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 امللخص 

الرتبية   وزارة  يف  البشري  املال  رأس  تنمية  يف  اإلدارية  للقيادات  املعرفة  إدارة  أثر  عن  للكشف  الدراسة  هذه  هدفت 
حيث مت بناء استبانة ملعرفة  وجهة نظرهم، وقد استخدم الباحث فيها املنهج الوصفي،  والتعليم بسلطنة عمان من 

)أثر   من  األداة  وتكونت  أنفسهم،  القيادات  نظر  وجهة  من  البشري  املال  رأس  تنمية  يف  املعرفة  فقرة، 29إدارة   )
 ( املعرفة  مقياس إدارة  مها:  مقياسني  على  )13موزعة  البشري  املال  رأس  تنمية  ومقياس  فقرة،  مت 16(  وقد  فقرة.   )

من القيادات 290أتلفت عينة الدراسة من )  اختيار أفراد عينة الدراسة ابلطريقة العشوائية الطبقية، حيث  ( قائداً 
اإلدارية ميثلون مديري الدوائر ومساعديهم واملشرفني اإلداريني والفنيني ابلوزارة وجبميع مديرايت احملافظات التعليمية 

)متوسط املعرفة جاءت  إلدارة  اإلدارية  القيادات  تطبيق  درجة  الدراسة أن  نتائج  وقد أظهرت  عمان.  ة( يف بسلطنة 
مجيع األبعاد، وأن درجة ممارسة القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري جاءت )متوسطة( يف مجيع أبعادها أيضاً. 
القيادات  لدى  البشري  املال  رأس  تنمية  على  املعرفة  إلدارة  )قوي(  مباشر  إجيايب  أتثري  وجود  النتائج  أظهرت  كما 

 ة عمان. اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم بسلطن

 إدارة املعرفة، القيادات اإلدارية، تنمية رأس املال البشري.   الكلمات املفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to reveal the impact of knowledge management for administrative leaders on 

the development of human capital in the Ministry of Education in the Sultanate of Oman from 

their point of view. The researcher used the descriptive approach, where a questionnaire was 

built to know the impact of knowledge management on human capital development from the 

point of view of the leaders themselves. The tool consisted of (29) items distributed on two 

scales: the knowledge management scale (13) items, and the human capital development scale 

(16) items. The study sample was chosen by stratified random method, where the study sample 

consisted of (290) administrative leaders representing directors of departments and their 

assistants and administrative and technical supervisors in the ministry and in all directorates of 

education in the governorates of the Sultanate of Oman. The results of the study showed that 

the degree of administrative leaders' application of knowledge management was (medium) in 

all dimensions, and that the degree of administrative leaders' practice of human capital 

development was (medium) in all its dimensions as well. The results also showed a direct 

(strong) positive impact of knowledge management on the development of human capital 

among the administrative leaders of the Ministry of Education in the Sultanate of Oman. 

Keywords: Knowledge Management, Administrative Leadership, Human Capital 

Development. 
 املقدمة: 

يُ َعدُّ التغيري االسرتاتيجيُّ مطلباً مهماً يف عامل إدارة وتنمية املوارد البشرية، فهو مبثابة االستجابة اإلكلينيكية ملتغريات 
مبختلف  واملعرفية  الفكرية  املوجودات  يف  االستثمار  حيّتم  والذي  املعريف،  االقتصاد  وعوملة  الرابعة  الصناعية  الثورة 
القطاعات، إدراكاً منها أبمهية حتقيق الركائز اإلمنائية ملواردها البشرية بشكل دوري من أجل تطوير رأس ماهلا البشري. 
لقد سامهت العوملة والذكاء االصطناعي يف تغيري التوجه العاملي واجتاه البوصلة حنو أفكاٍر جديدٍة تركزت يف إدراك 

ملعرفة واكتساهبا ومشاركتها وختزينها وصقلها ونقلها، وقد حظيت إدارة قدرات رأس املال البشري وفرص اكتشاف ا
التنظيمي   األداء  حيث  من  عليه  املباشر  وأتثريها  البشري  املال  رأس  بتنمية  القوية  لعالقتها  نظراً  الزخم  هبذا  املعرفة 

(Lynn, 2014م ملواكبة  حباجة  يزال  ال  عمان  بسلطنة  التعليمي  القطاع  أن  القول  وميكن  سياساته (.  نطلقات 
وابلتايل  العامل،  يشهدها  اليت  املتسارعة  والتكنولوجيا  املعرفة  جمتمع  وبناء  واالبتكار  الرايدة  ومنها  املرسومة،  التعليمية 
احلاجة ملزيٍد من األحباث والدراسات يف أتثري إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري ومسرية التعليم ابلسلطنة، 

(. إن من أبرز التحدايت املتعلقة إبدارة منظومة التعليم 2012( والسيايب ) 2010من عيسان )  وهذا ما أكده كل
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بتطوير  اخلاصة  والبحوث  الدراسات  من  االستفادة  وعدم  هبا،  اإلدارية  القيادات  أتهيل  ضعف  هو  عمان  بسلطنة 
دة التعليم وإدارة املعرفة ابلشكل الذي التعليم، لذا فمن األمهية مبكان تطبيق أنظمٍة حديثٍة ومبتكرٍة لضمان برامج جو 

)النبهانية،   عمان  بسلطنة  التعليمية  املنظومة  بناء  املعرفة 2015حيقق  إدارة  تناولت  اليت  الدراسات  أثبتت  ولقد   .)
أتثريها اإلجيايب واملباشر على تنمية رأس املال البشري ابملنظمات، خاصة ضمن عملية مشاركة املعرفة كما يف دراسة 

من )كل   :Safaa & Solmsa, 2016(و   )Pastuzak et al, 2013 احلبسية دراسة  أوصت  وقد   .)
املعرفة، 2012) إدارة  عمليات  لتحقيق  املعرفة  صّناع  خصائص  فيه  تتوافر  بشري  استقطاب كادر  على  ابلعمل   )

