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ملخص:
املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  اإىل  التعرف  الدرا�سة  هدفت 
الإداريني  نظر  وجهة  من  عمان  ب�سلطنة  العايل  التعليم  وزارة  يف 
العاملني يف الإدارة الو�سطى، والتعرف اإىل متغريات الدرا�سة: النوع 
وعدد  العلمي،  واملوؤهل  والعمر،  الوظيفي،  وامل�سمى  الجتماعي، 
مت  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  احلالية،  الوظيفة  يف  اخلربة  �سنوات 
اإعداد ا�ستبانة تكونت من )36( فقرة موزعة على اأربعة جمالت هي 
)توليد املعرفة، ون�رش املعرفة، و تخزين املعرفة، و تطبيق املعرفة. 
وبعد التاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة، وثباتها مت تطبيقها على عينة 
الدرا�سة التي تكونت من )52( فرداً من الإدارة الو�سطي. وبعد جمع 
البيانات مت حتليلها با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات 
املعيارية، والختبار التائي )ت( ملجموعة واحدة، والختبار التائي 
)ت( ملجموعتني م�ستقلتني، وحتليل التباين الأحادي ملعرفة دللة 

الفروق يف بع�ض املتغريات. 
وقد بينت نتائج الدرا�سة دللة اأهمية املجالت الأربعة )توليد 
على  املعرفة(  وتخزين  املعرفة،  ون�رش  املعرفة،  وتطبيق  املعرفة، 
اأما فيما يتعلق باأثر متغريات  التوايل عند م�ستوى الدللة )0.05(. 
الدرا�سة فقد اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود دللة فروق يف متطلبات 
من  عمان  ب�سلطنة  العايل  التعليم  وزارة  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق 
مبتغريات  الو�سطى  الإدارة  يف  العاملني  الإداريني  نظر  وجهة 
واملوؤهل  والعمر،  الوظيفي،  وامل�سمى  الجتماعي،  النوع  الدرا�سة، 
العلمي، وعدد �سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية وخل�ست الدرا�سة 
ودورات  حما�رشات،  اإعداد  �رشورة  منها:  التو�سيات،  من  عدد  اإىل 
تدريبية العاملني كافة يف وزارة التعليم العايل من اأجل تب�سريهم 
ادراكهم نحوها من  لزيادة  اإدارة املعرفة  باأهمية تطبيق متطلبات 

حيث املعرفة واملمار�سة.
املعرفة،  اإدارة  تطبيق  املعرفة،  اإدارة  املفتاحية:  الكلمات 

الإدارة الو�سطى.

The Requirements needed for the Application of 
Knowledge Management in Omani Ministry Higher 
of Education as Viewed by Administrators of mid-

dle Level Management

Abstract:

The study aims to know the requirements 
for the application of knowledge management in 
Omani ministry higher of education as viewed by 
administrators of middle level management. The 
study also aims to know the variables of sex, job title, 
age, academic qualification and years of experience 
in the current job. To achieve the aim of the study, 
the researcher prepared the study tool which is 
a questionnaire of 36 items covering four fields. 
These areas are: knowledge generation, knowledge 
dissemination, knowledge storage, and knowledge 

application. After proving the reliability and validity of 
the study tool, it has been applied on the study sample 
of 52 personnel from the medium level administration. 
Data were collected and analyzed using the means, 
Standard Deviations, T-test for one group and the 
T-test for two independent groups, one-way analysis 
of variance to know the significance of the differences 
among some variables. 

The study results have shown the significance of 
the four fields of knowledge generation, knowledge 
application, knowledge dissemination and knowledge 
storage respectively. As for the effect of the variables, 
the results have revealed that there are no statistically 
significant differences for the requirements for the 
application of knowledge management in the Ministry 
of Higher Education in Oman from the point of view 
of the administrators in the middle level management 
in the variables of sex, job title, age, academic 
qualification and the number of experience years in 
the present job. 

In the light of these results, the study has made 
some recommendations including:

The study stresses the importance of preparing 
lectures and training courses for all Ministry of 
Higher Education staff to make them aware of the 
importance of the application of the requirements of 
knowledge management. This will help to broaden 
their understanding of this application in terms of 
knowledge and practice.

Key Words: knowledge management, application 
of knowledge management, middle level management

 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
التغريات،  من  �سل�سلة  والع�رشون  احلادي  القرن  ي�سهد 
والتطورات املت�سارعة يف �ستى جمالت احلياة، ففي ظل النفجار 
بداأ  اللكرتونية،  احلكومة  وتطبيق  التكنولوجي  والتقدم  املعريف 
القت�ساد العاملي بالتحول من ع�رش املعلومات اإىل ع�رش املعرفة، 
حيث اأ�سبحت املعرفة متثل اأهم عوامل الإنتاج باعتبارها راأ�ض املال 
اجلديد املبني على خربات، واأفكار، ومهارات، وممار�سات الأفراد يف 
الكبي�سي  اليوم كما يراها  اإن دور املعرفة   .)2008 املنظمة )جنم، 
ومع  وا�ستحقاقاتها،  العوملة،  ظاهرة  تنامي  مع  يتعاظم   )2005(
انت�سار نظم الت�سال احلديثة، وات�ساع �سبكة املعلومات مما ي�سهل 
�سكل  اأمام  اليوم  جمتمعات  واأ�سبحت  وتبادلها.  املعرفة  انت�سار 
جديد من املنظور املجتمعي يعتمد يف نفوذه على املعرفة عمومًا، 
الأ�سا�سية يف  الركيزة  اإذ يتعاظم دور �سناعة املعلومات، بو�سفها 
مع  املعريف  باملدخل  الهتمام  تزايد  كما  احلديث،  القت�ساد  بناء 
بعد  �سيما  ل  الأعمال،  بيئات  يف  املت�سارع  التغيري  ظاهرة  تنامي 
نتاجات  حتقيق  يف  مهمًا  موجوداً  بو�سفها  املعرفة  اأهمية  اإدراك 
املنظمة، ودورها يف التحول نحو اقت�ساد املعرفة، الذي يركز على 

املوجودات الفكرية واملعرفية. 
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عن  املعرفة  لإيجاد  موجهه  ن�ساطات  املعرفة  اإدارة  ومتثل 
بطريقة  املطلوب  التغيري  اإحداث  ل�سمان  والتعلم  التعليم،  طريق 
خمططة، ومدرو�سة يف امل�ستويات التنظيمية كافة، لتح�سني نوعية 
الربحية زيادتها والتطوير امل�ستمر )Awad&Ghaziri, 2004(. ويرى 
القريوتي )2005( اأن مفهوم اإدارة املعرفة يعطي دوراً مهمًا للعن�رش 
الإن�ساين املتمثل بقدرات املوظفني، وخرباتهم، والجتاهات ال�سائدة 
لديهم، وللمعاين التي يعطونها للمعلومات عند حتليلها وتف�سريها، 
وال�ستفادة  املعلومات،  ا�ستخدام  طريقة  حتدد  اأنها  اعتبار  على 
الأن�سطة  ت�سهيل  عملية  اأنها  على   )Bhatt, 2002( عرفها  فقد  منها. 
ونقلها،  عليها،  واحل�سول  اإيجادها،  حيث  من  باملعرفة  املتعلقة 
والتجريب،  والتعاون،  التعلم،  عمليات  ذلك  ويت�سمن  وا�ستخدامها، 
وتكامل املجموعات املختلفة، وا�ستخدام اأنظمة املعلومات و�سبكات 
جمموع  عن  عبارة  املعرفة  اإدارة  اأن  الباحثة  وترى  الت�سال. 
واختيارها،  املعرفة،  توليد  على  املوؤ�س�سات  ت�ساعد  التي  العمليات 
خربات  اإىل  املعلومات  وحتويل  وتطبيقها،  وتخزينها  وتنظيميها، 
املختلفة،  الإدارية  للأن�سطة  اأ�سا�سًا  وتعترب  املوؤ�س�سة،  متتلكها 

ك�سناعة القرار، والتخطيط ال�سرتاتيجي، وحل امل�سكلت. 

أهمية إدارة املعرفة وأهدافها 
اجلانب  اإدارة  على  تركيزها  يف  املعرفة  اإدارة  اأهمية  تتمثل 
قدرة  التي منها  الكثرية،  فوائدها  املنظمة، علوة على  الفكري يف 
القرار واتخاذه، والعمليات  اإدارة املعرفة على حت�سني عملية �سنع 
الداخلية يف املنظمة، كما ت�سهم يف تطور املنظمة ومنوها؛ وذلك من 
خلل زيادة اإنتاجها، وخف�ض تكاليفها، واخت�سار الوقت، اإ�سافة اإىل 
فوائدها على العاملني يف املنظمة التي تتمثل يف جعلهم اأكرث معرفة 
ووعيا مبا يتعلق بوظائفهم ومنظماتهم. بالإ�سافة اإىل قدرتها على 
من  العاملني  متكني  يف  ي�سهم  ما  والتعاون،  التعلم  عملية  ت�سجيع 
حتقيق ذاتهم واإعطائهم الفر�ض للتدريب )حجازي، 2005(. وترى 
التعليم  اأن لإدارة املعرفة فوائد عديدة بالن�سبة ملوؤ�س�سات  الباحثة 
الإنتاجية،  وزيادة  الأداء،  حت�سني  على  قدرتها  حيث  من  العايل 
الذي  املنا�سب  التعليمي  القرار  و�سنع  التعليمية،  اأهدافها  وحتقيق 
للعمليات  امل�ستخدم  الوقت  واخت�سار  التكلفة،  خف�ض  يف  ي�سهم 
الإبداعية، والتطويرية، وحت�سني اخلدمات الأكادميية، والإدارية يف 

اجلامعات، والكليات.

