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 الملخص:

سلطنة عمان  فيإلى قياس مدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  الحاليهدف البحث 

اة للبحث ، وتم تطبيق استبانة كأدالتحليلي الوصفيهذا البحث المنهج  فيودور ذلك علي اتخاذ القرارات اإلدارية، استخدم الباحث 

طنة عمان، سل فيللبحث  األصليوزارة العمل العمانية ممثلين عن المجتمع  فيعلى مجتمع البحث من القيادات اإلدارية  الميداني

أنثى( للمسميات الوظيفية )مدير عام ، مدير عام مساعد، مدير  22ذكر ،  621( قائد إداري )651طبقت هذه االستبانة على عدد )

ن أهم نتائج هذا البحث الميدانية هو تحقق توليد المعرفة وتخزين المعرفة بمستوى موافقة دائرة، ومدير دائرة مساعد( وكانت م

مرتفع بين مجتمع الدراسة الميدانية، وتحقق توزيع المعرفة وتطبيق المعرفة بمستوى موافقة متوسط، واتضح من ذلك أهمية 

دورها ص فيالقيادات اإلدارية إلدارية المتخذة من قبل هذه وتأثير تحقق هذه العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة على القرارات ا

وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بتوعية القيادات اإلدارية بأهمية تحقق  بصورة عادلة وناجحة.

م، وحث القيادات اإلدارية في العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لما لها من أثر في دعم صنع واتخاذ القرارات اإلدارية له

المنظمات العمانية على التحول إلدارة المعرفة، والمبادرة بنشر ثقافة المعرفة في الهيئات العمانية الحكومية وغير الحكومية، كما 

ي معرفة فيوصي الباحث بتوفير شتى أنواع الدعم المادي والمعنوي إلدارة المعرفة داخل المنظمات العمانية، وإمداد إدارات ال

   المنظمات العمانية بكل ما هو حديث في هذا المجال.

 .اتخاذ القرارات اإلدارية، القيادات اإلدارية، إدارة المعرفة الكلمات المفتاحية:
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Achieving the core processes of knowledge management for the administrative leaders in 

the Sultanate of Oman and the role of this on the administrative decision-making 

 

Abstract: 

The research aims to measure the extent to which the core processes of knowledge 

management are achieved by the administrative leaders in the Sultanate of Oman and the effect of 

that in making the administrative decisions. A descriptive analytical method was utilized. A 

questionnaire was applied as a field research tool to the research community. The questionnaire 

was applied to (156) administrative leaders (129 males, 27 females) for the administrative leaders 

in the Omani Ministry of Labor, representatives of the original research community in the 

Sultanate of Oman (General Managers, General Managers assistant, Department Manager and 

Department Manager Assistant). One of the most significant results of this field research is, the 

achievement of knowledge creation and knowledge storage with a high level of acceptance among 

the field study community and the distribution of knowledge and the application of knowledge 

with an average acceptance level. Issuing it fairly and successfully. Considering the findings of 

the study, the researcher recommends that the administrative leaders should be educated on the 

importance of achieving the core processes of knowledge management as this process has an 

impact on supporting their administrative decision-making and encourage the administrative 

leaders in Omani organizations to switch to knowledge-management. The culture of knowledge 

shall be implemented, promoted, and used in the Omani organizations. The researcher also 

recommends providing support for knowledge-management within the Omani organizations and 

providing knowledge management departments in Omani organizations with all that is modern in 

this field.  

Keywords: Knowledge management, administrative leaders, administrative decision-making 
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 المقدمة:. 1

بحركة دائبة وتحوالت جذرية مست قطاعات عديدة من دول العالم وذلك بسبب الثورات التكنولوجية  الحاليتميز العصر 

الذى  رفيالمعأدت إلى تراكم كم كبير من المعلومات، وأصبح تقدم المجتمعات حول العالم يقاس بالكم  والتيالمعلوماتية الحادثة 

مات، ومع اتساع دائرة المعارف اتسعت معها دائرة الغموض، مما أجبر جعبة منظوماتها الفكرية ومدى تطويرها لهذه المنظو في

مواكبة التطور ومالحقة التغيرات، أجبرتها على تنظيم وإدارة والحفاظ على هذه المعلومات بهدف  فيترغب  التيالمنظمات 

 العديد من المجاالت والنشاطات.  فياسترجاعها واالستفادة منها 

 فيعملية اتخاذ القرارات اإلدارية لدى القيادات اإلدارية  هيفادة بالمعرفة والمعلومات ولعل من أهم األنشطة است

ظم المنظمة ويتطلب توظيف مع فيالمنظمات، حيث يمثل القرار اإلداري اختياراً لمجال أو نشاط معين، تقوم به القيادات اإلدارية 

لى أكبر عائد ممكن خالل فترة زمنية معينة، وهذا بحد ذاته يعنى بحوزة هذه المنظمة بغية الحصول ع التيالموجودات والموارد 

 المنظمات لتحقيق أهدافها.  فينجاحاً أو إخفاقاً 

ممارسة جميع وظائف وعمليات اإلدارة،  في( عن ذلك "أن تعاظم دور المعرفة وأهميتها 22، 2162لذا عبر )عليان، 

ا الشأن، وبدأت المؤسسات والمنظمات تهتم بشكل كبير بتطبيق فكر ومبادئ هذ فيوفى تحسين هذه الممارسات، بل وتحقيق التميز 

 اإلدارة بالمعرفة".