تواجهها  اليت  للتحدايت  مناسبٍة  قراراٍت  اختاذ  يف  للمساعدة  املعرفة  إدارة  أبمهية  البشرية  املوارد  قيادات  فهم  وتعميق 
( أن تطبيق اسرتاتيجية التمكني يف تنمية 2020بسلطنة عمان. كما أظهرت دراسة الغسيين )وزارة الرتبية والتعليم 

رأس املال الفكري بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان جاءت بدرجٍة متوسطٍة، وأوصت بتمكني رأس املال البشري 
بداع رأس املال البشري. وقد أوردت دراسة لتقدمي أفكاٍر وحلوٍل ابتكاريٍة هتدف للتطوير وتغيري القوانني اليت تعيق إ

( أن تنمية رأس املال البشري يطبق مبستوى متوسٍط يف معظم حماوره ابملنظومة التعليمية، وأوصت 2015الرقيشية )
 بضرورة متكني رأس املال البشري يف اختاذ القرارات وعمليات التطوير. 

 مشكلة الدراسة: 

( لرتاجع تصنيف سلطنة عمان بشكل سنوي خالل 2019و    2018ية لعامّي )أشار تقرير التنافسية العامل        
سوق  وكفاءة  والصحة  واالبتكار  والتعليم  التحتية  والبنية  للمؤسسات  املعرفة  إدارة  حماور  يف  السابقة  أعوام  اخلمسة 

( 2019&   2018العمل ورأس املال البشري واجلاهزية التكنولوجية، كما أظهر تقرير شركة ماكنزي األمرييكية )
بسلطنة  االبتكار  متطلبات  مع  العاملة  االسرتاتيجية للقوى  اخلطط  متاشي  وعدم  التعليمية  األنظمة  قلة مصادر  إىل 
املال  رأس  لتنمية  السليم  للتخطيط  املعريف  واالقتصاد  التكنولوجية  ابلعوامل  اإلدارية  القيادات  وعي  وقلة  عمان، 

اإلدار  القيادات  جاهزية  ولضعف  املنظمات البشري،  يف  املعرفة  على  القائمة  اجملتمعات  تبين  يف  عمان  بسلطنة  ية 
أمثلة  ومن  االجتاه،  هذا  دراسة  على  أكدت  واليت  املختلفة  العمانية  الدراسات  به  أوصت  ما  جانب  إىل  التعليمية، 

ليم لرتسيخ مفهوم ( واليت أوصت بوضع خطة تربوية تتبناها وزارة الرتبية والتع2011هذه الدراسات دراسة اهلامشية )
إدارة املعرفة بكل آلياهتا ضمن أسلوب تنظيمي من خالل أساليب إمنائية مهنية خمتلفة لرأس املال البشري ابلوزارة. 
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( اللتني أظهران قلة االهتمام بتنمية رأس املال البشري ومتكينه 2015( والرقيشية )2012ودراسة كل من احلبسية )
املؤس  القرار  اختاذ  عمليات  مشكلة يف  يعزز  ومما  املعريف.  االقتصاد  عصر  تقنيات حديثة يف  توظيف  خالل  سي من 

( النبهانية  إليه  أشارت  ما  ضعف 2015الدراسة  أبرزها  عمان؛  بسلطنة  التعليم  منظومة  إدارة  يف  حتدايت  من   )
املعن الكوادر  أتهيل  لضعف  إضافًة  التعليمية،  السياسات  لصناعة  الدقيقة  البياانت  على  منظومة االعتماد  إبدارة  ية 

التعليم وهو ما ميثل تنمية رأس املال البشري، كما أشارت الباحثة أيضا لعدم استفادة القائمني على املنظومة التعليمية 
من الدراسات والبحوث يف تطوير اهليكلة اإلدارية للتعليم وهو ما يراه الباحث أنه ميثل إدارة املعرفة وعملياهتا بشكل 

( 2012( واحلبسية )2011(. وابالستناد للدراسات العمانية كدراسة اهلامشية )2018ملشيخي،  مباشر )السيد و ا
( )2015والرقيشية  والنبهانية   )2015( واجلهوري   )2015( والغسيين   )2016( والغسيين  واليت 2020(   )

وا الرتبية  بوزارة  اإلدارية  القيادات  لدى  ومتثيلها  املعرفة  إدارة  أن  منها  الباحث  أكادمييا استخلص  ضعفاً  يعاين  لتعليم 
وقلة مهاراته، وابلتايل تصبح جودة القرارات غري فعالة أحياانً، مما  وحبثيا أسهم يف ضعف تنمية رأس املال البشري 
لالنعكاسات  ونتيجة  ابلوزارة،  البشري  املال  رأس  تنمية  يف  املعرفة  إدارة  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  دراسة  يستوجب 

ملتغري اإلشراف   التنظيمية  بدائرة  الباحث  عمل  وحبكم  البشري،  املال  رأس  وتطوير  تنمية  على  وأتثريه  املعرفة  إدارة 
الرتبوي واليت متارس إدارة املعرفة وعملياهتا؛ انبثقت مشكلة هذا البحث واليت متثلت يف السؤال الرئيس التايل: ما أثر 

 شري بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان؟ إدارة املعرفة للقيادات اإلدارية يف تنمية رأس املال الب

 أسئلة الدراسة:

 ما درجة ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة بوزارة الرتبية والتعليم؟

 ما درجة تطبيق القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري بوزارة الرتبية والتعليم؟ 

 ي لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم؟ما أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشر 

 أهداف الدراسة:

 حتديد نوع درجة ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة. 
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 قياس مستوى تطبيق القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري.