عمليات إدارة املعرفة 
ت�سمل اإدارة املعرفة �سل�سلة من العمليات املرتابطة، واملتكاملة 
فيما بينها لتحقيق اأهدافها، ومن اأبرز هذه العمليات: توليد املعرفة:  
حيث تت�سابه هذه العملية اإىل حد كبري مع عملية ا�ستحداث املعرفة، 
وم�سطلح ابتكار املعرفة، وتبداأ عملية توليد املعرفة بفكرة يقدمها 
الذي ح�سل عليها اأو ابتكرها، ثم يتم توليد املعرفة من خلل عملية 
والتفكري  التعلم،  وعملية  والتجريب،  التطوير،  نحو  وال�سعي  البحث 
والإبداع )الكبي�سي، 2005(. وامتلك املعرفة:  يرى دفلني )2001( 
قوة  على  وي�ساعدها  القوة،  مينحها  للمعرفة  املنظمة  امتلك  اأن 
التاأثري على الأحداث اليومية، اأما على امل�ستوى الفردي فاإن امتلك 
املعرفة مينح الفرد الفر�سة كي يثبت ذاته يف العمل، وي�ساعده على 
البقاء يف العمل. تخزين املعرفة:  هي عملية املحافظة على املعرفة 
يف نظم واأوعية خمتلفة، مثل:  الوثائق، وال�سجلت يف م�ستودعات 

مثل:   اأخرى،  بعمليات  ترتبط  العملية  هذه  اإن  واملعرفة،  البيانات، 
 .)2005 )الكبي�سي،  وال�سرتجاع  والو�سول،  والبحث،  الحتفاظ، 
ويرى ميلتون )Milton, 2005( اأن املعرفة تخزن يف عقول الأفراد، 
ويف خمزن املعرفة، ولذا فاإن من و�سائل حفظ املعرفة هو الحتفاظ 
بالعاملني املتميزين، وتوزيع املعرفة:  وت�سمل العمليات ال�رشورية 
عمليات  واأن  م�ستخدميها،  اإىل  �سناعتها  من  املعلومات  لإي�سال 
حمتوى  هما:  اأ�سا�سيني،  مكونني  من  تتكون  الأ�سا�سية  الت�سال 
املعلومات، و�سكلها، وي�سمل النماذج الريا�سية، والأرقام، والرموز، 
وما يتعلق باملعاين البنائية التي ت�سم اللغة، والر�سومات والنماذج. 
 ،)2006 واآخرون،  )العلي  املعلومات  نقل  امل�ستخدمة يف  الو�سائط 
وتطبيق املعرفة:  اإن عملية تطبيق املعرفة توؤدي اإىل التعلم بالعمل، 
وا�ستخدامها،  املعرفة،  امتلك  بني  الفجوة  ت�سييق  على  وت�ساعد 
اأو  املنظمة  اأق�سام  اأحد  املعرفة يف  تطبيق  يتم  اأن  مراعاة  لذا يجب 
ثم  وال�سعف،  القوة  نقاط  وحتديد  جودتها،  من  والتاأكيد  وحداتها، 

تعميمها على بقية الأق�سام )ملكاوي، 2007(.

تصنيفات املعرفة 
اختلف الباحثون والعلماء يف حتديد ت�سنيف حمدد للمعرفة، 
وذلك لختلف م�سادرها، واآليات ا�ستخدمها، والهدف من تطبيقها، 
 )Backman,2001( اأبرز ت�سنيفات املعرفة:  ت�سنيف باكمان ومن 
املعرفة  2005( حيث �سنف  والفاعوري،  الوارد يف )جنم،2005، 
اإىل اأربعة اأنواع، هي:  املعرفة ال�رشيحة:  وهي كل ما ميكن التعبري 
والر�سومات،  كاملعادلت،  الريا�سية،  التعبري  واأ�سكال  باللغة،  عنه 
بال�سكل  اأو  الورق،  على  املعرفة  هذه  توثيق  وميكن  واحلقائق، 
معرفة  اإىل  ت�سري  وهي  الذاتية:   اأو  ال�سمنية  واملعرفة  الإلكرتوين، 
�سخ�سية حتتوى على معان داخلية، ومناذج ذهنية، وخربات، كما 
لدى  تكونت  التي  الذاتية  واملدركات  والجتاهات،  القيم  يف  تتمثل 
الأفراد عن طريق خرباتهم، وجتاربهم ال�سخ�سية، واملعرفة الكامنة:  
وهي املعرفة التي ميكن الو�سول اإليها ب�سكل غري مبا�رش، ولذا فهي 
بحاجة اإىل طرق ال�ستنباط املعريف لكي تظهر، اأو من خلل ملحظة 
ال�سلوك. واملعرفة املجهولة:  وهي نوع من املعرفة املتكررة، وتكون 

نتيجة املناق�سة والبحث والتجريب. 

متطلبات تطبيق إدارة املعرفة 
ا�ستيفاء  هي  املعرفة  لإدارة  اللزمة  العمليات  اأوىل  اإن 
و�سائل  عرب  تبادلها  ثم  وتوثيقها،  وال�سحيحة،  الدقيقة،  املعلومة 
ال�سبكة  ذلك  يف  مبا  الأعمال  منظمات  داخل  املختلفة  التفاعل 
املعلوماتية، ولبناء نظام لإدارة املعرفة ل بد اأن تتوافر املقومات 
واملتطلبات الآتية:  توافر البنية التحتية اللزمة، واملتمثلة بالتقنية 
)التكنولوجية(، وتوافر املوارد الب�رشية اللزمة التي تعترب من اأهم 
املتطلبات  من  ويعترب  التنظيمي،  الهيكل  املعرفة،  اإدارة  مقومات 
احلرية  تقيد  قد  مفردات  من  يحتويه  مبا  عمل  اأي  لنجاح  الرئي�سية 
بالعمل، واإطلق الإبداعات الكامنة لدى املوظفني، والعامل الثقايف 
وتربز اأهميته من خلل اإيجاد ثقافة اإيجابية داعمة للمعرفة، واإنتاج 
باملعرفة  امل�ساركة  على  املجتمع  وتاأ�سي�ض  وتقا�سمها،  املعرفة 
اإىل  وت�سري  امل�ستدام،  ال�سرتاتيجي  واللتزام  ال�سخ�سية،  اخلربات 
التزام الإدارة العليا بدعم اجلهود الهادفة اجتاه املعرفة )امللكاوي، 

.)2007
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معوقات تطبيق إدارة املعرفة 
�سنف البيلوي وح�سني )2007( التحديات التي تواجه اإدارة 
الثقافية:   التحديات  هما:   فئتني،  يف  تطبيقها  ومعوقات  املعرفة، 
وميتاز  واملعلومات،  املعرفة،  ثورة  ع�رش  الع�رش  هذا  يعترب  حيث 
بتدفق اأفكار وثقافات متعددة، وبالتايل ل بد للمنظمة من دعم توليد 
املعرفة وم�ساركتها، والعمل على اإحداث التوازن بني ثقافة النفتاح، 
وم�ساركة املعرفة مع احلاجة اإىل املعرفة املنا�سبة. وحتديات البنية 
اأبرز  ومن  ال�سطناعي(  والذكاء  املعلومات،  )تكنولوجيا  الأ�سا�سية 
املعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه اإدارة املعرفة:  قلة توافر 
الوقت الكايف لدى الأفراد العاملني يف اإدارة املعرفة، ونق�ض الفهم 
قيا�ض  على  القدرة  وقلة  وفوائدها،  املعرفة  اإدارة  باأهمية  والوعي 
العوائد املادية لإدارة املعرفة، ونق�ض املهارات اخلا�سة لأ�ساليب 

اإدارة املعرفة. 

إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي واجلامعات 
بداأ الهتمام  التي  اإدارة املعرفة من املفاهيم احلديثة  تعترب 
لدورها،  والكليات،  اجلامعات،  يف  العايل  التعليم  جمالت  يف  بها 
جمالت  يف  وتوليدها  وترتيبها  املعرفة  تنظيم  يف  واأهميتها 
القرار  ال�سيا�سات التعليمية، و�سنع  التخطيط ال�سرتاتيجي، وحتديد 
الأن�سطة  جميع  باأنها   )2013( عثمان  اآل  ويعرفها  التعليمي. 
التعليم  موؤ�س�سة  بها،  تقوم  اأن  اأو يجب  بها  تقوم  التي  واملمار�سات 
العايل، لتوليد املعرفة، وت�سنيفها وتخزينها، وتوزيعها، واتاحتها 
اإىل  يوؤدي  مما  واخلارج  الداخل  من  وامل�ستفيدين  العاملني  جلميع 
وظائف  يف  التناف�سية  امليزة  وحتقيق  والنتاجية،  الأداء،  حت�سني 
هذه املوؤ�س�سات احلديثة املتمثلة يف التعليم والبحث العلمي، وخدمة 

املجتمع. 

مربرات تطبيق إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العالي 
وبخا�سة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  التنظيمية  البيئة  تعد 
بل  املعرفة،  اإدارة  لتطبيق  املنا�سبة  البيئات  اأكرث  من  اجلامعات 
من  مربرات،  اإىل  ذلك  ويرجع  املفهوم،  هذا  لتطبيق  حاجة  اأكرثها 
اأهمها:  اإن موؤ�س�سات التعليم العايل على اطلع بكل امل�ستجدات يف 
لهذه املوؤ�س�سات،  اإدارة املعرفة مهمة جداً  احلياة املعلوماتية، واإن 
من  والطلب  املحا�رشون  و  التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء  يتمكن  حتى 
يت�سم  تنظيمي  مناخ  الآخرين، وهناك  مع  اآرائهم ومعارفهم  تبادل 
هذه  داخل  فرد  اأي  اأن  وهو  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  داخل  بالثقة 
اأو  اآرائه،  عن  التعبري  من  يخاف  اأو  اإطلقًا،  يرتدد  ل  املوؤ�س�سات 
اخلربات  اأن  واإدراك  الآخرين،  مع  املعرفة  يف  الت�سارك  اأو  ن�رشها، 
التعلم امل�ستمر للجميع  اأ�سا�سي للتعلم، ومنو مفهوم  العملية م�سدر 

)البيلوي، وح�سني، 2007(. 
خط�ات ومراحل تطبيق اإدارة املعرفة يف م�ؤ�س�سات التعليم 

العايل: 
على  بناء  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  داخل  املعرفة  اإدارة  متر 
عند  املوؤ�س�سات  هذه  تتبعها  اأن  يجب  التي  اخلطوات  من  جمموعة 
املعرفة وفهمها، وحتديد  اكت�ساف  املعرفة، وهي:   لإدارة  تطبيقها 
ومتوافرة  جاهزة  املعرفة  جعل  وتوزيعها،  املطلوبة  املعرفة 
الروؤية، والتعلم  اأكرب، والتعليم من اخلربة، و�سمان و�سوح  ب�سورة 

ومن   .)2009 خ�سري،  )اأبو  اخلارجية  املعرفة  ودمج  الآخرين،  من 
Kidwell, Linde & John� من  كل  درا�سة  اأ�سارت  اأخرى  )ااحية 

يف  وتقنياتها  املعرفة  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  تبني  اإىل   )son,2000