المنظمات من أهم أسباب نجاح وعدالة  فيوتعد العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة وتحققها لدى القيادات اإلدارية 

تحقق هذه العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات  القرارات اإلدارية المتخذة من قبل هذه القيادات، لذا يدرك الباحث أن

صنع واتخاذ قرارات إدارية مميزة وعادلة تخدم  فيسلطنة عمان يعد من أهم عوامل نجاح هذه القيادات اإلدارية  فياإلدارية 

 .العمانيتقدم للمجتمع وال واالزدهارالهيئات والمنظمات والمؤسسات الحكومية وتحقق الرخاء  فيخاصة  العمانيالمجتمع 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:. 1.1

ن سلطنة عما فياتخاذ القرارات اإلدارية تؤثر على الجهاز اإلداري  فيسلطنة عمان  فيإن ممارسات القيادات اإلدارية 

وعلى األداء للوحدات الحكومية وعملها والموارد البشرية العاملة بهذه الوحدات، حيث تعد هذه القرارات اإلدارية المتخذة نتاج 

ما تملكه القيادات اإلدارية من معلومات ومعرفة متوفرة لديهم وقت صنع هذه القرارات، وعلى قدر ارتفاع مستوى تحقق العمليات 

بر سلطنة عمان، على قدر ك فيدارة المعرفة من توليد المعرفة وتخزينها وتوزيعها وتطبيقها لدى القيادات اإلدارية الجوهرية إل

حجم المعلومات والمعرفة المتوفرة لهذه القيادات وقت صنع واتخاذ قراراتهم اإلدارية، بما يحقق قرارات إدارية صائبة وناجحة 

 مان.سلطنة ع فيالقرارات، كما تحقق األهداف اإلدارية والتنظيمية للهيئات الحكومية  تحقق الصالح العام للمستفيد من هذه

"ما تحقق العمليات الجوهرية  اإلجابة على التساؤل الرئيس التالي: فيعلى ما سبق فإن اإلشكالية الرئيسية تكمن  وبناءً 

  تخاذ القرارات اإلدارية"؟سلطنة عمان ودور ذلك على ا فيإلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية 

 ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 ما األسس النظرية والفكرية إلدارة المعرفة؟  .6
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 ما مفهوم القيادات اإلدارية؟  .2

 ما اإلطار النظري التخاذ القرارات اإلدارية؟  .3

 سلطنة عمان؟  فيما الواقع العملي الراهن لمدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  .4

 سلطنة عمان؟ فيقد تزيد من تحقق العمليات الجوهرية لدى القيادات اإلدارية  التيما التوصيات  .5

 :أهمية الدراسة. 2.1

 : يليتظهر أهمية البحث الحالي فيما 

لدى القيادات اإلدارية لمحاولة رفع مستوى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لديهم، من أجل رفع مستوي  الوعيزيادة  .6

 قراراتهم اإلدارية وتحسينها. 

ومية الهيئات الحك فيإبراز أهمية تحقق مستوى مرتفع من العمليات الجوهرية للقيادات اإلدارية  فيقد يساعد هذا البحث  .2

بدوره يعود على تحسين األداء  والذيرفع كفاءة وفعالية القرارات اإلدارية المتخذة من قبل هذه القيادات العمانية بهدف 

 اإلداري بالهيئات الحكومية العمانية. 

لرفع مستوى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى قياداتهم  عمان،سلطنة  فيلفت نظر الهيئات الغير الحكومية  .3

 مستوى أداء هذه الهيئات إدارياً.  اإلدارية ورفع

مجال اإلدارة بالقيام بالمزيد من األبحاث لدعم تحقق العمليات الجوهرية للقيادات  فيمساعدة الباحثين والدارسين والمهتمين  .4

 اإلدارية بهدف تحسين مستوى القرارات اإلدارية المتخذة من قبل هذه القيادات. 