 وزارة الرتبية والتعليم.استكشاف أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية ب

 فرضية الدراسة:

 يوجد أتثري إجيايب مباشر إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم.

 اإلطار املفاهيمي للدراسة: 

 ( اإلطار املفاهيمي للدراسة احلالية: 1يوضح الشكل التايل شكل رقم )

 

 

 

 

 

 مصطلحات الدراسة: 

املعرفة:   متارسها إدارة  اليت  النوعية  املعرفية  للعمليات  التنظيمية  اهلندسة  أبهنا  إجرائيا  املعرفة  إدارة  الباحث  يعرف 
القيادات اإلدارية ملساعدة منظماهتا يف التخطيط االسرتاتيجي واختاذ القرارات اإلجرائية السليمة، مبا حيقق هلا توليد 

 أفضل معرفة نوعية وأفضل مشاركة معلوماتية وأفضل تطبيق تنظيمي هلذه املعرفة. 

يعرفها الباحث إجرائياً أبهنا جمموعة من األفراد الذين يّتسمون مبهارات قيادية متكنهم من جودة القيادات اإلدارية: 
 ميزة تنافسية للمنظمة.  التخطيط واختاذ القرارات ومتابعة املرؤوسني وتوجيههم إجيابياً يف سبيل حتقيق

 المعرفة 

 التكنولوجي

 التنظيمي

 االجتماعي

 اإلطار المفاهيمي للدراسة (1الشكل رقم )

 تطوير الكفاءات

أنظمة التقييم 
 ة والمتابع

برامج التطوير 
 والتدريب

 المتغير التابع 
تنمية رأس 
 المال البشري

 المتغير المستقل 
 إدارة المعرفة

1H  
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يعرف الباحث تنمية رأس املال البشري إجرائيا أبهنا االستثمار الفعلي للسمات الشخصية تنمية رأس املال البشري:  
اليت ميتلكها أفراد املؤسسة؛ كالذكاء واملهارات والقدرات وإذكاء روح االبتكار من خالل إاتحة الفرص وخلق بيئة  

 يق رؤية هذه املؤسسة وتطلعاهتا. عمل إبداعية تسهم يف حتق

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

مبثابة  فهي  واملتعلمني،  األفراد  مهارات  استقطاب  رئيسي يف  سبب  املعرفة  البشري إىل أن  املال  رأس  نظرايت  تشري 
وابلتايل أدائهم  حتسني  حنو  اإلنتاجية  إبمكانياهتم  ويدفع  يطور كفاءاهتم  الذي  الديناميكي  منظماهتم، احملرك  أداء   

 فالعنصر البشري يشكل ثروة معرفية هائلة نتيجة املعرفة الكامنة واخلربات والطاقات املخزونة.

دراسة   أشارت  بفنلندا   Inkinen  (2015)وقد  االبتكاري  البشري  املال  رأس  أداء  على  املعرفة  إدارة  أتثري  أن 
على املعرفة. وأن ثقافة التعليم املؤسسي هلا التأثري األكرب ساهم يف دعم التقدم والكفاءة وجتويد املمارسات القائمة  

عمان  سلطنة  رؤية  أكدت  فقد  عمان  سلطنة  يف  أما  املعرفة.  إدارة  عرب  أدائه  وحتسني  البشري  املال  رأس  تطوير  يف 
ه احملاور، على أن تنمية رأس املال البشري وتطوير نظم التعليم ومشاركة إدارة املعرفة هلو دليل على أمهية هذ  2020

وتطوير  املعرفة  ورعاية  وتشجيع  "نشر  البشرية  املوارد  تنمية  ابسرتاتيجية  واملتعلق  الثالث  احملور  ذلك  إىل  أشار  وقد 
العمانية،   التنمية  )وزارة  مناسب لذلك"  مناخ  إجياد  خالل  رؤية عمان  1996التعليم من  أكدت   2040(. كما 

 على نفس املبدأ للمورد البشري.

 (: 1965رفية )جان بياجيه  النظرية املع

املعرفة،  مصادر  من  مصدر  عرب  معرفة  أو  خربة  أو  تدريب  من  الفرد  عند  حيصل  ما  أّن  إىل  املعرفية  النظرية  تذهب 
طريق خصائص التنظيم والتمايز والرتابط والكيف  عن  خالل العمل على البنية املعرفية  من  يف سلوكه  حتدث تغيرياً 

حتد  املعرفة  أّن  وترى  النسيّب،  والثبات  والتكامل  االنتباه والكم  يف  تتمثل  متتابعة  زمنية  مبراحل  مرورها  خالل  من  ث 
االنتقائي للمعرفة والتفسري االنتقائي وإعادة صياغة املعرفة، وبناء معرفة جديدة واسرتجاع املعرفة عند احلاجة إليها 

ويشري م. 1913(. ورواد هذه النظرية ماكس فرهتيمر ووجلانج كوهلر وكريت ليفيه وكريت كوفكا  2019)حسن،  
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Duke    ،حسن( هي:  2019يف  النظرية  هلذه  التكنولوجي.    -1( لثالثة أبعاد  التنظيمي.    - 2البعد   -3البعد 
 البعد االجتماعي. 