موؤ�س�سات التعليم العايل يعد اأمراً مهمًا وجوهريًا كما هو يف قطاع 
الأعمال واإذا مت تطبيقه بفعالية فاإنه �سيودي حتما اإىل حت�سني قدرة 
املوؤ�س�سات التعليمية يف اتخاذ القرارات ويعمل على تق�سري دوره يف 
العلمية، وتقدمي خدمات  تطوير املنتجات مثل املناهج، والأبحاث 
اأكادميية، واإدارية اأف�سل اإ�سافة اإىل تخفي�ض التكاليف. ويف الواقع 
ملا  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  جتاوبا  لقت  املعرفة  اإدارة  فاإن 
تتميز به هذه املوؤ�س�سات من بيئة تركز على تبادل املعرفة، والأفكار 
من خلل التعاون، وامل�ساركة يف املوؤمترات، والندوات، واملجلت 

 )Leen,2006( الأكادميية

الدراسات السابقة 
املعرفة،  باإدارة  املتعلق  الرتبوي  الأدب  مراجعة  خلل  من 
ولأهمية اإدارة املعرفة يف موؤ�س�سات التعليم العايل وجدت الباحثة 
اأن هناك العديد من الدرا�سات العربية والأجنبية التي اأجريت يف هذا 

اجلانب، ومن هذه الدرا�سات:  
التعرف  هدفت  بدرا�سة   )2014( وتادر�ض  عبدالرحمن،  قام 
اإىل م�ستوى ممار�سة اإدارة املعرفة يف جامعة البلقاء التطبيقية من 
وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة الو�سطى والعليا، وعلقة 
اخلربة،  و�سنوات  الإداري  امل�ستوى  مبتغريي  املمار�سة  م�ستوى 
عينة  على  توزيعها  مت  فقرة،   )80( من  مكونة  ا�ستبانة  اإعداد  مت 
الدرا�سة البالغة )198( اإداريا يف الإدارة الو�سطى والعليا بالطريقة 
اإدارة  ممار�سة  م�ستوى  اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  الع�سوائية، 
الدرا�سة  التطبيقية من وجهة نظر عينة  البلقاء  املعرفة يف جامعة 
كان ذا درجة متو�سطة يف جميع جمالتها وفقراتها، اإذ بلغ املتو�سط 
وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما   )2.81( الكلية  للدرجة  احل�سابي 
للدرجة   )0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
و�سنوات  الإدارة  م�ستوى  ملتغريي  املعرفة  اإدارة  ملمار�سة  الكلية 

اخلربة.
تطبيق  واقع  معرفة  اإىل   )2013( عثمان  اآل  درا�سة  وهدفت 
)املعوقات  الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  يف  املعرفة  اإدارة 
اأفراد   )103( من  الع�سوائية  الدرا�سة  عينة  تكونت  التطوير(.  و�سبل 
لتحقيق  ا�ستبانة  واأعد  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
العاملني  اإدراك  م�ستوى  اأن  نتائجها  اأظهرت  وقد  درا�سته،  اأغرا�ض 
الأمنية  للعلوم  العربية  نايف  واأهميتها يف جامعة  املعرفة  باإدارة 
تطبيق  على  متو�سطة  بدرجة  موافقون  العينة  اأفراد  واأن  مرتفع، 
اإدارة املعرفة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف اجتاهات 
عينة الدرا�سة حول حماور الدرا�سة باختلف متغرياتهم ال�سخ�سية 

والوظيفية. 
مدى  تعرف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2012( ال�رشيف  وقام 
الإدارية  املنظمات  يف  املعرفة  اإدارة  لعمليات  املوظفني  تطبيق 
اخلدمية، ومعرفة العلقة بني تطبيق عمليات اإدارة املعرفة وبع�ض 
الدرا�سة  اعتمدت  وقد  للموظفني.  وال�سخ�سية  الوظيفية  اخل�سائ�ض 
على اأ�سلوب املنهج الو�سفي التحليلي وامليداين، واأجريت على عينة 
اخلدمية  الإدارية  املنظمات  يف  الإداريني  املوظفني  من  ع�سوائية 
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د. محدة بنت محد بن هالل السعدية متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريني العاملني يف اإلدارة الوسطى

)286( موظفا، ك�سفت  ال�سعودية، وكان عددهم  مبحافظة جدة يف 
لي�ض  املنظمات  تلك  يف  املعرفة  اإدارة  عمليات  تطبيق  اأن  الدرا�سة 
على اأف�سل م�ستوى، واأن هناك علقة ذات دللة اإح�سائية يف تطبيق 
امل�ستقلة  املتغريات  باختلف  املعرفة  اإدارة  لعمليات  املوظفني 
كالعمر، واملوؤهل التعليمي، ومدة اخلدمة، وعدد الدورات التدريبية. 

واأجرى املن�سوري )2011( درا�سة هدفت اإىل تطبيق عمليات 
اأع�ساء  نظر  وجهة  من  قابو�ض  ال�سلطان  جامعة  يف  املعرفة  اإدارة 
هيئة التدري�ض فيها. اأعد الباحث ا�ستبانة تكونت ب�سورتها النهائية 
عينة  على  طبقت  جمالت،  خم�سة  على  موزعة  فقرة،   )36( من 
نتائج  اأظهرت  تدري�ض.  هيئة  اأع�ساء   )207( من  املكونة  الدرا�سة 
الدرا�سة اأن درجة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة يف جامعة ال�سلطان 
قابو�ض من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية كانت متو�سطة، ول 
)0.05( بني  الدللة  توجد فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى 
الأع�ساء يف درجة تطبيق عمليات اإدارة املعرفة تعزى لأثر متغريات 
اجلن�ض والرتبة الأكادميية واجلن�سية، ووجود فروق تعزى ملتغريات 

�سنوات اخلربة والكلية. 
فكري  اإطار  تقدمي   )2009( خ�سري  اأبو  درا�سة  واقرتحت 
مبنيًا  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  املعرفة  اإدارة  مفهوم  لتطبيق 
لبع�ض  التطبيقية  والتجارب  النظرية  الدرا�سات  من  جمموعة  على 
موؤ�س�سات التعليم العايل يف اأنحاء متفرقة من العامل، وقد ا�ستخدمت 
العلمي  النتاج  م�سح  على  القائم  املكتبي  البحث  اأ�سلوب  الدرا�سة 
اأن  اإىل  الدرا�سة  نتائج  تو�سلت  والكرتونيا وحتليله.  ورقيا  املن�سور 
تتبناه  التي  احلديثة  الإدارية  الجتاهات  اأحد  هي  املعرفة  اإدارة 
املنظمات لتحقيق العديد من الفوائد منها حت�سني الأداء التنظيمي، 
ال�رشيع  التغيري  ومتطلبات  مع  التكيف  على  املنظمة  قدرة  وزيادة 
املعرفة  اإدارة  من  الجتاه  هذا  مثل  ولتطبيق  املحيطة،  البيئة  يف 
ثقافة  وجود  الأفراد،  منها:  املتطلبات،  من  عدد  توافر  من  بد  ل 
حمفزة وم�سجعة وداعمة لإنتاج املعرفة، ووجود بنية حتتية داعمة 
العايل تعد منظمات  التعليم  اإدارة املعرفة، واأن موؤ�س�سات  لعمليات 

تنتج املعرفة، فهي مهياأة اأكرث من غريها لتبني اإدارة املعرفة. 
اإدارة  واقع  فح�ض  اإىل   )2008( املطاعني  درا�سة  وهدفت 
بناء  ثم  ومن  عمان،  ب�سلطنة  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  املعرفة 
اأمنوذج لهذه املوؤ�س�سات يف كيفية اإدارة املعرفة فيها. قام الباحث 
اإدارة  ا�ستملت على ع�رشة جمالت مثلت عمليات  ا�ستبانة  بت�سميم 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  الأكادمييني  من  عينة  على  وطبقت  املعرفة 
درجة  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت   .2170 عددهم  والبالغ  العايل 
تطبيق اإدارة املعرفة مبوؤ�س�سات التعليم العايل ب�سلطنة عمان كانت 
متو�سطة يف جميع عمليات اإدارة املعرفة، واأن هناك فروقًا ظاهرية 
الدرا�سة والأداة  العينة على جمالت  اأفراد  بني متو�سطات تقديرات 
الكلية تعزى ملتغري �سفة املوؤ�س�سة، وفروقا ظاهرية بني متو�سطات 
اأفراد العينة على جمالت الدرا�سة والأداة الكلية تعزى ملتغري نوع 

املوؤ�س�سة.
كما قامت الكندي )2008( بدرا�سة هدفت التعرف اإىل الأ�س�ض 
من  عدد  توافر  درجة  ومعرفة  املعرفة،  لإدارة  والفكرية  النظرية 
متطلبات اإدارة املعرفة يف جامعة ال�سلطان قابو�ض من وجهة نظر 
بت�سميم  الباحثة  وقامت  اجلامعة.  بكليات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
ا�ستبانة، طبقت على عينة الدرا�سة البالغ عددها )134( ع�سو هيئة 

تدري�ض، تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن درجة توافر متطلبات تطبيق 
اإدارة املعرفة يف جامعة ال�سلطان قابو�ض كانت بدرجة متو�سطة يف 
والتي كانت بدرجة  التدري�ض،  اأع�ساء هيئة  كل املحاور عدا حمور 

كبرية.
 )Macall,Amold,& Suyyon,2008( واآخرون  ماكول  قام 
بدرا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر نظم اإدارة املعرفة احلديثة على املعرفة 
على  الدرا�سة  اأجريت  الأ�سرتالية.  ملبورون  جامعة  يف  ال�رشيحة 
جمموعة �سابطة واأخرى جتريبية مكونتني من عينة بالغة )188( 
ا�ستخدمت  التي  اأداء املجموعة  اأن  الدرا�سة  اأهم نتائج  اأظهرت  فرداً. 