 :أهداف الدراسة. 3.1

 : يليإلى ما  الحالييهدف البحث 

 التعرف على األسس النظرية والفكرية إلدارة المعرفة.  .6

 التعرف على مفهوم القيادة اإلدارية والقيادات اإلدارية.  .2

 التعرف على اإلطار النظري التخاذ القرارات اإلدارية.  .3

 مان. سلطنة ع فيتحليل عملي ميداني للتعرف على مدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  .4

 التوصل إلى توصيات قد تزيد من تحقق العمليات الجوهرية لدى القيادات اإلدارية فى سلطنة عمان.  .5

 :حدود الدراسة. 4.1

  تتمثل حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:

  سلطنة عمان.  فياقتصر هذا البحث على وزارة العمل  :المكانيالحد 

  م. 2121/2126 الجامعي الدراسيالعام  في: تم تطبيق هذا البحث الزمانيالحد 

 ام،عوزارة العمل العمانية )مدير  فيمن القيادات اإلدارية  الميدانيعلى عينة البحث  الحالي: اقتصر البحث الحد البشرى 

 مدير عام مساعد، مدير دائرة، مدير دائرة مساعد(. 
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  على التعرف على تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لدى القيادات اإلدارية  الحالي: اقتصر البحث الموضوعيالحد

 سلطنة عمان ودور ذلك على اتخاذ القرارات اإلدارية. في

 الدراسة: مصطلحات. 5.1

الوظائف المنوط القيام بها أعضاء فريق عمل إدارة المعرفة يعرفها الباحث إجرائياً بأنها ": المعرفةالعمليات الجوهرية إلدارة  .6

من توليد المعرفة واكتسابها، تنظيم المعرفة وتكويدها وتخزينها، نشر وتوزيع المعرفة وأخيراً تطبيقها وتوفير إمكانية 

 دعم نشاطاتهم المختلفة".   فين بالمنظمة الستخدام المعرفة وقت، وذلك بهدف خدمة األعضاء العاملي أي فياسترجاعها 

مناصب إدارية داخل عملهم يمتلكون صالحيات  فيهم األفراد المتواجدين يعرفها الباحث إجرائياً بأنهم ": القيادات اإلدارية .2

هذه الصالحيات قيادة المنظمة من شأن  والتيعمليات التخطيط أو التنظيم أو اتخاذ القرارات اإلدارية  فيأعلى من اآلخرين 

 أو المؤسسة إدارياً إلى تحقيق أهدافها". 

 يالقياد: يعرفها الباحث إجرائياً بأنها "مجموعة من اإلجراءات أو الخطوات أو النشاطات الصائبة يتخذها القرارات اإلدارية .3

 العام للمنظمة". اإلداري المسئول داخل المنظمة لتحقيق هدف ما أو حل مشكلة ما يهدف بها الصالح

 

 اإلطار النظري. 2

 النظرية والفكرية إلدارة المعرفةاألسس : المحور األول

 ، حيثالحاليعصرنا  فيمنظمات األعمال  فيتعد المعرفة رأس مال فكرى مدفون إلى أن يتم اكتشافه، وهذا ما حدث 

يرها منظماتها داخلياً وخارجياً وتطو فيالبحث عنها  فيتنبهت هذه المنظمات إلى أن هناك ثروة كبيرة غير ملموسة تمتلكها فبدأت 

  الستغاللها واستخدامها وإعالن تفوقها على مثيالتها من المنظمات األخرى.

:  ةالمعرف أوالا

  مفهوم المعرفة: .أ

( بأنها "تعنى الفهم ، اإلدراك، والتعلم، والمعرفة ترتبط بحالة أو واقع أو جانب أو مشكلة 1: 8، 2112عرفها )خلف، 

معينة واستناداً إلى البيانات والمعلومات المتوفرة عنها والمتصلة بها ولذلك فإن المعرفة ذات عالقة مباشرة بكل من البيانات 

ترتبط  يوالتتتيح الوصول إلى المعرفة، لذا يمكن اعتبارها االستخدام الكامل والمكثف للمعلومات والبيانات  التيوالمعلومات 

يق يتم الوصول إليها عن طر التيتوفر له اإلدراك والتصور والفهم من المعلومات  والتيبقدرات اإلنسان األصلية والمكتسبة 

 أو مجال معين أو مشكلة معينة". البيانات الخاصة بحالة معينة أو ظاهرة معينة

معلومات مفهومة قادرة  هي( بأنها "عبارة عن معالجة معلومات وتصورات ذهنية، فالمعرفة 22، 2115وعرفها )نجم، 

 على دعم الفعل فيما يكون الفعل والعمل تطبيقاً معاً."

 أهمية المعرفة: .ب

  النقاط التالية: في( أهمية المعرفة 63، 2166)الكبيسي،  حدد
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 مرونة المنظمات.  فيإسهام المعرفة  -

 إتاحة المعرفة المجال للمنظمة للتركيز على األقسام األكثر إبداعاً.  -

 حفزت المعرفة االبتكار واإلبداع بين أفراد وجماعات المنظمة.  -

 تحول المنظمات إلى مجتمعات معرفية.  فيإسهام المعرفة  -

 حد ذاتها سلعة يمكن للمنظمات بيعها واالستفادة منها.  فيالمعرفة تعد  -

 المعرفة اإلدارية ترشد مديري المنظمات إلى كيفية إدارة منظماتهم واتخاذ قراراتهم". -

الباحث "أن المعرفة تستمد أهميتها بجانب ما تم ذكره، بأنها تمد صانعي القرار من القيادات اإلدارية للمنظمات  ويرى

خاذ القرارات ات فيوأهداف المنظمة وكذلك لمساعدتهم  استراتيجيةنفس الوقت لتمكنهم من وضع  فيوبة والدقيقة بالمعرفة المطل

 اإلدارية الحاسمة الصائبة والعادلة". 

