تمكينهم من ممارسة إدارة املعرفة، وبما يضمن تطبيقها وتطويرها، وتمكين العاملين من االستفادة من املعرفة، بما يرفع من أداء العمل. 

 املنظميةالثقافة  .3

 في املديرية في تطبيقها. املنظميةإصدار دليل معرفي يتضمن عمليات إدارة املعرفة، وشرحها، وآليات تطبيق كل عملية منها، ودور البنية  •

دعمها،   وسبل التوسع في غرس ثقافة إدارة املعرفة بين املوظفين في املديرية، من حيث مفهومها واملفاهيم املرتبطة بها، وفوائد تطبيقها، وعملياتها، •

فة إدارة وترسيخ املفاهيم واالتجاهات اإليجابية نحو ممارسات إدارة املعرفة، وبناء قيم الثقة والشفافية والتعاون، وتوظيف طرق فاعلة لنشر ثقا

 املعرفة، كاملنتديات اإللكترونية، أو موقع إلكتروني خاص باملديرية.  

بالثقافة   • وقيمها،  املنظميةاالسترشاد  والعمل ،  العمل،  في  التعامل  وأساليب  العمل،  وقواعد  والتغيير،  بالتطوير  االهتمام  مثل:  ومعتقداتها، 

 الجماعي، عند وضع الخطط اإلستراتيجية في املديرية، التي تدعم ممارسات إدارة املعرفة. 

الثقافة   • ت  املنظميةإيجاد  في  مهم  دور  لها  يكون  التي  العمل؛  بيئة  في  والحركية  والجودة، التكيفية  التكنولوجي،  التقدم  ومواكبة  املديرية،  طوير 

 ومختلف األفكار؛ فعند توظيف مثل هذه الثقافة يكون التغيير بتكاليف أقل، ونجاح كبير. 

الثقافة   • الت  املنظميةدعم  بالبرامج  التحاقه  إيجابي لديه نحو استمرار  اتجاه  املعرفية، وإيجاد  املوظف وإمكاناته  ملهارات  دريبية، وورش اإليجابية 

 العمل التطبيقية؛ لتطوير قدراته ومهاراته، بما يدعم ممارساته إلدارة املعرفة.

الثقافة   • ولتطبيقهم   املنظمية توظيف  يمتلكوها،  التي  باملعرفة  مشاركتهم  على  معنوي  أو  مادي،  بحافز  تحفيزهم  خالل  من  للموظفين،  تحفيزي  كبعد 

 ي، وتخصيص وقت كافي لذلك، كتنظيم اللقاءات والندوات في املديرية وخارجها.منظمتوفير مناخ    ممارسات وأنظمة وبرامج إدارة املعرفة، مع 

الثقافة   • والتجديد    املنظميةتوظيف  القرارات،  اتخاذ  وأساليب  واملعارف،  املعلومات  من  االستفادة  وطرق  املوظفين،  تفكير  طريقة  تطوير  في 

 واالبتكار، لتحقيق ميزة تنافسية. 

الدراسات الجامعية املنشورة في مجال إدارة املعرفة، لالستفادة من نتائج ومقترحات وتوصيات هذه البحوث والدراسات، في تطوير الثقافة  االطالع على   •

 الداعمة ملمارسات إدارة املعرفة.  املنظمية 

حلق • عقد  ثم  املعرفة،  الداعمة إلدارة  التنظيمية  الثقافة  تعزز من  وتقارير،  وأوراق عمل  بحوث  واالستفادة من  عمل  نتائجها،  نقاشية حول  ات 

 املقترحات املقدمة في تحديد جوانب القوة والضعف، لدور املديرية في تعزيز ممارسات إدارة املعرفة. 
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 حركية مرنة، حتى تتغلب على الشكل البيروقراطي، والنظام املركزي القائم في املديرية.  منظميةتكوين ثقافة  •

 وتنويع أساليب تقاسم وتبادل املعرفة الضمنية؛ كاللقاءات العلمية، واملنتديات اإللكترونية، وفرق العمل، وغيرها.  نشر ثقافة التشارك املعرفي، •

الداعمة إلدارة املعرفة؛ باستقطاب خبراء يتميزون بالفكر واإلبداع، وقدرتهم على مواكبة املعارف املتدفقة وإدارتها، ثم تصميم    املنظميةتطوير الثقافة   •

 يرية.معرفية عن الخبراء، من داخل املديرية أو من يتم استقطابهم، وتهيئة وإعداد العاملين للعمل بمفهوم إدارة املعرفة وممارساتها في املدخرائط  

التقليدية  • الطرق  بين  عليها،  والحصول  وامتالكها  املعرفة  اكتشاف  مصادر  وتعدد  متنوعة،  بأساليب  املعرفة  واستحواذ  استقطاب  على  العمل 