نظم اإدارة املعرفة احلديثة كان اأف�سل من املجموعة الأخرى. 
كما اأجرى العتيبي )2007( درا�سة هدفت اإىل اإمكانية تطبيق 
اإدارة املعرفة يف اجلامعات ال�سعودية درا�سة تطبيقية على جامعة 
اأم القرى مبكة املكرمة، ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، 
والبالغ  الدرا�سة  عينة  من  املعلومات  جلمع  كاأداة  ا�ستبانة  و�سمم 
تعطي  ل  اجلامعة  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وقد   ،)492( عددهم 
الأولوية لإدارة املعرفة، واأنه ل يتم تداول م�سطلح اإدارة املعرفة يف 
اجلامعة ب�سكل مكثف، ول توجد ا�سرتاتيجية وا�سحة لإدارة املعرفة، 
ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات ا�ستجابات اأفراد 
�سنوات  )املوؤهل-  تبعًا ملتغريات  املحاور  الدرا�سة يف جميع  عينة 

اخلربة- امل�ستوى الوظيفي(. 
اإىل اجلوانب  القريوتي )2007( درا�سة هدفت التعرف  اجرى 
امل�سغلة  العامة  الهيئات  يف  التنظيمية  املعرفة  لإدارة  املختلفة 
والهيئة  الكويت،  جامعة  وهي  الكويت،  دولة  يف  العلمي  بالبحث 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، 
وذلك  فيها،  العاملني  منظور  من  العلمي  للتقدم  الكويت  وموؤ�س�سة 
وال�سرتاتيجيات  اأهدافها،  وطبيعة  ن�ساطاتها،  طبيعة  حيث  من 
وال�سيا�سات والطرق والو�سائل التي تتبعها للح�سول على املعرفة، 
وو�سائل تدريب املوظفني على ال�ستفادة منها، ودور اإدارات املوارد 
الب�رشية يف اإداراتها، ونتائج ممار�ساتها ون�ساطاتها، ومدى توافق 
الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  املجال.  هذا  يف  العلمية  النظريات  مع  ذلك 
جوانب  خمتلف  تطبق  اأنها  يرون  الهيئات  هذه  يف  املوظفني  اأن 
وبدرجات   ،)3.85( اإىل  ت�سل  ن�سبيا  عالية  بدرجة  املعرفة  اإدارة 
الهيئة  الأوىل  املرتبة  حتتل  الأربع،  العامة  الهيئات  بني  متفاوتة 
للأبحاث  الكويت  معهد  يليها  والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  العامة 
التقدم العلمي، واخرياً جامعة الكويت، كما تبني  العلمية، فموؤ�س�سة 
الدرا�سة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستويات معنوية 
مقبولة بني تقومي العاملني لإدارة املعرفة يف هذه الهيئات ومعظم 
واجلن�ض،  وال�سن،  الوظيفي،  امل�ستوى  مثل  ال�سخ�سية،  املتغريات 
واملوؤهلت العلمية مع وجود فروق يف بع�ض جمالت اإدارة املعرفة 

تعزى لطبيعة العمل وجلهة العمل. 
 )Devi, Chong, & Ismail,2009( واآخرون  ديفي  قام  كما   
بدرا�سة هدفت مقارنة موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة واحلكومية 
)العامة( مباليزيا، وتكونت عينة الدرا�سة من 594 طالبًا اأكادمييًا 
عامة  موؤ�س�سات  وثلث  اخلا�سة،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  بثلث 
للتعليم العايل يف ماليزيا، وجدت نتائج الدرا�سة اأن ممار�سة جميع 
املوؤ�س�سات  داخل  باعتدال  تتم  املعرفة  باإدارة  اخلا�سة  العمليات 
يف  جوهرية  اختلفات  وجود  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة  حمور 
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التعليم  موؤ�س�سات  بني  املعرفة  اإدارة  لعمليات  النهائية  املمار�سات 
املتبعة  الإدارية  الأ�ساليب  اإىل  ذلك  العامة واخلا�سة، ترجع  العايل 

من قبل مديري تلك املوؤ�س�سات يف اإدارة املعرفة. 
هدفت درا�سة اأزاري واأموي )Azari& Amuei 2008( اإىل معرفة 
اأثر العوامل التكنولوجية والثقافية والجتماعية يف تر�سيخ مفهوم 
اأزاد الأيرانية. مت اختيار عينة ع�سوائية  اإدارة املعرفة يف جامعات 
تكنولوجيا  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  فرداً.   )162( من  مكونة 
يف  وتبنيها  املعرفة  اإدارة  تر�سيخ  يف  مهمًا  دوراً  تلعب  املعلومات 
اجلامعات الإيرانية يف ازاد، واأظهرت النتائج اأي�سا عدم وجود دور 

فاعل للتعليم املنظمي واملوارد الب�رشية يف تر�سيخ اإدارة املعرفة. 

التعقيب على الدراسات السابقة 
يف  املعرفة  اأ�سلوب  تبني  ال�سابقة  الدرا�سات  معظم  اأكدت 
تطبيق  اأن  نتائجها  معظم  اأظهرت  كما  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات 
العايل جاءت بدرجة متو�سطة،  التعليم  اإدارة املعرفة يف موؤ�س�سات 
حيث  من  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سات  معظم  وا�ستخدمت 
الدرا�سة  تختلف  الدرا�سة.  اأغرا�ض  لتحقيق  ال�ستبانة  ا�ستخدام 
احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف اأنها تك�سف عن مدى تطبيق اإدارة 
املعرفة يف وزارة التعليم العايل ب�سلطنة عمان من وجهة العاملني 
الدرا�سات  من  الدرا�سة  ا�ستفادت  الو�سطى.  الإدارية  امل�ستويات  يف 
التي  اأهدافها والأ�سئلة  الدرا�سة و�سياغة  ال�سابقة يف فهم مو�سوع 
الدرا�سات  يف  امل�ستخدمة  والأدوات  الدرا�سة،  م�سكلة  منها  انطلقت 
مناق�سة  ويف  ال�سابقة  الدرا�سات  وظفتها  التي  واملجالت  ال�سابقة، 

وحتليل نتائج الدرا�سة. 

مشكلة الدراسة 
تعد املعرفة احلجر الأ�سا�ض لتنمية املجتمعات واملوؤ�س�سات، 
وهي قادرة على تغيري �سلوك الأفراد يف تلك املوؤ�س�سات. لذلك ينبغي 
اأعمالهم  وتطبيقها يف  بينهم،  وتبادلها  املعرفة،  املوظفني  اإك�ساب 
لحظت  حيث  للموؤ�س�سة.  والتطور  التقدم  على  ي�ساعد  مما  اليومية 
فهم  اإىل  ولكن حتتاج  املوؤ�س�سات،  متوافرة يف  املعرفة  اأن  الباحثة 
ول  ال�سحيحة،  بال�سورة  وتطبيقها  وتخزينها،  لتوليدها،  عميق 
فاإنه  املوؤ�س�سات،  يف  املوظفني  بني  تتداول  �سعارات  جمرد  تكون 
الرغم من وجود املعرفة يف املوؤ�س�سات اإل اأنه ينبغي علينا اأن نعرف 
املعرفة وما متطلبات تطبيقها. فمن خلل  لهذه  هل هناك تطبيق 
كليات  باأحدى  كاأكادميية  العايل  التعليم  وزارة  يف  الباحثة  عمل 
مفهوم  اأن  لحظت  العايل  التعليم  لوزارة  التابعة  التطبيقية  العلوم 
من  العديد  عند  منت�رشاً  لي�ض  وتطبيقيها  واأهميتها  املعرفة  اإدارة 
الأدب  الأطلع على  العايل، ومن خلل  التعليم  املديرين يف وزارة 
الرتبوي املتعلق باإدارة املعرفة يف املوؤ�س�سات الرتبوية وموؤ�س�سات 
التعليم العايل يف �سلطنة عمان، وجدت الباحثة عدداً من الدرا�سات 
القليله التي تناولت هذا املو�سوع يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف 
�سلطنة عمان والتي ركزت نتائج درا�ساتها وتو�سياتها على تبني 
اإدارة املعرفة يف تلك املوؤ�س�سات منها درا�سة الكندي )2008( والتي 
اأو�ست بتطبيق اإدارة املعرفة يف اختيار قيادات اإدارية قادرة على 
تبني اإدارة املعرفة يف جامعة ال�سلطان قابو�ض، ودرا�سة املطاعني 
مبوؤ�س�سات  املعرفة  لإدارة  اأمنوذج  بتبني  اأو�ست  التي   )2008(
التعليم العايل يف �سلطنة عمان، ودرا�سة املن�سوري )2011( التي 

اأو�ست بالهتمام بطرق توليد املعرفة من خلل اللقاءات امل�ستمرة 
والجتماعات وتر�سيخ مفهوم اإدارة املعرفة واأهميته لدى العاملني 
لتجيب عن  الدرا�سة  لذلك جاءت هذه  قابو�ض.  ال�سلطان  يف جامعة 
مدى تطبيق املوظفني العاملني يف الإدارة الو�سطي بوزارة التعليم 

العايل يف �سلطنة عمان لإدارة املعرفة. 

أسئلة الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 

التعليم  ◄ وزارة  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  ما 
العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة 

ال��سطي؟ 
هل ت�جد فروق ذات دللة اإح�سائية يف متطلبات تطبيق  ◄

اإدارة املعرفة ب�زارة التعليم العايل يف �سلطنة عمان من وجهة نظر 
الن�ع  متغريات  اإىل  تعزى  ال��سطى  الإدارة  يف  العاملني  الإداريني 
وعدد  العلمي،  وامل�ؤهل  والعمر،  ال�ظيفي،  وامل�سمى  الجتماعي، 

�سن�ات اخلربة يف ال�ظيفة احلالية؟ 

أهداف الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

 التعرف اإىل متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف وزارة التعليم 
العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر العاملني يف الإدارة الو�سطى، 
متغريات  اإىل  تعزى  التي  الإح�سائية  الدللة  ذات  الفروق  ومعرفة 
العلمي،  واملوؤهل  والعمر،  الوظيفي،  وامل�سمى  الجتماعي،  النوع 

وعدد �سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية. 

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�سة يف الآتي:  

من خلل �سعيها اإىل معرفة م�ستوى الوعي لدى العاملني  ♦
لأنها  تطبيقها؛  واأهمية  املعرفة،  باإدارة  العايل  التعليم  وزارة  يف 
عمليات  على  وت�ساعد  وتعليمية  تدريبيه  بحثية  خدمات  تقدم 
لأدبيات  علمية  اإ�سافة  وتعترب  ال�سرتاتيجي،  والتخطيط  التطوير 

اإدارة املعرفة يف املكتبات العمانية.
اإدارة  ♦ تطبيق  متطلبات  معرفة  الدرا�سة  نتائج  من  يتوقع 

املعرفة يف وزارة التعليم العايل، ومن ثم حتليل اأهم عمليات اإدارة 
املعرفة املوجودة بها. 

اإدارة  ♦ وهو  احلا�رش،  الوقت  يف  مهمًا  مو�سوعًا  تعالج 
املوؤ�س�سات  يف  ال�رشورات  من  �رشورة  اأ�سبحت  والتي  املعرفة 
التعليمية على اعتبار اأنها من املداخل الإدارية احلديثة التي ت�سل 

املوؤ�س�سات اإىل التميز. 
يوؤمل اأن حتفز هذه الدرا�سة الإداريني العاملني يف الإدارة  ♦

الأ�سا�سية يف  الركائز  من  لأنها  املعرفة؛  باإدارة  الهتمام  الو�سطى 
يف  املعرفة  وتطوير  واتخاذه،  القرار،  و�سنع  التخطيط،  عمليات 

املوؤ�س�سات التعليمية. 