 يف إدارة املعرفة: Marco Kordt  منوذج ماركو كوردت  

ىل املستخدم ( هلذا النموذج كمدخل تنظيمي إلدارة املعرفة، والذي يشمل عملية نقل املعرفة إ2017أشار العويف )
عرب خطوات ست تتضمن االكتساب واخلزن وحتليل املعلومات بعد استخراجها، إضافة للنقل والنشر ضمن عملية 
فاعلية  بكل  للتعلم  القابلية  لديها  املنظمات  أن  النموذج  هذا  أوضح  لقد  اقتنائها.  لغرض  التطبيق  مث  ومن  موحدة 

 تفاظ هبا وطرق جتميعها وآلية توظيفها. وكفاءة، وقد ركز النموذج على بناء املعرفة واالح

 يف إدارة املعرفة:  Delphiمنوذج دلفي 

أشار دلفي فيه ألمهية البيئة اخلارجية يف كوهنا مصدرا للمعلومات ومفتاحا للطاقة وأداة للتنشيط الفعال ابملنظمة، 
تصدير  يف  املتاحة  والتقنيات  ابملنظمة  احليوية  والعمليات  واألفراد  لالسرتاتيجية  التشاركي  اجلانب  أمهية  أوضح  كما 

وإىل عمليات وهيكل تنظيمي، حيث تقوم هذه العمليات بدعم وإسناد املعلومات والطاقة إىل معرفة ضمنية وصرحية  
األعمال وتوليد العائدات والتأكيد على رأس املال البشري كركيزة أساسية عرب تكرار توظيف هذه املعرفة. وعليه فإن 

يرى أن عملية اكتساب املعرفة تشمل يف إطارها العام كالً من الشراء والتوليد، أما عملية   Delphiمنوذج دلفي  
التنظيم فتشمل بدورها التصنيف والتبويب والرسم، بينما تشمل عملية االسرتجاع البحث والوصول، وكذلك تتضمن 

من طبيعة التنقيح والنمو والتغذية )العويف، عملية التوزيع املشاركة والنقل، أما عملية االستدامة اليت يعول عليها فتتض
2017 .) 

 (: 1960نظرية رأس املال البشري )شولتز  

على ثالثة فروض رئيسية أثناء بنائه مفهوم رأس املال البشري، 1960اعتمد شولتز نظرية رأس املال البشري عام  
عام   نوبل  جائزة  على  إثرها  يف  امل 1979وحصل  رأس  تعليم  على  فيها  ركز  حيث  الفروض م،  وهذه  البشري،  ال 

 كالتايل: 
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فرضية النمو االقتصادي وعدم إمكانية تفسريه بزايدة املدخالت املادية، وذلك بسبب تراكم املخزون الكمي لرأس 
 املال البشري. 

 مبعرفة االختالفات يف مقدار استثمار رأس املال البشري ألفراده فإنه ميكننا تفسري مدى االختالفات يف اإليرادات.

خالل  من  الدخل  يف  العدالة  حتقيق  ميكننا  فإنه  التقليدي  املال  برأس  مقارنة  البشري  املال  رأس  نسبة  زادت  كلما 
 (. 2010استمرار هذه الزايدة )دهان، 

 إدارة املعرفة وتطوير رأس املال البشري

ية على االبتكار واإلبداع يف أسهمت إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري عرب حتفيزها وتشجيعها ملواردها البشر 
البشرية  مواردها  أبداء  االحتفاظ  على  املنظمة  قدرة  تعزز  فهي  توقعاهتم،  يف  الفجوات  وكشف  جيدة  معرفة  خلق 
والتطوير  الفرعية كالتوثيق  عملياهتا  طريق  عن  وذلك  لتحسينها،  السعي  وابلتايل  لديها  واملعرفة  اخلربة  ومستوايت 

( التايل رأس املال البشري يف 2(. ويوضح الشكل رقم ) 2011ملنظمة )بن ابير وبلغوم،  واملشاركة فيها بني أفراد ا
 منظمة املعرفة:
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 ( رأس املال البشري يف منظمة املعرفة  2الشكل رقم )

 Asadi  (2013 )املرجع:     

 الدراسات السابقة: 

دراسة )  هدفت  البشري،   (2019واضح  املال  رأس  تطوير  حنو  املعرفة  إدارة  عمليات  به  تقوم  الذي  الدور  ملعرفة 
وأظهرت الدراسة إسهام عمليات   ( أستاذاً،70واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت عينة عشوائية من )

دارة املعرفة وختصيص قسم إدارة املعرفة يف تنمية رأس املال البشري بدرجة متوسطة، وأوصت الدراسة بضرورة تبين إ
 هلا.

دراسة   )واختصت  وحممد  على   ( 2018مصطفى  وانعكاسها  البشرية  املوارد  تنمية  يف  املعرفة  إدارة  مسامهة  إببراز 
الدراسة  واستخدمت  املعرفة،  جمتمع  ولبناء  البشري  املال  رأس  لتنمية  أساساً  املعرفة  ابعتبار  العايل،  التعليم  خمرجات 

ي، كما تضمنت الدراسة عرضا ملضمون مشروع حبث متعلق بدراسة واقع إدارة املعرفة يف كلية املنهج الوصفي املسح
العايل،  التعليم  خمرجات  على  انعكاسها  ومدى  تلمسان،  جبامعة  التسيري  وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم 

أن تستعني هبا املنظمات للحاق بركب التقدم وأظهرت الدراسة أن إدارة املعرفة من أبرز األساليب احلديثة اليت ينبغي  
 املعريف، وأوصت بضرورة تنمية مهارات التعلم املعرفية لرأس املال البشري وحتفيزه ضمن إطار ابتكاري. 

سونلغاز، واختربت فرضية  البشرية مبؤسسة املوارد تنمية يف املعرفة إدارة حول دور(  2018منال )  ومتحورت دراسة
فرضية   العاملني، واليت اتضح أتكيدها. إضافة لتحقق معارف زايدة يف  املعرفة إلدارة  مسامهة البعد التنظيمي الدراسة  

للبعد  إجيايب  دور  املالحظة  حتفيز يف االجتماعي وجود  منها  عدة  أدوات  الباحثة  واستخدمت  البشري،  املال  رأس 
االهتمام أبرزها  توصيات  وقدمت  واملقابلة،  وتشجيع  داخل املعرفة  ةإبدار  واالستبانة  البشري املؤسسة،  املال   رأس 

 لإلبداع. 