 أنواع المعرفة: .ج

 نفهاص، وقد يته الخاصة أو من مجال نشاط معيناختلفت تصنيفات الباحثين ألنواع المعرفة كل حسب منظوره أو رؤ

 : يلي( إلى "أربعة أنواع كما 31، 2115)روبرت، 

 التاريخ مثالً.  فيتعنى معرفة الحقائق والوقائع مثل معرفة معركة  :Know – Whatمعرفة ماذا  .6

 تعنى المهارة والقدرة على أداء عمل ما.  :Know – Howمعرفة كيف  .2

 تعنى معرفة األساسيات والقوانين وهذا النوع يتطلب فهماً أعمق للعالقات البينية.             :Know – Whyمعرفة لماذا  .3

 تعنى من يعرف ماذا، أو من يعرف كيف يتم تأدية ماذا."  :Know – Whoمعرفة من  .4

 : كما يلي( أن أغلب الباحثين صنفوا المعرفة وفقاً للمدخل الثنائي 24، 2166، الكبيسي) كما أشار

تعتمد على الخبرة الشخصية والقواعد االستداللية والحدس  التيالمعرفة  هيو (:Trait knowledgeضمنية )المعرفة ال .6

 والحكم الشخصي. 

يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها إلى  التيالمعرفة الرسمية والمنظمة  وهي(: Explicit Knowledgeظاهرة )المعرفة ال .2

 اآلخرين."

 مصادر المعرفة:  .د

 وجود مصدرين من أجل الحصول على المعرفة واكتسابها وهما: ( 42، 2111بين )ماركيواردت، 

درها يعتبر األفراد مص التي: حيث تعد المعرفة الضمنية أحد أهم المصادر الداخلية الكتساب المعرفة المصادر الداخلية .6

 األساسي باعتبارهم صناع المعرفة. 

 المصادر الخارجية يمكن للمنظمة الحصول على المعرفة منها:  : هناك العديد منالمصادر الخارجية .2

 بالمنظمات األخرى.  االقتداء -

 المؤتمرات.  فيالمشاركة  -

 متابعة الصحف والمجالت والوسائل السمعية والبصرية.  -
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 منافسين.جمع المعلومات عن العمالء والموردين وال -

  المعرفة: إدارة ثانياا 

 مفهوم إدارة المعرفة:  .أ

( في تعريفها إلدارة المعرفة بأنها "عملية جمع المعلومات والبيانات وتنظيمها 416، 2115هاررود،  )مكتبة سردت

حوزة المنظمة، وخاصة المعلومات المعروفة لألفراد )المعرفة الضمنية(، وأيضاً المستودع  في التيواختزانها واستغاللها، تلك 

فة الصريحة( وتعتمد العملية على االختزان واإلتاحة اإللكترونية وتعنى إدارة المعرفة العام للمعلومات والبيانات المعروفة )المعر

 بتنمية الموارد البشرية وتنمية المعلومات وإنشاء وخلق المعرفة".

والجدير بالذكر أنه ال يوجد تعريف واحد معين يمكن االتفاق عليه إلدارة المعرفة، حيث تم سياق كل التعريفات حسب 

 ية محددة لمن ساقها ومعظمها تركزت على وصف عمليات إدارة المعرفة. نظر ورؤ

  :المعرفةأهمية إدارة  .ب

آراء الكتاب، بحيث ال يمكن اإلجماع على نقاط محددة تظهر أهمية إدارة المعرفة كنقاط  بينتباينت أهمية إدارة المعرفة 

 متفق عليها. 

 النقاط اآلتية:  فيل أهمية إدارة المعرفة ( أنه "يمكن إجما43: 42، 2166حيث رأى )الكبيسي، 

 تعد إدارة المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداتها الداخلية لتوليد اإليرادات الجديدة.  -

 اتجاه تحقيق أهدافها.  فيتعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة  -

 المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه.  يباألداء المنظمالمنظمة لالحتفاظ تعزز قدرة  -

 تتيح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة، وتوثيق المتوافر منها وتطويرها والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها.  -

المعرفة المتولدة عنها  تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعلة الستثمار رأسمالها الفكري من خالل جعل الوصول إلى -

 بالنسبة لألشخاص اآلخرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنة." 