مصطلحات الدراسة 
م�سادر  � يف  للمعلومات  املنظم  التجميع  املعرفة:  اإدارة 
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داخل املنظمة وخارجها، وحتليلها وتف�سريها، وا�ستنتاج موؤ�رشات 
ودللت ت�ستخدم يف توجيه العمليات واإثرائها يف املنظمة، وحتقيق 
بالن�سبة  �سواء  الإجناز  من  اأعلى  م�ستويات  اإىل  والرتفاع  الأداء 
اإجنازات  اإىل  قيا�سا  اأو  �سابقة  فرتات  يف  ذاتها  املنظمة  لإجنازات 

املناف�سني )ال�سلمي، 2002(.
مفه�م اإدارة املعرفة اإجرائياً:  العمليات التي ت�ساعد وزارة  �

وت�سنيفها،  املعرفة،  توليد  على  عمان  �سلطنة  يف  العايل  التعليم 
الوزارة  يف  العاملني  على  وتوزيعها  بها،  والت�سارك  وتخزينها، 
وامل�ستفيدين من خدمات التعليم العايل بهدف الو�سول اإىل حتقيق 
اأهداف العملية التعليمية مبوؤ�س�سات التعليم العايل وكما حددتها اأداة 

الدرا�سة.
العامل�ن يف الإدارة ال��سطي: هم الإداريون الذين ي�سغلون  �

الدوائر  مديري  وميثلون  العايل  التعليم  وزارة  يف  اإدارية  وظيفة 
ونوابهم، وروؤ�ساء الأق�سام والتي �سملتهم عينة الدرا�سة.

حمددات الدراسة:
لهذه الدرا�سة املحددات الآتية: 

املحددات الب�رشية: اقت�رشت هذه الدرا�سة على املوظفني  ♦
ال�ساغلني للوظائف يف الإدارة الو�سطى، والبالغ عددهم )130(.

املحددات املكانية: جرى تطبيق هذه الدرا�سة على وزارة  ♦
التعليم العايل ب�سلطنة عمان، 

الف�سل  ♦ يف  الدرا�سة  تطبيق  جرى  الزمانية:  واملحددات 
الدرا�سي الثاين للعام الأكادميي 2014 /2015، 

الإجرائية من  ♦ املحددات  الإجرائية: مت حتديد  واملحددات 
خلل نتائج هذه الدرا�سة ب�سدق اأداة الدرا�سة، وثباتها واملعاجلات 

الإح�سائية التي مت ا�ستخدامها. 

منهجية الدراسة وإجراءاتها 
منهج الدرا�سة: تتبع الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي، حيث 

يتم و�سف الواقع، وحتليله، وذلك با�ستخدام اأداة الدرا�سة. 
جمتمع الدرا�سة: تكون جمتمع الدرا�سة من جميع العاملني يف 
الإدارة الو�سطي يف املديريات العامة بوزارة التعليم العايل والبالغ 
ح�سب  وذلك  الو�سطى  الإدارة  يف  وموظفة  موظفًا،   )130( عددهم 
املوظفني  �سوؤون  بدائرة  الح�ساء  ق�سم  من  الواردة  الإح�سائيات 

بوزارة التعليم العايل )وزارة التعليم العايل، 2014(.
الدرا�سة  الدرا�سة: مت اختيار عينة ع�سوائية من جمتمع  عينة 
والتي بلغت )52( لتوزيع اأداة الدرا�سة عليهم، واجلدول )1( يو�سح 

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقا للمتغريات امل�ستقلة.
جدول )1(

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا للمتغيرات المستقلة

الن�سبةالتكرارالفئاتاملتغري

النوع الجتماعي

50 %26ذكور

50 %26اناث

100 %52املجموع

الن�سبةالتكرارالفئاتاملتغري

امل�سمى الوظيفي

13.46 %7مدير دائرة

25 %13نائب مدير دائرة

61.54 %32رئي�ض ق�سم

100 %52املجموع

العمر

46.15 %24من )27-35( �سنة

34.62 %18من )36-40( �سنة

من )41( �سنة فما 
19.23 %10فوق

100 %52املجموع

املوؤهل العلمي

7.69 %4دبلوم عايل

51.92 %27بكالوريو�ض

40.39 %21ماج�ستري فاأعلى

100 %52املجموع

�سنوات اخلربة

11.54 %6اأقل من )5( �سنوات

28.85 %15من )6-10( �سنة

59.61 %31من )11( �سنة فاأعلى

100 %52املجموع

أداة الدراسة:
املتعلقة  الأدبيات  على  الطلع  بعد  الدرا�سة  اأداة  بناء  مت 
باإدارة املعرفة والدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة مبو�سوع الدرا�سة، 
درا�سة  )2014(؛  وتار�ض  عبدالرحمن  درا�سة  الدرا�سات  هذه  ومن 
اإعداد  مت  وقد   )2008( الكندي  ودرا�سة  )2008(؛  املطاعني 

ال�ستبانة ب�سورتها الأولية املكونة من )45( فقرة. 

صدق األداة:
املحتوى،  �سدق  خلل  من  الأداة  �سدق  من  التحقق  مت 
الرتبوية  الإدارة  جمال  يف  املحكمني  من  عدد  على  بعر�سها  وذلك 
بجامعة ال�سلطان قابو�ض، وجامعة �سحار، وكلية العلوم التطبيقية 
اللغوية،  و�سياغتها  بنودها  و�سوح  من  للتحقق  وذلك  بالر�ستاق، 
وقد بلغ عدد املحكمني )8( وذلك لقيا�ض مدى و�سوح كل فقره من 
فقرات ال�ستبانة ودقة �سياغتها اللغوية ومدى ارتباطها باملجال 
املحكمون  اقرتح  التي  املفردات  اختريت  وقد  حتته  تندرج  الذي 
تعديلها اأو اأعادة �سياغتها ثم مت ا�ستخراج الأداة ب�سورتها النهائية 

التي بلغت )36( فقرة.

ثبات األداة:
ثبات  ل�ستخراج  وذلك  األفا(  )كرونباخ  معادلة  ا�ستخدام  مت 
لأغرا�ض  ومقبول  عال  م�ستوى  وهو  الأداة حيث بلغ الن�سبة 0.92 

الدرا�سة.
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متغريات الدراسة:
ت�سمنت الدرا�سة ن�عني من املتغريات:

الآتية:   � امل�ستقلة  املتغريات  �سملت  امل�ستقلة:  املتغريات 
وله  الوظيفي  امل�سمى  اإناث،  ذكور،  فئتان:   وله  الجتماعي  النوع 
ثلثة م�ستويات:  مدير دائرة، نائب مدير دائرة، رئي�ض ق�سم، العمر 
وله ثلثة م�ستويات: من 27 �سنه اإىل 35 �سنة، ومن 36 �سنة اإىل 40 
41 �سنة فما فوق، املوؤهل العلمي وله ثلثة م�ستويات:   �سنة، ومن 
يف  اخلربة  �سنوات  وعدد  فاأعلى،  ماج�ستري  بكالوريوي�ض،  دبلوم، 
 6 من  �سنوات،   5 من  اأقل  م�ستويات:   ثلث  ولها  احلالية  الوظيفة 

�سنوات اإىل 10 �سنوات، من 11 �سنة فاأعلى. 
املتغريات التابعة: ا�ستملت الدرا�سة على متغري تابع واحد  �

العايل  التعليم  بوزارة  الو�سطى  الإدارة  يف  العاملني  تقديرات  وهو 
ملدى تطبيق اإدارة املعرفة. 

إجراءات تطبيق األداة:

وثباتها،  الدرا�سة،  اأداة  �سلحية  �سدق  من  التحقق  بعد 
واإخراجها ب�سورتها النهائية مت توزيع ال�ستبانة على عينة الدرا�سة 
توزيع  عملية  ا�ستغرقت  وقد  بالوزارة  والوثائق  الربيد  طريق  عن 
ال�ستبانات وا�سرتجاعها �سهراً وكان ذلك يف الف�سل الدرا�سي الثاين 

من العام الأكادميي 2014 /2015م.
البيانات  وتفريغ  املعلومات  جمع  بعد  الإح�سائية  املعاجلة 
اأ�سئلة  عن  للإجابة   Spss الإح�سائي  التحليل  برنامج  ا�ستخدام  مت 
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  مت  حيث  الدرا�سة 
م�ستقلتني  وملجموعتني  واحدة  ملجموعة  )ت(  واختبار  املعيارية، 

وحتليل التباين الأحادي. 

نتائج الدراسة: 
اإجابات  على  بناء  النتائج  من  عدد  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
امل�ستجيبني ومتت مناق�سة هذه النتائج يف �سوء الدرا�سات ال�سابقة 

والإطار النظري ومن ثم و�سع التو�سيات والبحوث املقرتحة. 
ين�ص  ◄ الذي  الأول،  بال�س�ؤال  ال�سلة  ذات  النتائج  عر�ص 

العايل  التعليم  وزارة  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  على:ما 
ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة ال��سطى؟ 
احل�سابي  املتو�سط  ح�ساب  مت  ال�سوؤال،  هذا  عن  للإجابة 
 )T�test( التائي  الختبار  وبا�ستخدام  املعياري،  والنحراف 
اإدارة  تطبيق  متطلبات  جمالت  من  جمال  لكل  واحدة  ملجموعة 
نظر  وجهة  من  عمان  ب�سلطنة  العايل  التعليم  وزارة  يف  املعرفة 

الإداريني العاملني يف الإدارة الو�سطى، واجلدول )2( يبني ذلك 

جدول )2(
نتائج االختبار التائي )T-test( لمجموعة واحدة لمعرفة داللة مجاالت متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين العاملين في اإلدارة الوسطى