دراسة   )واستخلصت  سلطنة    (2015اجلهوري  يف  والتعليم  الرتبية  بوزارة  البشرية  املوارد  لتنمية  تطويرية  مقرتحات 
العينة عمان يف ضوء مدخل إدارة املعرفة، وقام بتطبيقها أبربع حمافظات تعليمية مستخدما املنهج املسحي. ومشلت  
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موظفي تنمية املوارد البشرية ابلوزارة واحملافظات التعليمية. وخلصت إىل أن واقع عمليات تنمية املوارد البشرية جاء 
مدخل  توظيف  آليات  يف  عاٍل  مستوًى  أظهرت  األداء، كما  وتقومي  والتدريب  التخطيط  لعمليات  متوسطة  بدرجة 

، وأوصت الدراسة بوضح خطط مدروسة لتنمية املوارد البشرية وتبين رؤية إدارة املعرفة يف دوائر تنمية املوارد البشرية
لتبادل اخلربات بني القطاع اخلاص وقطاع الرتبية والتعليم يف جمال التخطيط، واستثمار املعرفة الضمنية اليت ميتلكها 

 رأس املال البشري. 

ملعرفة أتثري ممارسات وعمليات إدارة املعرفة على تطوير رأس املال البشري لدى   Lamy (2014)وهدفت دراسة  
مؤسسات وظف فيها الباحث املنهج الوصفي املسحي، وأظهرت   (8)قيادات املوارد البشرية، ومشلت عينة الدراسة  

لبشري يف إطار العمل، وأن الدراسة أن ممارسات إدارة املعرفة األكثر صلة ابلتأثري اإلجيايب على مستوى رأس املال ا
إدارة املعرفة تلعب دوراً أساسياً يف حتفيز القيادات واإلبداع وتوليد أفكار جديدة لقيادات املوارد البشرية، وأهنا تسهم  

 إجيابياً يف جتديد ممارسات رأس املال البشري، وأوصت ابستخدام إدارة املعرفة يف تطوير وتعزيز رأس املال البشري. 

على دور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملني ابملديرايت العامة   (2012حلبسية )اسة اوركزت در 
للرتبية والتعليم بسلطنة عمان، وطبقت على مديري الدوائر ونواهبم ورؤساء األقسام مبديرايت مشال وجنوب الشرقية 

وطبقت  الوصفي،  املنهج  الدراسة  واتبعت  ومسندم،  )   والظاهرة  قوامها  عينة  الدراسة 100على  وخلصت  فرد،   )
لنتائج عدة أبرزها أن دور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملني جاء بدرجة كبرية جداً يف مجيع حماور 

تواج اليت  والتحدايت  الصعوابت  بدرجة كبرية، أما  املعرفة  على إدارة  القائمني  مواصفات  جاءت  وأيضا  ه الدراسة، 
ابالهتمام بتطبيق إدارة  جاءت بدرجة كبرية، وأوصت الدراسة  اإلدارية القيادية فقد  إدارة املعرفة يف تنمية املهارات 
املعرفة وإكساب العاملني القدرة على حتقيق امليزة التنافسية يف جتويد العمل، وترسيخ الوعي ابلتحدايت اليت تواجه 

 تطبيق إدارة املعرفة.

  منهج الدراسة:

على مجع ا والذي يعتمد  عتمدت الدراسة املنهج الوصفي )التحليلي(، ملالءمة هذا املنهج لطبيعة الدراسة احلالية، 
 احلقائق واملعلومات والبياانت هبدف وصفها وحتليلها وتفسريها الستخالص النتائج.
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 جمتمع الدراسة:

اإلدارية ابلوزارة واملديرايت التعليمية املثبتون   ( قائداً ميثلون مجيع القيادات1190تكون جمتمع الدراسة الكلي من )
( قائداً ممثلني خلصائص 290م، وبلغ حجم عينة الدراسة )2020/2021وممن هم على رأس العمل للعام الدراسي  

 اجملتمع.

 أداة الدراسة:

تنم يف  اإلدارية  للقيادات  املعرفة  إدارة  استبانة أثر  بتطوير  الباحث  قام  الدراسة  هدف  البشري لتحقيق  املال  رأس  ية 
( األولية  صيغتها  يف  األداة  وتكونت  السابقة،  والدراسات  الرتبوي  األدب  إىل  جمايل 33استناداً  على  موزعة  فقرة   )

مقياس إدارة املعرفة ومقياس تنمية رأس املال البشري، وقد مت استخراج دالالت الصدق والثبات ألداة الدراسة على 
 النحو التايل: 

 داةأوالً: صدق األ

( على  عرضها  عرب  احملتوى  وصدق  لالستبانة  الظاهري  الصدق  من  التحقق  االختصاص 11مت  ذوي  من  حمّكماً   )
بوزارة  ومسؤولني  الشرقية  وجامعة  نزوى  وجامعة  مشس  عني  وجامعة  قابوس  السلطان  جامعة  من  والكفاءة  واخلربة 

( فقرات وإضافة فقرتني ليصبح جمموع 6حذف )الرتبية والتعليم بسلطنة عمان، وبناء على مالحظات احملكمني مت  
( فقرة مبقياس تنمية رأس املال 16( فقرة مبقياس إدارة املعرفة و )13( فقرة موزعة كما يلي: )29فقرات االستبانة )

متوسطة،  جداً، كبرية،  )كبرية  يلي:  الدراسة كما  أداة  لتصحيح  اخلماسي  ليكرت  مقياس  اعتماد  مت  وقد  البشري. 
 ( على الرتتيب.1و2و3و4و 5لة جداً( وهي متثل رقمياً )قليلة، قلي

مع  حمور  لكل  الفقرات  ارتباط  معامالت  استخرجت  حيث  ابألداة،  مقياس  لكل  البناء  صدق  من  التأكد  مت  كما 
( قائداً من خارج عينة الدراسة، وقد تراوحت 60الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه يف عينة استطالعية بلغت )