  المعرفـة:أهداف إدارة  .ج

، 2163همشري، ) ، ويرىع وطبيعة مجال عمل إدارة المعرفةتتنوع وتختلف أهداف إدارة المعرفة باختالف وتنو

 تميز المؤسسة وريادتها كالتالي:( أن "أهداف إدارة المعرفة من منظور تحقيق 663: 662

 توفير المعرفة للمؤسسة بشكل دائم. -

 االرتقاء باألداء المنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينه. -

 االرتقاء بعملية صنع القرار المؤسسي واتخاذه. -

 تواجهها المؤسسة. التيإيجاد حلول إبداعية للمشكالت  -

 المؤسسة.  فيتجذير ثقافة التعليم  -

 المنظمة. فيتجذير ثقافة اإلبداع واالبتكار  -
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 إيجاد القيمة لألعمال. -

 االرتقاء بدرجة رضا الزبائن." -

 مبادئ إدارة المعرفة:  .د

( 381: 385، 2161، والمليجي، يرى )ضحاوي، وتمد على فهم مبادئ إدارة المعرفةإن نجاح تطبيق إدارة المعرفة يع

 : يليتتلخص فيما  المعرفة،هناك مبادئ إلدارة  أن

 محددة.  استراتيجيةاالعتماد على  -

 النظر إلى إدارة المعرفة كنظام.  -

 تكامل إدارة المعرفة مع النظم األخرى.  -

 تحديد نطاق العمل. -

 البحث عن مصادر المعرفة الداخلية والخارجية." -

موحدة تتكامل مع النظم  استراتيجية إدارة تعد نظاماً فعاالً يعتمد على هييرى الباحث أن إدارة المعرفة بمبادئها و

 تعمل بها. التيالبيئة التنظيمية  فياإلدارية األخرى 

 عمليات إدارة المعرفة:  .ه

قدمها العلماء والباحثون، تأكد للباحث أنه ال يوجد اتفاق بينهم  التيعلى األدبيات السابقة عن إدارة المعرفة  االطالعبعد 

 : التاليمجال إدارة المعرفة على عدد عمليات إدارة المعرفة وال على ترتيبها، نذكر منها  في

أن توليد المعرفة يعنى إبداع المعرفة عند عدد من الكتاب، ويتم ذلك من خالل مشاركة  الباحث يرىتوليد المعرفة:  .1

وممارسات جديدة هذا ويساهم توليد  قضايا فيفرق العمل وجماعات العمل الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد 

 :يليالمعرفة فيما 

 تعريف المشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكاريه مستمرة.  -

 اإلنجاز وتحقيق مكانة سوقية عالية.  فيتزود المنظمات بالقدرة على التفوق  -

 تزود المنظمات بخطوط عمل جديدة ونقل الممارسات الفضلى.  -

 توظيف المواهب واالحتفاظ بها فيتطوير مهارات المهنيين ومساعدة اإلدارة  -

( وفهرستها Classifyingيقصد بتخزين المعرفة هو حفظها بعد مرورها بمرحلة تصنيف المعرفة )تخزين المعرفة:  .2

لعب دوراً مهماً ( "أن تكنولوجيا المعلومات ت43، 2162(. وقال )العلى، Mapping( ورسمها )Indexingأو تبويبها )

 تحسين توسيع الذاكرة التنظيمية واسترجاع المعلومات والمعرفة المخزنة".  في

 يقصد بتوزيع المعرفة سلسلة من العمليات التالية: توزيع المعرفة:  .3

 ( Distributing)التوزيع والنشر  -

 ( Sharingالمشاركة ) -

 ( Flow)التدفق  -
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 ( Transfer)النقل  -

 ( Movingالتحريك ) -

االستخدام واإلفادة من المعرفة،  في( "أن تطبيق المعرفة يتمثل 246، 2112الهادي،  عبد)ويرى تطبيق المعرفة:  .4

فنجاح المنظمات بات ال يعتمد على امتالكها للمعرفة فقط، لكن األهم هو االستخدام لهذه المعرفة بالشكل األفضل، 

 وتتطلب هذه العملية التطبيق والتجريب للمعارف المتوفرة وتعميقها بين العاملين."

 القيادات اإلدارية الثاني:المحور 

 :  ريف القيادةتعأوالا

المنظمات تهدف إلى تحسين األداء العام بالمنظمة وتطوير دائم ومستمر  فيتعد القيادة نوع من أنواع التنظيم اإلداري 

 إدارة المنظمات. فيلمواردها البشرية لمجابهة التغييرات المتسارعة ومواجهة التحديات المستمرة 

يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد والجماعات وذلك من  التيالعملية  هي( بأنها " 685، 6114وعرفها )سالم، 

 أجل دفعهم للعمل برغبة واضحة لتحقيق أهداف محددة". 

  اإلداريأنماط القائد ثانياا: 

تختلف أنماط القائد اإلداري من شخص آلخر، وبالتالي يختلف أسلوب القائد فى اتخاذه للقرارات اإلدارية، ونمط تعامله 

 اإلداري مع مرؤوسيه. 