املت��سط جمالت متطلبات اإدارة املعرفة
النظري

م�ؤ�رشات العامل
قيمة )ت( الدرجة

املح�س�بة
الدللة الح�سائية

0.05 النحراف املعيارياملت��سط احل�سابيعــدد الفقرات

0.000 دال4.25متو�سطة331137.447.54جمال توليد املعرفة

0.000 دال5.4متو�سطة24832.176.69جمال تطبيق املعرفة

0.004 دال3.03متو�سطة21728.025.36جمال ن�رش املعرفة

0.023 دال2.34متو�سطة301023.094.99جمال تخزين املعرفة

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )2( اجلدول  من  يت�سح 
ملجموعة   )T�test( التائي  الختبار  وبا�ستخدام  املعيارية، 
املعرفة  اإدارة  تطبيق  مبتطلبات  املتعلقة  الأربعة  واحدةللمجالت 
الإداريني  نظر  وجهة  من  عمان  ب�سلطنة  العايل  التعليم  وزارة  يف 
الأربع )توليد  اأهمية املجالت  الو�سطى، دللة  الإدارة  العاملني يف 
على  املعرفة(  وتخزين  املعرفة،  ون�رش  املعرفة،  وتطبيق  املعرفة، 
التوايل عند م�ستوى دللة )0.05(، وهذه النتيجة تعني اأن الإداريني 
العاملني يف الإدارة الو�سطى بوزارة التعليم العايل يف �سلطنة عمان 
يدركون الأهمية الكبرية للمجالت الربعة بدرجة )متو�سطة( فيما 
وهذه  الوظيفي،  عملهم  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  مبتطلبات  يتعلق 
 Devi, Chong( ودرا�سة ،)Azari & Amnei, 2008( النتيجة تتفق مع
 ،)Macall, Amold & Suyyon, 2008( ودرا�سة   ،)& Ismail, 2009

ودرا�سة الكندي )2008(، ودرا�سة املطاعني )2008(، ودرا�سة اأبو 
املن�سوري  ودرا�سة   ،)2009( اخلوالدة  ودرا�سة   ،)2009( خ�سري 
 ،)2013( عثمان  ودرا�سة   ،)2012( القريوتي  ودرا�سة   ،)2011(
اأجمعت جميعًا على  ودرا�سة عبد الرحمن وتادر�ض )2014( والتي 
قيام جميع املوؤ�س�سات باإمكانية متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف 

عملها يف جميع جمالتها. 
اأما بالن�سبة ملجال )توليد املعرفة( فقد احتل املرتبة الأوىل 
اإدارة املعرفة  اإح�سائيًا، كون  مبتو�سط ح�سابي )37.44( وهو دال 
هي اأن�سطة منظمة لتوليد املعرفة وتقا�سمها وحتويل املعرفة الفردية 
اإدارية خمتلفة يف  اإىل معرفة موؤ�س�سيه ت�ستخدم لأن�سطة  ال�سخ�سية 
من  ال�سدد  هذا  يف  احلديثة  الرتبوية  الدرا�سات  وتركز  املوؤ�س�سة. 
موؤ�س�سات  تلك  يف  املعرفة  اإدارة  تبني  على  درا�ساتها  نتائج  خلل 
املطاعني  ودرا�سة   ،)2008( الكندي  درا�سة  ومنها  العايل  التعليم 
اأو�ست  التي   )2011( املن�سوري  درا�سة  عن  ف�سًل   ،)2008(
ب�رشورة الهتمام بطرق توليد املعرفة من خلل اللقاءات امل�ستمرة 
اأحتل  اأما فيما يتعلق مبجال )تطبيق املعرفة( فقد  والجتماعات.  
املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )32.17( وهو دال اإح�سائيًا اأي�سًا، 
اأهم الو�سائل لإجناز العديد  اأنها  اأهمية هذه العملية تكمن يف  كون 
من الأعمال يف املنظمة، ويتم الرتكيز يف هذه العملية على ا�ستخدام 
املعرفة وتطبيقها ب�سكل منا�سب ومبا يحقق للمنظمة فوائد وميزات 
تطبيق  عملية  اأن   )2007( ملكاوي  يرى  ال�سدد  هذا  ويف  تناف�سية 
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اإىل التعلم بالعمل وت�ساعد على ت�سييق الفجوة بني  املعرفة توؤدي 
امتلك املعرفة وا�ستخدامها، لذا يجب مراعاة اأن يتم تطبيق املعرفة 
وحتديد  جودتها  من  والتاأكد  وحداتها،  اأو  املنظمة  اأق�سام  اأحد  يف 

نقاط القوة وال�سعف ثم تعميمها على بقية الأق�سام. 
وجاء جمال )ن�رش املعرفة( باملرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي 
اأو  املعرفة  ا�ستخدام  عملية  تعد  اإذ  اإح�سائيًا،  دال  وهو   )28.02(
تطبيقها )ن�رش املعرفة( من العمليات ال�رشورية لإي�سال املعلومات 
من �سناعتها اإىل م�ستخدميها. واأخرياً احتل جمال)تخزين املعرفة( 
اإح�سائيًا،  دال  وهو   )23.09( ح�سابي  مبتو�سط  الرابعة  باملرتبة 
واأوعية  نظم  يف  املعرفة  على  املحافظة  عملية  عن  عبارة  كونها 
خمتلفة مثل الوثائق وال�سجلت ويف م�ستودعات البيانات واملعرفة، 
ترتبط  العملية  هذه  اأن   )2005( الكبي�سي  يرى  ال�سدد  هذا  ويف 
اأخرى، مثل: الحتفاظ، والبحث، والو�سول، وال�سرتجاع،  بعمليات 
املراد تخزينها،  انتقاء املعرفة  اإىل  وحتتاج عملية تخزين املعرفة 

وهي توؤكد على اأهمية الذاكرة التنظيمية للمنظمة. 
اهمية  لتحديد  و�ساملة  وا�سحة  �سورة  اإعطاء  اجل  ومن 
قامت  العايل،  التعليم  وزارة  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات 
املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  )فقرات(  عبارات  برتتيب  الباحثة 
الإداريني  نظر  وجهة  من  عمان  ب�سلطنة  العايل  التعليم  وزارة  يف 
اأدنى  اإىل  ح�سابي  متو�سط  اأعلى  من  الو�سطى  الإدارة  يف  العاملني 
متو�سط ح�سابي من حيث اأهميته و�سدته، وكما مو�سح باجلدول )3(

جدول )3(
استبانة متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر 

اإلداريين العاملين في اإلدارة الوسطى مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب متوسطاتها الحسابية

ت�سل�سل الفقرة 
ال��سط م�سم�ن الفقراتيف الأداة

احل�سابي
النحراف 
الرتتيباملعياري

8
تعمل الوزارة على اإن�ساءنظام 

الأر�سفة، والوثائق لتخزين 
املعارف وبقائها يف الوزارة. 

4.130.791

17
ت�ستخدم الوزارة ر�سائل الربيد 
اللكرتوين لن�رش املعرفة ملن 

يريد ال�ستفادة منها 
3.920792

33
يوؤدي تطبيق اإدارة املعرفة 

اىل تطوير الكوادر الب�رشية يف 
الوزارة. 

3.900.843

15

يعمل النرتنت على حت�سني 
عملية التن�سيق والت�سال بني 
امل�ستويات الدارية املختلفة 

فيما يتعلق بن�رش املعرفة. 

3.880.874

14
يتم ن�رش املعرفة بني 

املوظفني عن طريق �سبكة 
احلا�سوب وتعميمها لهم. 

3.860.905

22
يوجد يف الوزارة نظام لأر�سفة 

3.761.006املعرفة وتخزينها. 

3
حتر�ض الوزارة على اإ�سدار 
دوريات خا�سة مبنجزاتها 

املختلفة. 
3.700.887

29
يوؤدي تطبيق اإدارة املعرفة 

3.711.108اإىل زيادة املعرفة يف العمل. 

ت�سل�سل الفقرة 
ال��سط م�سم�ن الفقراتيف الأداة

احل�سابي
النحراف 
الرتتيباملعياري

5

تعد الوزارة برامج تدريبية 
لتنمية مهارات املوظفني يف 

ا�ستخدام برامج احلا�سوب 
لتوليد املعرفة. 

3.671.079

10
تعقد الوزارة ور�سًا التعلم من 

خلل عقد املوؤمترات والندوات 
لتوليد املعرفة. 

3.501.0110

18
ت�سجع الوزارة العمل اجلماعي 

3.500.8210لتبادل املعرفة. 

20
توجد لدى الوزارة اأماكن 

3.480.7711منا�سبة حلفظ املعرفة. 

16

ت�سهم الوزارة يف تو�سيح 
القوانني والنظمة املتبعة 

لديها لي �سخ�ض له علقة 
بالوزارة. 

3.401.0312

23
ت�سجع الوزارة املوظفني على 
ت�سجيل كل ما يحدث لهم يف 

لفات دورية او اإلكرتونية. 
3.381.1513

13
ت�ستخدم الوزارة اأحداث الطرق 

3.360.9214يف توزيع املعرفة. 

6
تدعم الوزارة الأفكار اجلديدة 

والبداعية لتنمية امليزة 
التناف�سية. 

3.361.0814

4
ت�سجع الإدارة العليا يف 

الوزارة املوظفني على ابتكار 
اأفكار جديدة حلل امل�سكلت. 

3.341.2115

2
توجد لدى الوزارة تعليمات 
وا�سحة ل�سرتجاع املعرفة 

املخزنة لديها. 
3.341.0015

27
تعمل الوزارة على جتريب 

وتطبيق املعارف املتوافرة 
وتعميمها بني املوظفني. 

3.301.0216

26
يتم تخزين املعلومات يف 

3.281.0117برامج الربيد اللكرتوين. 

21
ت�سرتجع الوزارة املعارف 

3.281.0117التي مت خزنها ب�رشعة. 

28
توجد يف الوزارة خطة 

3.26.9318ا�سرتاتيجية لتطبيق املعرفة. 

1
تعتمد الوزارة على عمليات 

وم�سادر خمتلفة من اأجل 
توليد املعرفة. 

3.251.0419

25

متتلك الوزارة نظامًا ر�سميًا، 
وتعمل على توثيق معظم 

ال�سيا�سات والجراءات 
اخلا�سة بتنفيذ ادارة املعرفة. 

3.191.0420

31
ت�ست�رش الوزارة ذوي اخلربات 

والخت�سا�ض عند تطبيق 
املعرفة. 

3.191.0220

11
تقوم الوزارة بت�سكيل فرق 

العمل التي ت�سهم وتدعم 
عمليات توليد املعرفة. 

3.151.0321

32
ت�ستخدم الوزارة املعرفة يف 

3.110.9322الوقت املنا�سب. 
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ت�سل�سل الفقرة 
ال��سط م�سم�ن الفقراتيف الأداة

احل�سابي
النحراف 
الرتتيباملعياري

9
تعمل الوزارة على حتويل 

املعارف ال�سمنية اىل معارف 
معلنة. 

3.090.8923

19
توجد الثقة الكافية بني 

املوظفني يف الوزارة يف ن�رش 
املعرفة وتوزيعها. 

3.030.8924

30
متنح الوزارة املوظفني احلرية 

3.030.9624لتطبيق معارفهم وخرباتهم. 