( يف مقياس إدارة املعرفة كما ابجلدول التايل 0,238-0,696ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بني )  معامالت 
 (: 1رقم )
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 معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه ملتغري إدارة املعرفة(:  1اجلدول رقم )

 البعد الثالث: البعد االجتماعي  التنظيمي البعد الثاين: البعد   البعد األول: البعد التكنولوجي 
 االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة 

1 .556** 5 .567** 10 .673** 
2 .610** 6 .593** 11 .611** 
3 .523** 7 .696** 12 .238* 
4 .487** 8 .635** 13 .427** 
  9 .610**   

 (. 0.05(.            * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.01الداللة )** دالة إحصائيا عند مستوى 

( بني  ما  األداة ككل  مع  الفقرات  ارتباط  معامالت  تراوحت  املال 0,424-0,744وقد  رأس  تنمية  مقياس  ( يف 
 (. 2البشري كما ابجلدول التايل رقم )

 تمي إليه ملتغري تنمية رأس املال البشري (: معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد الذي تن2اجلدول رقم )

 البعد األول: املعرفة
تطوير  الثاين:  البعد 

 الكفاءات
التقييم  أنظمة  الثالث:  البعد 

 واملتابعة
برامج  الرابع:  البعد 

 التطوير والتدريب 
 االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة  االرتباط الفقرة 

1 .517** 5 .511** 9 .562** 13 .642** 
2 .696** 6 .676** 10 .744** 14 .424** 
3 .714** 7 .475** 11 .458** 15 .652** 
4 .518** 8 .542** 12 .640** 16 .644** 

 (. 0.05(.            * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 0.01** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
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( رقم  اجلدول  من  )(  1يتضح  رقم  إليه 2واجلدول  تنتمي  الذي  الُبعد  مع  الفقرات  ارتباط  معامالت  قيم  مجيع  أن   )
ذات ارتباط سالب أو  دالة إحصائيا، وال توجد فقرة  كانت ذات درجات متفاوتة بني املتوسطة والعالية، ومجيعها 

 ( وعليه فقد اعتمد الباحث مجيع فقرات املقياسني. 0.15يقل ارتباطها عن القيمة )

 ياً: ثبات أداة الدراسة اثن

االختبار   وإعادة  االختبار  بطريقة  التحقق  مت  الدراسة،  أداة  ثبات  من  االستبانة،    (test-retest)للتأكد  بتطبيق 
( قائداً، ومن مث مت حساب معامل 60وإعادة تطبيقها بعد أسبوعني على عينة من خارج عينة الدراسة تكونت من )

االجتماعية   للعلوم  اإلحصائية  احلزم  برانمج  بواسطة  ألفا  معادلة كرونباخ  حسب  مقياس  لكل  ، (SPSS)الثبات 
 اسة. واعتربت هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدر 

 (: معامالت الثبات مبعادلة كرونباخ ألفا والدرجة الكلية ملقاييس الدراسة 3اجلدول رقم )

إعادة  املقياس  بعد  الثبات  معامل 
 االختبار 

 0,838 إدارة املعرفة 
 0,849 تنمية رأس املال البشري 

 املعاجلات اإلحصائية: 

لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة فَ َرِضّياهتا ولتحقيق أهدافها وحتليل البياانت اليت سيتم مجعها، مت استخدام   
احلسابية  )املتوسطات  الوصفية  اإلحصاء  مقاييس  على  واملعتمدة  املناسبة  والتحليلي  الوصفي  اإلحصاء  أساليب 

ا احلزمة  برانمج  ابستخدام  املعيارية(  )واالحنرافات  االجتماعية  للعلوم  منذجة SPSSإلحصائّية  حتليل  إىل  إضافة   ،)
 (.AMOS( وحتليل املسار عرب برانمج )SEMاملعادلة اهليكلية )

 نتائج الدراسة: 

 أوالً: النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: 
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 ما درجة ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة بوزارة الرتبية والتعليم؟  

مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة   ذا السؤاللإلجابة على ه 
 (: 4كما ابجلدول رقم )   (SPSS)بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بربانمج  ممارسة القيادات اإلدارية إلدارة املعرفة  

 واالحنرافات املعيارية ألبعاد إدارة املعرفة(: املتوسطات احلسابية  4اجلدول رقم )

املتوسط  حجم العينة احملاور 
 احلسايب

االحنراف  درجة املوافقة
 املعياري

 0.70 متوسطة  3.35 290 البعد التكنولوجي 
 0.70 متوسطة  3.39 290 البعد التنظيمي

 0.81 متوسطة  3.32 290 البعد االجتماعي 
 

املتوسطات   قيم  )وتكشف  رقم  اجلدول  يف  املوضحة  إدارة 4احلسابية  ألبعاد  اإلدارية  القيادات  ممارسة  درجة  أن   )
( للبعد االجتماعي 3.39،  3.35،  3.32املعرفة جاءت متوسطة يف مجيع احملاور، حيث جاءت القيم متقاربة )

 والتكنولوجي والتنظيمي على الرتتيب من األقل إىل األعلى ممارسة.