السلوك المتكرر المعتمد من قبل القائد عند تعامله مع أن المقصود بالنمط القيادي هو " (224، 2115وذكر )العميان، 

كر أن والجدير بالذ، شكل نمطاً يميزه عن بقية القادة"كسب تعاونهم وإقناعهم بتحقيق األهداف والذي ياآلخرين حتى يستطيع 

 : يليأنماط القائد اإلداري تتعدد، نذكر منها ما 

 نمط القيادة األوتوقراطية )الدكتاتورية(. -

 نمط القيادة الديمقراطية.  -

 . التسيبيةنمط القيادة  -

 نمط القيادة المنطقية.  -

 ديثةمهارات القيادة اإلدارية الحثالثاا: 

 قيادته اإلدارية لتحقيق أهدافه، نذكر منها ما يلي: فييقصد بها قدرة أو مهارة القائد اإلداري والتي يتبعها 

القائد التحويلي قادر ( أن "43، 2111يم، قال عنها )حر :Transformational leadershipالقيادة التحويلية  .6

ألفراد وتحفيزهم استثارة ا فيترتبط بتطوير الموظفين وهذا النوع يساهم  التيمرؤوسيه ويهتم بالقضايا  فيعلى التأثير 

 لبذل جهد مضاعف والسعي نحو تحقيق أهداف الجماعة".
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 االستراتيجية( بأن "مصطلح القيادة 22، 2163قالت عنها )أقطي، : Strategic Leadership االستراتيجيةالقيادة  .2

إلى  تراتيجيةاالسوتشير القيادة  االستراتيجيةهو صياغة  االستراتيجي، وأهم دور للقائد االستراتيجيةإلدارة انبثق من ا

 اآلخرين وتحقيق االستقرار طويل المدى بالمؤسسة والمحافظة على الوقت واالستقرار المالي". فيالقدرة على التأثير 

أن القائد التبادلي يجب أن يمتلك مهارات اتصال عالية يرى الباحث : Reciprocal Leadershipالقيادة التبادلية  .3

نقاط  نقاط قوته للتغطية علىأساليب الحوار لنجاح عملية إقناع المرؤوسين، كما يجب عليه معرفة توظيف  فيوالتحكم 

 .ضعفه

 اتخاذ القرارات اإلدارية الثالث:المحور 

 :  مفهوم اتخاذ القرارأوالا

( أن "عملية اتخاذ القرار 622، 2111حيث أسرد )القصبي، ، إعطاء مفهوم موحد التخاذ القرار اختلف الباحثون في

هي أسلوب معرفي لمعالجة المشكالت والمواقف عن طريق توفير المعلومات الكافية، الختيار البديل األنسب من البدائل المتاحة 

 في سبيل تحقيق الهدف".

 مراحل اتخاذ القرارثانياا: 

 : يليآراء العلماء والباحثين في مسألة تحديد عدد معين لمراحل اتخاذ القرار، حيث يمكن تلخيصها كما اختلفت 

( عن هذه المرحلة بأن " تعيين أولوية كل مشكلة له أهمية خاصة؛ إذ أنه 621، 2162: ذكر )عباس، تحديد المشكلة .6

 أصبحت في مرتبة ثانوية لمشكلة أخري". ليس من المعقول أن تسعي المؤسسة لحل مشكلة لم يعد لها وجود أو

المعلومات الناقصة  علىمتخذ القرار التعرف  على( أنه "626، 2115: أوضح )بلوط، جمع المعلومات عن المشكلة .2

درجة المخاطرة التي ينطوي عليها القرار، وقد يتطلب األمر قدراً من التوقع والتخمين  علىحتى يساعده ذلك في الوقوف 

 رص وسرعة التصرف".بمراعاة الح

( "أن تنمية بدائل الحل تحتاج غالباً إلى قدر كبير من التفكير اإلبداعي 658، 2111، )المغربي: ذكر تحديد البدائل .3

 واالبتكار للوصول إلى عدد أكبر من الحلول تمهيداً الختيار البديل األفضل من بينها".

رحلة اتخاذ القرار، حيث يتم ترتيب االختيارات البديلة لحل المشكلة م هي: تعتبر هذه المرحلة فعلياً اختيار الحل المناسب .4

وترتيبها حسب األهمية وبيان نتائج كل اختيار في تحقيق األهداف المنشودة، ثم يتم اختيار الحل األنسب من بين هذه 

 البدائل.

 الطريقة واإلجراءات. 3

 :منهج الدراسة. 1.3

" كمنهجاً بوصفه أنسب المناهج لموضوع البحث من حيث التحليلي الوصفيهذا البحث على "المنهج  فياعتمد الباحث 

الواقع ومن حيث اعتماده على جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها ومعالجتها  فيوصفه وتحديده للظروف والعالقات السائدة 

 . الحاليالستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات تخدم موضوع البحث 
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تم الحصول عليها من أداة البحث الميدانية العديد من البرامج الحاسوبية  التيتحليل البيانات  فيكما استخدم الباحث 

تتيح تحليل البيانات والعالقات والحصول منها على نتائج ميدانية للبحث مثل " اختبار ألفا كرونباخ  والتيواإلحصائية المناسبة 

Cronbachs Alpha اختبار التباين األحادي ومقياس ليكرت الثالثي وAnova." 