12
تنقل الوزارة املعرفة 

ال�سحيحة اىل العاملني يف 
الوقت املنا�سب. 

3.030.9424

34
يتم اعادة ا�ستخدام املعرفة 
يف الوزارة يف اأماكن بعيدة 

عن مكان توليدها. 
2.940.9125

35
تقوم الوزارة بتدريب موظفيها 

من خرباء متمر�سني على 
تطبيق املعرفة. 

2.921.2626

7

تقوم الوزارة با�ستثمار 
اخلربات والتجارب املتوافرة 
لدى العاملني وحتويلها اإىل 

معارف جديدة. 

2.821.0227

36

حتر�ض الوزارة على متابعة 
املوظفني للتاأكد من تطبيقهم 

لأ�ساليب العمل القائمة على 
املعرفة التي مت تدريبهم 

عليها. 

2.761.1828

24
تعقد الوزارة لقاءات دورية 
مع املوظفني بهدف توثيق 

خرباتهم. 
2.691.1829

على  ح�سلت  عبارات  هناك  اأن   )3( جدول  نتائج  من  يت�سح 
دنيا  مراتب  اأحتلت  عبارات  ف�سًل عن  و�سطى،  واأخرى  عليا  مراتب 
من حيث متو�سطاتها احل�سابية، وقد ارتاأت الباحثة اأن تف�رش بع�ض 
العبارات )الفقرات( العليا والدنيا لتو�سح مدى اأهميتها يف ا�ستبانة 
العايل من وجهة  التعليم  املعرفة يف وزارة  اإدارة  متطلبات تطبيق 
والتي  عمان  ب�سلطنة  الو�سطى  الإدارة  يف  العاملني  الإداريني  نظر 
تراوحت بني )عالية، متو�سطة(، ففيما يتعلق بالعبارات العليا تبني 
اأن الفقرة )تعمل الوزارة على اإن�ساء نظام الأر�سفة والوثائق لتخزين 
الأداة،  )8( يف  ت�سل�سلها  كان  والتي  الوزارة(  وبقائها يف  املعارف 
احتلت الرتتيب الأول باأعلى و�سط ح�سابي )4.13(، اإذ ت�سكل عملية 
يف  يتمثل  هامًا  عن�رشاً  احلاجة  عند  وا�سرتجاعها  املعرفة  تخزين 
وال�سجلت  الوثائق  مثل  خمتلفة  نظم  يف  املعرفة  على  املحافظة 
ويف م�ستودعات البيانات، لأن الوزارة مهما تبذل من جهد كبري يف 
اكت�ساب املعرفة، اإل اإنها قد تكون عر�سة لأن تفقدها �سواء بالن�سيان 

اأو تعرث �سبل الو�سول اإليها. 
وح�سلت على الرتتيب الثاين الفقرة )ت�ستخدم الوزارة ر�سائل 
الربيد اللكرتوين لن�رش املعرفة ملن يريد ال�ستفادة منها( مبتو�سط 
التعبري عنها  ح�سابي )3.92(، وهي تعد هامة كون املعرفة ميكن 
اأو بالربيد  الورق  اللغة وتوثيقها على  باأ�سكال عدة، و�سور، منها:  
اللكرتوين، ومن ميزات هذه املعرفة اأنها تنتقل ب�سهولة عرب قنوات 

الت�سال الر�سمية. 

بينما ح�سلت على الرتتيب الثالث الفقرة )يوؤدي تطبيق اإدارة 
املعرفة اإىل تطوير الكوادر الب�رشية يف الوزارة( مبتو�سط ح�سابي بلغ 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  املعرفة  بتطبيق  اأن  ذلك  يف�رش  رمبا   )3.90(
الب�رشية،  املوارد  يف  العاملني  املوظفني  تطوير  اإىل  يوؤدي  العايل 
لدى  املعرفة  اإدارة  يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  طريق  عن  وذلك 
مناذج  تتبنى  اإىل  و�سعورهم  الب�رشية  املوارد  اأق�سام  يف  العاملني 
الإدارية  املمار�سات  يف  التطوير  على  ت�ساعدهم  العمل  يف  حديثة 
نتائج  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  املوظف،  بها  يقوم  التي  اليومية 

درا�سة القريوتي )2007(.
اأما بالن�سبة للعبارات الدنيا فقد احتلت الفقرة )تقوم الوزارة 
وحتويلها  العاملني  لدى  املتوافرة  والتجارب  اخلربات  با�ستثمار 
الفقرات حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها  اأدنى  اإىل معارف جديدة( 
اخلربات  بهذه  الوزارة  اهتمام  قلة  اإىل  ذلك  تعزى  ورمبا   )2.82(
منها  ي�ستفاد  ول  مرتاكمة  اخلربات  هذه  فتبقى  املعرفة  توليد  يف 
معارف  لإيجاد  موؤهلة  اأو  كافية  غري  اخلربات  هذه  اأن  لعتبارها 
جديدة ت�ستفيد منها الوزارة، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة 
على  الوزارة  حتر�ض   « الفقرة  ح�سلت  بينما   .)2013( عثمان  اآل 
القائمة على  العمل  للتاأكد من تطبيقهم لأ�ساليب  متابعة املوظفني 
املعرفة التي مت تدريبهم عليها« على الرتتيب ما قبل الأخري مبتو�سط 
ب�سكل جيد،  مفعلة  الفقرة غري  اأن هذه  يعني  )2.76(، مما  ح�سابي 
يتعذر  مما  الوزارة،  اىل  املوكلة  وامل�سوؤوليات  املهام  لكرثة  نتيجة 
القائمة  العمل  لأ�ساليب  موظفيها  تطبيق  من  التاأكد  اأحيانًا  عليها 
على املعرفة والطلع على املهام اخلا�سة بهم كافة، ومتابعتهم 
با�ستمرار وتدوين ملحظاتها يف �سجل متابعة خا�سة بها، واتفقت 
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة املطاعني )2008( كما جاءت الفقرة 
الوزارة لقاءات دورية مع املوظفني بهدف توثيق خرباتهم«  »تعقد 
على الرتتيبب الخري مبتو�سط ح�سابي )2.69(، مما يعني اأن الوزارة 
اأن املعرفة متوافرة  اإذ على الرغم  مل تعي هذا الأمر باهتمام كبري، 
لتوليدها، وتخزينها،  اإىل فهم عميق  اأنها حتتاج  اإل  يف املوؤ�س�سات 
درا�سة  اأو�ست  ال�سدد  هذا  ويف  ال�سحيحة.  بال�سورة  وتطبيقها 
املعرفة  توليد  بطرق  الهتمام  �رشورة  على   )2011( املن�سوري 
اإدارة  مفهوم  وتر�سيخ  والجتماعات  امل�ستمرة  اللقاءات  خلل  من 

املعرفة واأهميته لدى العاملني يف املوؤ�س�سات من اأجل توثيقها.
ين�ص  ◄ الذي  الثاين،  بال�س�ؤال  ال�سلة  ذات  النتائج  عر�ص 

متطلبات  اإح�سائية يف  دللة  ذات  فروق  ت�جد  هل  يلي:  ما  على 
العايل ب�سلطنة عمان من  التعليم  اإدارة املعرفة يف وزارة  تطبيق 
وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة ال��سطى تعزى اإىل متغريات 
العلمي،  وامل�ؤهل  والعمر،  ال�ظيفي،  وامل�سمى  الجتماعي،  )الن�ع 

وعدد �سن�ات اخلربة يف ال�ظيفة احلالية(؟ 

 )T�test( للإجابة عن هذا ال�سوؤال، مت ا�ستخدام الختبار التائي
ملجموعتني م�ستقلتني يف ح�ساب دللة الفروق وفقًا ملتغري )النوع 
الجتماعي(، ملتطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف وزارة التعليم العايل 
من وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة الو�سطى واجلدول )4( 

يو�سح ذلك. 
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جدول  )4(
خالصة نتائج اختبار )ت( لداللة متغير النوع االجتماعي في متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين العاملين في اإلدارة الوسطى

الدللة الإح�سائيةقيمة )ت(اإناث  )ن =26(ذك�ر  )ن = 26( الن�ع الجتماعي

0.05املح�س�بةالنحراف املعيارياملت��سط احل�سابيالنحراف املعيارياملت��سط احل�سابياملتغري

متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة 
-118.522.41122.9622.930.71وفق متغري النوع الجتماعي

0.481
غري دال

دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )4( جدول  نتائج  من  يت�سح 
اإدارة املعرفة بوزارة التعليم العايل  اإح�سائية يف متطلبات تطبيق 
من وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة الو�سطى تعزى ملتغري 
وزارات  يف  العاملني  كل  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  يرجع  وقد  النوع، 
يخ�سعون  اأناثًا  اأم  ذكوراً  اأكانوا  �سواء  عمان  �سلطنة  يف  الدولة 
القوانني نف�سها، والنظمة املتعلقة مبتطلبات تطبيق اإدارة املعرفة، 
دون  للجميع  نف�سها  هي  واحدة  اجتماعية  بيئة  اىل  ينتمون  واأنهم 
 ،)2011( املن�سوري  درا�سة  مع  احلالية  النتيجة  وتتفق  ا�ستثناء، 

ال�سلطان قابو�ض،  اإدارة املعرفة يف جامعة  من حيث درجة تطبيق 
النوع  متغري  اأن  اإىل  هذه  اأ�سارت  التي   )2013( عثمان  ودرا�سة 

الجتماعي لي�ض له اأثر يف متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة. 
اأما بالن�سبة ملتغري امل�سمى الوظيفي )مدير دائرة، نائب مدير 
 One( التباين الآحادي ا�ستخدام حتليل  دائرة، رئي�ض ق�سم( فقد مت 
وزارة  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  ملعرفة   )Way ANOVA

التعليم العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف 
الإدارة الو�سطى يف هذا املتغري، واجلدول )5( يو�سح ذلك. 