الباحث   دون ويعزو  قرارات  اختاذ  من  متكينهم  وضعف  اإلدارية  للقيادات  الصالحيات  تفويض  لقلة  النتيجة  هذه 
والقوة  الضعف  مكامن  رصد  يف  به  املنوطة  اجلودة  أخصائي  أدوار  تفعيل  لضعف  إضافة  العليا،  للقيادات  الرجوع 

ا، ويرى الباحث أن هذه النتيجة قد والتحدايت اليت يواجهها قادة املوارد البشرية يف توظيف إدارة املعرفة وعملياهت 
تتفق واألدوار احلالية اليت متارسها دائرة اجلودة ابلوزارة ضمن إطار إدارة عمليات املعرفة الضمنية والصرحية، فالتحديث 

يم األخري لعمليات إدارة املعرفة ابلوزارة مل يتم تعميمه جلميع العاملني ورمبا سيطاله تعديل آخر يف ظل التحول للتعل
(. لذلك فإن احلاجة ملشاركة املعرفة ضمن 19اإللكرتوين وتفعيل املنصات التعليمية بسبب ظروف جائحة كوفيد )

تتطلب  التعليمية  ابملنظومة  املعنية  القطاعات  مجيع  قبل  من  واالجتماعي  والتنظيمي  التكنولوجي  املعرفة  إدارة  أبعاد 
 املعرفة إلدارة ( واليت أظهرت مسامهة البعد التنظيمي2018)  تفعيالً أكرب. واتفقت هذه النتيجة مع دراسة منال
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رأس املال البشري. واختلفت هذه النتيجة  حتفيز يف االجتماعي العاملني ووجود دور إجيايب للبعد  معارف زايدة يف
 جاء بدرجة ( واليت أظهرت أن دور إدارة املعرفة يف تنمية املهارات اإلدارية لدى العاملني 2012مع دراسة احلبسية ) 

كبرية جداً يف مجيع حماور الدراسة، وأيضا جاءت مواصفات القائمني على إدارة املعرفة بدرجة كبرية، بينما جاءت 
 ابلدراسة احلالية بدرجة متوسطة.

 اثنياً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: 

 ية والتعليم؟ ما درجة تطبيق القيادات اإلدارية لتنمية رأس املال البشري بوزارة الرتب

ولإلجابة على هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة 
برانمج   عرب  عمان  بسلطنة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  البشري  املال  رأس  لتنمية  اإلدارية  القيادات  كما   (SPSS)تطبيق 

 (: 5ابجلدول رقم )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملقياس تنمية رأس املال البشري   (: 5اجلدول رقم )

 

املتوسط  حجم العينة احملاور 
 احلسايب

االحنراف  درجة املوافقة
 املعياري

 0.68 متوسطة  3.16 290 املعرفة
 0.79 متوسطة  2.79 290 تطوير الكفاءات

 0.78 متوسطة  2.82 290 التقييم واملتابعة
التطوير  برامج 

 والتدريب 
 0.70 متوسطة  2.93 290

أن درجة تطبيق قيادات املوارد البشرية حملاور تنمية   (17-4اجلدول )وتشري قيم املتوسطات احلسابية املوضحة يف  
(، 3.16رأس املال البشري جاءت متوسط   ة يف مجيع احملاور، وجاءت أعلى درجة تطبيق حملور )املعرفة( مبتوسط ) 

 ( مبتوسط  الكفاءات(  )تطوير  حملور  تطبيق  درجة  مصطلح 2.79وأقل  إشاعة  لقلة  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو   .)
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أس املال البشري ابلوزارة، وأن موظفي الوزارة حباجة لتحديث املعرفة بشكل ديناميكي يوازي التقدم السريع تنمية ر 
ابلكوادر  االهتمام  حنو  السعي  أمهية  النتيجة  هذه  أبرزت  وقد  املتسارعة،  املعلوماتية  والثورة  الرابعة  الصناعية  ابلثورة 

وضرورة تعزيزها وحتفيزها، األمر الذي يستدعي من الوزارة االهتمام اإلدارية والفنية وما متتلكه من خربات ومهارات  
قيادية،  مناصب  لتويل  ابلتدرج  هلم  الفرصة  وإاتحة  والتنموية،  التطويرية  واألفكار  املبادرات  أبصحاب  أكرب  بشكل 

وتو  اجلدد،  املوظفني  ومنهم  الوظائف  هذه  على  التقنية للمقبلني  املهارات  مستوى  بتشخيص  أكرب واالهتمام  ظيف 
لألنظمة اخلبرية وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف جوانب التدريب وتنمية رأس املال البشري. واتفقت هذه النتيجة 

( من حيث أن واقع عمليات تنمية املوارد البشرية يف وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان 2015مع دراسة اجلهوري )
سطة لعمليات التخطيط والتدريب وتقومي األداء. كما اتفقت هذه النتيجة من وجهة نظر أفراد العينة جاء بدرجة متو 

( وحممد  مصطفى  دراسة  العايل 2018مع  التعليم  ملخرجات  أكرب  ملمارسة  حباجة  املعرفة  إدارة  أن  أظهرت  واليت   )
 ريف. وأهنا تعد من أبرز األساليب احلديثة اليت ينبغي أن تستعني هبا املنظمات للحاق بركب التقدم املع

 اثلثاً: النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث: 

 ما أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري لدى القيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم؟

الباحث وللكشف عن أثر إدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري للقيادات اإلدارية بوزارة الرتبية والتعليم؛ استخدم  
حتليل املسار عرب منذجة املعادلة اهليكلية يف إجياد النموذج البنائي للعالقات بني إدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري 

 ( التايل: 3كما ابلشكل رقم )
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 النموذج البنائي للعالقات بني إدارة املعرفة وتنمية رأس املال البشري (  3الشكل رقم )

 ( املال   (:6اجلدول  رأس  وتنمية  مستقل  املعرفة كمتغري  إدارة  للعالقات  البنائي  النموذج  مطابقة  حسن  مؤشرات 
  كمتغري اتبع   البشري

حسن  مؤشر 
 القيمة املدى املثايل للمؤشر االسم املطابقة 

𝜒2  مربع كاي p-value>0.05 

Chi-square = 
21.677 

p-
value=0.041<0.05 
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CMINDF   املعياري مربع كاي CMINDF < 5 1.806 

RMSEA  مؤشر رمسي RMSEA
< 0.08 0.053 

GFI  مؤشر حسن املطابقة GFI ≥ 0.95 0.979 
AGFI  مؤشر حسن املطابقة املصحح AGFI ≥ 0.95 0.952 