  :مجتمع الدراسة. 2.3

مدراء و ،ساعدينمدراء العموم المو ،وزارة العمل الشاغلين لوظائف )مدراء العموم ييمثل مجتمع الدراسة موظف

 موظفاً. (268)عددهم مدراء الدوائر المساعدين( والبالغ و ،الدوائر

 :عينة الدراسة. 3.3

( قائداً إدارياً، 651وزارة العمل العمانية، حيث بلغ عدد عينة البحث ) فيعلى القيادات اإلدارية  الميدانيتم تطبيق البحث 

 : يليبياناتهم الوظيفية كما 

 ( 5مدير عام عدد ) -

 (1مدير عام مساعد عدد ) -

 (81مدير دائرة ) -

 (15مدير دائرة مساعد ) -

 :أداة الدراسة. 4.3

استبانة" كأداة للحصول على البيانات الالزمة، تم تصميمها وإعدادها للبحث " الميدانياإلطار  فيكما استخدم الباحث 

 وذلك بهدف الميدانيللبحث  األصليوزارة العمل العمانية ممثلين للمجتمع  فيوتوجيهها إلى مجموعة من القيادات اإلدارية 

 دى هذه القيادات.التعرف على مدى تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة ل

 :الداخلي االتساقصدق 

( بين كل محاور االستبانة األربعة حيث كانت جميع معامالت االرتباط Personتم حساب معامل االرتباط بيرسون )

(، وعليه فإن جميع األبعاد متسقة داخلياً، مما يثبت صدق االتساق الداخلي لمحاور 1.16دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

 االستبانة األربعة.

 :ثبات األداء

أظهر أن معامل الثبات  والذي( لقياس مدى ثبات االستبيان، Cronbach Alphaتم استخدام اختبار ألفا كرونباخ )

 بدرجة عالية من الثبات. تتمتع(، مما يدل على أن االستبيان 1.145اإلجمالي لمحاور االستبانة األربعة بلغ )

   :عرض النتائج وتحليلها. 4

 تحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث: 

  :يليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث الميداني األربعة، كما  التالييوضح الجدول  
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث1جدول )

 نعم إلى حد ما ال المحور ن
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 مرتفع 1.32 2.12 %22.6 %22.8 %5.6 توليد المعرفة 6

 مرتفع 1.32 2.31 %41.2 %42.4 %61.1 تخزين المعرفة 2

 متوسط 1.48 2.14 %21.5 %51.8 %22.2 توزيع المعرفة 3

 متوسط 1.56 6.15 %21.8 %53.2 %21.1 تطبيق المعرفة 4

 

الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور البحث األربعة قد تراوحت بين يتضح من 

( بمستوى موافقة عالي جداً للمحور األول )توليد 2.12( بمستوى موافقة متوسط للمحور الرابع )تطبيق المعرفة( و )6.15)

 المعرفة(.

 المعرفة(:  )توليدالمحور األول 

( بمستوى موافقة مرتفع، ويرجع ذلك إلى ما 1.32( وانحراف معياري )2.12حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

 : يلي

 تشجيع الوزارة لتحديث المعرفة المتوفرة بها وتنميتها.  -

  عملهم اإلداري. فيالعمل  فياستفادة القيادات اإلدارية من التجارب المتراكمة ألنفسهم ولزمالئهم  -

 تأييد القيادات اإلدارية الستمرارية تطوير المهارات وتنمية القدرات المعرفية.  -

 تشجيع القيادات اإلدارية لتحويل المعرفة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي.  -

 مجال المعرفة.  فيتشجيع القيادات اإلدارية الستقطاب الكفاءات البشرية  -

 اكتساب القيادات اإلدارية للمعرفة من مصادر مختلفة داخل الوزارة وخارجها.  -

 المحور الثاني )تخزين المعرفة(: 

( بمستوى موافقة مرتفع، ويرجع ذلك إلى ما 1.32( وانحراف معياري )2.31حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

 : يلي

 ما يتعلق بتخزين المعرفة.تشجيع القيادات اإلدارية للعمل الجماعي في -

 تشجيع القيادات اإلدارية لقيام الوزارة دائماً على تحديث مخزونها المعرفي.  -

 اعتماد القيادات اإلدارية على الحوار والتدريب المستمر لحفظ المعرفة.  -

 م اإلداري. عمله فياحتفاظ القيادات اإلدارية بمخزون معرفي من آراء العاملين تحت قيادتهم واالستفادة منها  -

 تخزين المعرفة.  فياعتماد القيادات اإلدارية على تطبيق تكنولوجيا المعلومات  -

 تخزين المعرفة.  فيبعض األحيان باألرشيف والمستندات الورقية  فياستعانة القيادات اإلدارية  -
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 المعرفة(:  )توزيعالمحور الثالث 

( بمستوى موافقة متوسط، ويرجع ذلك إلى 1.48( وانحراف معياري )2.14حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