جدول )5(
خالصة نتائج اختبار تحليل التباين االحادي لداللة متغير المسمى الوظيفي في متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين العاملين في اإلدارة 

الوسطى

م�سدراملتغري 
 التباين

جمم�ع 
املربعات

درجة 
احلرية

مت��سط 
املربعات

القيمة الفائية 
)ف(

الدللة الح�سائية 
)0.05(

متطلبات تطبيق اإدارة 
املعرفة وفق متغري 

امل�سمى الوظيفي

245.0972122.549بني املجموعات

0.234
0.793
غري دال 25711.13449524.717�سمن املجموعات

25956.23151املجم�ع الكلي

يت�سح من اجلدول )5( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
دائرة،  مدير  نائب  دائرة،  )مدير  الوظيفي  امل�سمى  متغري  اإىل  تعزى 
رئي�ض ق�سم، ملعرفة متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف وزارة التعليم 
العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة 
الو�سطى، وتعزو الباحثة هذه النتيجة اإىل اأن كل الإداريني العاملني 
يجعلهم  ما  وامل�سوؤوليات  املهام  من  لديهم  العايل  التعليم  بوزارة 
يف  التميز  اإىل  خللها  من  ي�سعون  الأعمال  من  مبجموعة  يقومون 
الأداء. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة القريوتي )2012(، من حيث 
اإن امل�ستويات املعنوية مقبولة بني تقومي العاملني لإدارة املعرفة 
ودرا�سة عثمان )2013(، ومن حيث اإدراك العاملني باإدارة املعرفة 

فيما  العاملني  واحد جلميع  الوظيفي  الجتاه  واأن  تطبيقها  واأهمية 
يتعلق بتطبيق اإدارة املعرفة، وتختلف مع درا�سة العتيبي )2007(، 
من حيث تناول العاملني مل�سطلح اإدارة املعرفة يف اجلامعة ب�سكل 

مكثف. 
وفيما يتعلق مبتغري العمر )من 27 - 35 �سنة، من 36 - 40 
41 �سنة فاأكرث( فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الآحادي  �سنة، من 
يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  ملعرفة   )One Way ANOVA(
وزارة التعليم العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني 

يف الإدارة الو�سطى يف هذا املتغري، واجلدول )6( يو�سح ذلك. 

جدول )6(
خالصة نتائج اختبار تحليل التباين االحادي لداللة متغير العمر في متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين العاملين في اإلدارة الوسطى

م�سدراملتغري 
 التباين

جمم�ع 
املربعات

درجة 
احلرية

مت��سط 
املربعات

القيمة الفائية 
)ف(

الدللة الح�سائية 
)0.05(

متطلبات تطبيق اإدارة 
املعرفة وفق متغري 

العمر

981.2972490.649بني املجموعات

0.963
0.389
غري دال 24974.93349509.693�سمن املجموعات

25956.23151املجم�ع الكلي

ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اإىل   )6( اجلدول  يف  النتائج  اأ�سارت 
�سنة،   35  -  27 )من  العمر  مبتغري  يتعلق  فيما  اإح�سائية  دللة 
فاأكرث( ملعرفة متطلبات تطبيق  �سنة   41 �سنة، من   40  -  36 من 

وجهة  من  عمان  ب�سلطنة  العايل  التعليم  وزارة  يف  املعرفة  اإدارة 
ال�سبب يف  يرجع  وقد  الو�سطى،  الإدارة  العاملني يف  الإداريني  نظر 
يف  العاملون  الإداريون  اليها  يتعر�ض  التي  الظروف  اأن  اإىل  ذلك 
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البيئة  التعليم العايل ب�سلطنة عمان تكاد تكون واحدة، كون  وزارة 
والظروف املحيطة بهم هي نف�سها للجميع دون اإ�ستثناء فيما يتعلق 
درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املعرفة.  ادارة  تطبيق  مبتطلبات 
واأهمية  املعرفة  باإدارة  العاملني  اإدراك  حيث  من   )2013( عثمان 
يتعلق  فيما  العاملني  جلميع  واحد  الوظيفي  الجتاه  واأن  تطبيقها 
اإدارة املعرفة، بينما تختلف مع درا�سة ال�رشيف )2012(،  بتطبيق 

من حيث تطبيق اإدارة املعرفة يف املنظمات الإدارية.  
اأما بالن�سبة ملتغري املوؤهل العلمي )دبلوم عايل، بكالوريو�ض، 
 One( الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدام  مت  فقد  فاأعلى(  ماج�ستري 
وزارة  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  متطلبات  ملعرفة   )Way ANOVA

التعليم العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف 
الإدارة الو�سطى يف هذا املتغري، واجلدول )7( يو�سح ذلك. 

جدول )7(
خالصة نتائج اختبار تحليل التباين االحادي لداللة متغير المؤهل العلمي في متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين العاملين في اإلدارة 

الوسطى

جمم�ع م�سدر التبايناملتغري 
املربعات

درجة 
احلرية

مت��سط 
املربعات

القيمة الفائية 
)ف(

الدللة الح�سائية 
)0.05(

متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة 
وفق متغري املوؤهل العلمي

616.0422308.021بني املجموعات

0.5960.555
غري دال 25340.18949517.147�سمن املجموعات

25956.23151املجم�ع الكلي

ذات  فروق  توجد  ل  اأنه   )7( اجلدول  يف  النتائج  اأظهرت 
بكالوريو�ض،  عايل،  )دبلوم  العلمي  املوؤهل  ملتغري  اإح�سائية  دللة 
اإدارة املعرفة يف وزارة  ماج�ستري فاأعلى( ملعرفة متطلبات تطبيق 
التعليم العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف 
وارتفاع  اطلعهم،  �سعة  اإىل  ذلك  الباحثة  وتعزو  الو�سطى،  الإدارة 
م�ستواهم الثقايف، وطبيعة العمل، وعدد الأبحاث والندوات وجمال 
خمتلف  على  العلمية  املوؤهلت  اأ�سحاب  به  يتمتع  الذي  الهتمام 
من   ،)2012( القريوتي  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  درجاتهم. 
لإدارة  العاملني  تقومي  بني  مقبولة  املعنوية  امل�ستويات  اإن  حيث 
املعرفة، ودرا�سة عثمان )2013(، من حيث اإدراك العاملني باإدارة 

املعرفة واأهمية تطبيقها واأن الجتاه الوظيفي واحد جلميع العاملني 
فيما يتعلق بتطبيق اإدارة املعرفة، بينما تختلف مع درا�سة ال�رشيف 

)2012(، من حيث تطبيق اإدارة املعرفة يف املنظمات الإدارية. 
اأما ما يخ�ض متغري عدد �سنوات اخلربة يف الوظيفة احلالية 
�سنة   11 من  �سنوات،   10 اإىل  �سنوات   6 من  �سنوات،   5 من  )اأقل 
One Way ANO� )ااأعلى( فقد مت ا�ستخدام حتليل التباين الآحادي 
VA( ملعرفة متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف وزارة التعليم العايل 

ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة الو�سطى 
يف هذا املتغري، واجلدول )8( يو�سح ذلك. 

جـدول )8(
خالصة نتائج اختبار تحليل التباين االحادي لداللة متغير عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية في متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريين 

العاملين في اإلدارة الوسطى

م�سدر املتغري 
 التباين

جمـمـ�ع 
املربعـات

درجة 
احلرية

مت��سط 
املربعات

القيمة الفائية 
)ف(

الدللة الح�سائية 
)0.05(

متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة 
وفق متغري عدد �سنوات اخلربة

540.1532270.077بني املجموعات
0.5210.597

غري دال 25416.07749518.695�سمن املجموعات
25956.23151املجم�ع الكلي

ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اإىل   )8( اجلدول  يف  النتائج  اأ�سارت 
اإح�سائية فيما يخ�ض متغري عدد �سنوات اخلربة يف الوظيفة  دللة 
 11 من  �سنوات،   10 اإىل  6�سنوات  من  �سنوات،   5 من  )اأقل  احلالية 
�سنة فاأعلى( ملعرفة متطلبات تطبيق اإدارة املعرفة يف وزارة التعليم 
العايل ب�سلطنة عمان من وجهة نظر الإداريني العاملني يف الإدارة 
الو�سطى، وتعزو الباحثة هذه النتيجة اىل اتباع الإداريني العاملني 
يف وزارة التعليم العايل �سيا�سة واحدة تن�ض على التقيد بالأنظمة، 
التو�سع  والقوانني، وعدم اخلروج عنها ومبا يحتم عليهم ذلك عدم 
مع  اجلودة  مفهوم  يحقق  الذي  بال�سكل  املعرفة  باإدارة  والهتمام 
�سعف ن�رش املعرفة عرب تكنولوجيا املعلومات والت�سال من قبلهم، 
وعدم حو�سبة هذا النظام مع املوؤ�س�سات والوزارات الأخرى. وتتفق 
الرحمن  عبد  ودرا�سة   ،)2013( عثمان  درا�سة  مع  احلالية  النتيجة 
يف  املعرفة  اإدارة  ممار�سة  م�ستوى  حيث  من   ،)2014( وتادر�ض 
جامعة البلقاء، وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة العتيبي )2007(، 

ال�سعودية،  اجلامعات  يف  املعرفة  اإدارة  تطبيق  اإمكانية  حيث  من 
ودرا�سة املن�سوري )2011(، من حيث درجة تطبيق اإدارة املعرفة 

يف جامعة ال�سلطان قابو�ض. 

توصيات الدراسة:
على �س�ء النتائج التي ت��سلت اإليها الدرا�سة احلالية ت��سي 

الباحثة مبا ه� اآت: 
�رشورة اإعداد حما�رشات ودورات تدريبية لكافة العاملني . 1

يف الوزارات بهدف تب�سريهم باأهمية تطبيق متطلبات اإدارة املعرفة 
لزيادة ادراكهم نحوها من حيث املعرفة واملمار�سة. 

تقوم . 2 اأن  ب�رشورة  العايل  التعليم  وزارة  على  التاأكيد 
وو�سع  وواعيًا،  مهنيًا  اإعداداً  الإدارية  القيادات  باإعداد  بدورها 
برامج متكاملة للتدريب على الأ�ساليب احلديثة والفاعلة يف تطبيق 

متطلبات اإدارة املعرفة.
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د. محدة بنت محد بن هالل السعدية متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريني العاملني يف اإلدارة الوسطى

ف�سح املجال اأمام الإداريني يف وزارة التعليم بامل�ساركة . 3
اأ�ساليب  با�ستخدام  اخلا�سة  تعنى  التي  واملوؤمترات  الندوات  يف 
وطرائق حديثة يف تطبيق اإدارة املعرفة من اأجل توظيفها يف عملهم 

اليومي. 
الرتكيز على وزارة التعليم العايل اأن تقوم يف ن�رش ثقافة . 4

التوعية العامة باملجتمع عامة واملوؤ�س�سات التابعة لها )اجلامعات 
والثقافية  الرتبوية  الربامج  بث  خلل  من  وبخا�سة  والكليات( 
الهادفة لأهمية تطبيق اإدارة املعرفة للعاملني فيها وانعكا�سها على 
العلم  و�سائل  معًا عرب  املجتمع  وتطور  العمل  واجلودة يف  الأداء 

املقروءة وامل�سموعة 
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