 لحديثة، وعدم االعتماد على أسلوب واحد. وا 

 توفير بنك للمعرفة الصريحة في دوائر املديرية، تكون متاحة لجميع املوظفين. •

لخاصة بأمن  رفع مستوى املعرفة والوعي بطرق األمن املعلوماتي، واملحافظة على برامج اإلدارة اإللكترونية الخاصة باملديرية، ومنع تسرب املعرفة ا  •

 مثل قواعد البيانات عند تبادل وتوزيع املعرفة داخل وخارج املديرية، وتدريب املوظفين باستمرار على هذه الطرق.املديرية 

 تكنولوجيا املعلومات .4

وتوزيع ونش • تبادل  وييسر  وتخزينها،  باملعرفة  االحتفاظ  يسهل  مما  عملهم،  في  الالزمة  اإللكترونية  بالبرامج  املديرية  في  دائرة  كل  املعرفة، ر  تزويد 

 والتحول إلى العمل اإللكتروني بشكل أكبر، ومتابعة استمرارية فعالية توظيف التكنولوجيا بما يدعم إدارة املعرفة. 

دعم  توجيه املوظفين الستخدام مختلف أنظمة تكنولوجيا املعلومات في عملهم، التي تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وتحديث معارفهم، بما ي  •

 فة. إدارة املعر 

 توفير أنظمة تكنولوجيا املعلومات املساعدة في إدارة املعرفة، وتدريب املوظفين على استخدامها في كل املستويات اإلدارية. •

 استثمار املعرفة املخزنة، واختيار نظم جديدة تساهم في تيسير عملية تطبيقها، واالستفادة منها في عمليات اإلدارة والعمل اإلداري.  •

الفرصة   • لحل إتاحة  املكدسة  واملعرفة  املكتسبة  الخبرة  من  ليستفيدوا  املعرفة؛  لخزن  املستخدم  املعرفة،  قواعد  نظام  على  لالطالع  للموظفين 

 املشكالت. 

املؤ  • اإللكترونية، مثل: استخدام  الجماعية  املشاركة  أنظمتها، مثل:  املعرفة، من خالل  املستخدمة ملشاركة  الخبرة  املديرية لجماعات  تمرات دعم 

 اعي. ملباشرة، والحوارات اإللكترونية، ومؤتمرات الفيديو، وغيرها؛ ألنها تدعم املشاركة باملعرفة بشكل كبير، وتوفر التكلفة في العمل الجما 

الرق • املعرفة  نشر مفهوم   
ً
وأيضا وغيرها،  الرقمية،  والشرائح  للمديرية،  املعرفة  استخدام خرائط  طريق  املديرية، عن  في  بيئة معرفة  ية، م إيجاد 

 واستخدام تطبيقات نظام املعلومات، وتدريب املوظفين عليها.

 في إدارة الوثائق الخاصة باملديرية. •
ً
 التوسع أكثر في استخدام أنظمة ابتكار املعرفة، مثل نظم التصميم بالحاسوب، واستخدامها مثال

 يرة، ثم توظيفها في حل املشكالت، واتخاذ القرارات في املديرية.  لقبض املعرفة واكتسابها، مثل: النظم الخبتوفير بعض أنظمة الذكاء االصطناعي؛  •

 إنشاء موقع مستقل على بوابة عمان التعليمية اإللكترونية، يحمل مسمى إدارة املعرفة.  •
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Abstract: This study aims at exploring the degree to which the knowledge management associated with the 
organizational structure (organizational chart, administrative leadership, organizational culture and 
information technology) is practiced in the Directorate General of Education in Muscat Governorate. It also 
aims at proposing mechanisms to enhance the role of organizational structure in practicing Knowledge 
management in that Directorate. 
To conduct this study, the descriptive approach was adopted where quantitative data was collected using a 
questionnaire containing (24) statements distributed into the four dimensions of the organizational structure. 
To verify the suitability of the questionnaire, the psychometric properties, validity and reliability, of the tool 
were used. The face validity was measured by investigating the trustees' opinions, internal validity of 
statements and dimensions was measured by Pearson coefficient, and the internal consistency was measured 
by Alpha Cronbach. The results indicated that the questionnaire was characterized by a high degree of validity 
and reliability. The study sample included (146) individuals which means (30%) of the study population that 
amounted to (485) individuals. 
Quantitative data were analyzed by calculating the arithmetic means and standard deviations. The results 
showed that the degree of knowledge management practices in each dimension of the organizational 
structure (organizational chart, administrative leadership, organizational culture and information 
technology) in the Directorate General of Education in Muscat Governorate is medium among the individuals 
of the study sample. 
Based on the results of the field study, the study proposes some mechanisms for each dimension of the 
organizational structure to enhance its role in improving knowledge management practices in the Directorate 
General of Education in Muscat Governorate. The study ended with suggesting a group of related studies that 
can be conducted in the future. 

Keywords: organizational structure; knowledge management; organizational chart; administrative leadership; 
organizational culture, information technology; Directorate General of Education in Muscat Governorate . 
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