 : يليما 

 ضعف دعوة الوزارة لخبراء من خارج الوزارة لنشر المعرفة بين القيادات اإلدارية.  -

 ضعف حرص الوزارة على نشر التقرير الصادرة من جهات محايدة.  -

 الوزارة لنشرات ومطبوعات مختلفة لنشر المعرفة بين القيادات اإلدارية. ضعف إصدار  -

 متوسط عقد الوزارة بصفة مستمرة الجتماعات وندوات لمشاركة المعرفة بين القيادات اإلدارية.  -

 متوسط تشجيع الوزارة لتوزيع المعرفة بين القيادات اإلدارية أنفسهم.  -

 متوسط استخدام الوزارة للوسائل التكنولوجية الحديثة المتعددة لتوزيع المعرفة بين القيادات اإلدارية.  -

 المعرفة(:  )تطبيقالمحور الرابع 

ذلك إلى  متوسط، ويرجع( بمستوى موافقة 1.56( وانحراف معياري )6.15حصل هذا المحور على متوسط حسابي كلى بلغ )

  يلي:ما 

 لكترونية محدثة. إارة لمكتبة ضعف توفير الوز -

 ضعف تواصل الوزارة مع خبراء لتدريب القيادات اإلدارية على تطبيق المعرفة.  -

 ضعف توفير لوزارة للمتطلبات المادية الكافية لتطبيق المعرفة.  -

 متوسط توفير الوزارة للمتطلبات البشرية الالزمة لتطبيق المعرفة.  -

 الزمة والمستمرة على تطبيق المعرفة. متوسط قيام الوزارة بالتعديالت ال -

 حل المشكالت اإلدارية. فيمتوسط تشجيع الوزارة على توظيف المعرفة  -

 :التوصيات. 2.4

 : يليتوصل إليها البحث، فإن الباحث يوصى بما  التيضوء النتائج  في

دعم صنع واتخاذ القرارات  فيتوعية القيادات اإلدارية بأهمية تحقق العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة لما له من أثر  –

 اإلدارية لهم. 

 المنظمات العمانية على التحول إلدارة المعرفة.  فيحث القيادات اإلدارية  –

 الهيئات العمانية الحكومية وغير الحكومية.  فينشر ثقافة المعرفة  –

 هذا المجال.  فيالمنظمات العمانية بكل ما هو حديث  فيإمداد إدارات المعرفة  –
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 :المراجعقائمة 

 أوالا: المراجع العربية

وراه ائرية، رسالة دكتالمعرفة: دراسة حالة فنادق جز في( أثر القيادة االستراتيجية على التشارك 2163أقطي، جوهرة ) .6

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، جامعة محمد خيضر، الجزائر. غير منشورة

دار النهضة العربية، بيروت،  ،(6)ط.إدارة المؤسسات،  في( المبادئ واالتجاهات الحديثة 2115بلوط، حسن إبراهيم ) .2

 لبنان. 

 منظمات األعمال، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  في( سلوك األفراد والجماعات 2111حريم، حسين ) .3

 الكتاب العالمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  ( اقتصاد المعرفة، جدار2112فليح حسن ) خلف، .4

 ، األردن. األردني، مركز الكتب (4)ط. الحديثة،( المفاهيم اإلدارية 6114سالم، فؤاد الشيخ ) .5

(، 6ط.مجتمع المعرفة، ) في( توجهات اإلدارة التربوية الفعالة 2161، رضا إبراهيم )والمليجيمحمد،  بيومي، يضحاو .1

 القاهرة. ،العربيدار الفكر 

( تأثير أنماط القيادة اإلدارية على عملية صنع قرارات التغيير، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات 2162عباس، على ) .2

 (. 6) دد(، ع21) لداالقتصادية واإلدارية، مجـ

 قاهرة.( مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، ال2112) فتحي، محمد الهاديعبد  .8

( دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 3ط.( المدخل إلى إدارة المعرفة، )2162العلى، عبد الستار، وآخرون ) .1

 األردن.

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.(2)ط.( إدارة المعرفة، 2162مصطفى ) ربحيعليان،  .61

 منظمات األعمال، دار وائل للنشر، األردن.  في التنظيمي( السلوك 2115العميان، محمود سلمان ) .66

 ( أسس إدارة الموارد البشرية، دار المريخ، الرياض، السعودية. 2111، عبد السالم )القصبي .62

 القاهرة. اإلدارية،(، منشورات المنظمة العربية للتنمية 4ط.( إدارة المعرفة، )2166، صالح الدين )الكبيسي .63

، المكتبة العصرية (6)ط.األصول العلمية والتوجهات المستقبلية،  اإلدارة،( 2111)عبد الحميد عبد الفتاح  المغربي، .64

 مصر.  المنصورة،للنشر والتوزيع، 

 ( إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 2115نجم، عبود ) .65

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، (6)ط.( إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة، 2163، عمر أحمد )همشري .61

 األردن. 
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