NFI  مؤشر املطابقة املعياري NFI ≥ 0.95 0.984 
CFI مؤشر املطابقة املقارن CFI ≥ 90 0.993 
TLI   لويس        – مؤشر توكر TLI ≥ 0.95 0.987 

( إىل حتقيق النموذج البنائي للعالقات بني إدارة املعرفة كمتغري مستقل وتنمية رأس املال البشري 6يشري اجلدول رقم ) 
( مربع كاي  قيمة  جاءت  حيث  املطابقة،  حسن  ملؤشرات  اتبع  عند 21.677كمتغري  إحصائيا  دالة  غري  وهي   )

 ( داللة  )α=(0.05مستوى  املعياري  مربع كاي  نتيجة  وجاءت   ،CMINDF( مساوية  وهذه 1.806(   ،)
(، 0.053النتيجة أقل من احلد األعلى للمحك الذي اعتمده خرباء اإلحصاء، كما أن قيمة مؤشر رمسي هي )

قة (، كما أن مؤشرات كال من: مؤشر حسن املطابقة ومؤشر املطابقة املعياري ومؤشر املطاب0.08وهي أقل من )
 لويس جاءت مجيعها عالية وحمققة حلسن املطابقة كما هو موضح يف اجلدول أعاله. -املقارن وموشر توكر

( التايل قيم معامالت االحندار للمسارات السببية ابلقيم املعيارية وغري املعيارية لتنمية رأس 7ويوضح اجلدول رقم ) 
 املال البشري وإدارة املعرفة. 

االحندار للمسارات السببية ابلقيم املعيارية وغري املعيارية لتنمية رأس املال البشري وإدارة قيم معامالت  (  7اجلدول)
 املعرفة
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 املسار السبيب 

معامالت 
االحندار 

غري 
 املعيارية 

معامالت 
االحندار 

 املعيارية 

خطأ 
 القياس 

القيم  
 احلرجة 

قيمة  
 االحتمال 

مربع 
االرتباط 

 املتعدد 

املعرفة رأس      إدارة  املال  تنمية 
 البشري

0.773 0.814 0.061 12.630 **0.000 0.663 

 0.664 0.000** 12.347 0.066 0.815 0.811 لبعد التكنولوجيا      إدارة املعرفة

 0.64 0.000** 14.468 0.055 0.8 0.802 البعد التنظيمي      إدارة املعرفة

 0.75     0.866 1 البعد االجتماعي      إدارة املعرفة

التطوير        تنمية رأس املال البشري
  والتدريب

0.95 0.902 0.049 19.412 **0.000 0.813 

البشري املال  رأس  التقييم        تنمية 
 واملتابعة

0.942 0.797 0.059 16.090 **0.000 0.635 

البشري املال  رأس  تطوير        تنمية 
 الكفاءات

1 0.841     0.707 

 0.589 0.000** 15.250 0.051 0.767 0.785 املعرفة      تنمية رأس املال البشري

 ( α=0.01دال عند مستوى داللة )(                  **  α=0.05* دال عند مستوى داللة ) 
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معامالت االحندار املعيارية وغري املعيارية والقيم احلرجة مع القيمة االحتمالية لالختبارات   ( 7اجلدول رقم )يوضح  
الناحية  من  معنوية  جاءت  املعرفة  إدارة  أن  نستنتج  اجلدول  ومن  املتعدد،  االرتباط  ومربع  اإلحصائية(  )الداللة 

( إلدارة 0.814 )قوي( ومباشر )(، وهي تشري لوجود أتثري إجيايب P ≤ 0.05اإلحصائية )عند مستوى معنوية  
درجة تشبع احملاور   -املعرفة على تنمية رأس املال البشري، كما تظهر النتائج أيضا أن معامالت االحندار املعيارية  

)التطوير والتدريب، التقييم واملتابعة، تطوير الكفاءات، املعرفة( ابملتغري التابع )تنمية رأس املال البشري( قد تراوحت 
درجة تشبع احملاور )البعد التكنولوجي، البعد   - معامالت االحندار املعيارية  (، كما أن  0.902  -   0.767)بني  

(، كما أن قيم مربع 0.866  - 0.8التنظيمي، البعد االجتماعي( ابملتغري الوسيط )إدارة املعرفة( قد تراوحت بني )
تفسره إدارة املعرفة، أما %( من التباين  66.3االرتباط املتعدد تشري إىل أن )  احلاصل يف تنمية رأس املال البشري 

التأثري ( يوضح  8واجلدول رقم )  النسبة املتبقية من التباين تفسره عوامل أخرى رمبا مل يتم التطرق هلا يف هذه الدراسة. 
 املباشر وغري املباشر والكلي إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري كما يلي: 

 تنمية رأس املال البشريالتأثري املباشر وغري املباشر والكلي إلدارة املعرفة على    (: 8رقم )اجلدول 

 حماور تنمية رأس املال البشري 
 إدارة املعرفة 

 قيمة االحتمال  التأثري الكلي )غري مباشر( 

 0.010 0.625** املعرفة

 0.010 0.685** تطوير الكفاءات

 0.010 0.649** التقييم واملتابعة

 0.010 0.734** التطوير والتدريب 

 ( α=0.01دال عند مستوى داللة )(                  **  α=0.05* دال عند مستوى داللة ) 
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)  من ويتضح رقم  تنمية   (8اجلدول  حماور  على  املعرفة  إلدارة  إحصائيا  دال  مباشر  وغري  متوسط  إجيايب  أتثري  وجود 
رأس املال البشري )التطوير والتدريب، التقييم واملتابعة، تطوير الكفاءات، املعرفة(، وقد جاء أعلى أتثري إلدارة املعرفة 

ويعزو   املعرفة.  حمور  على  أتثري  وأقل  والتدريب،  التطوير  حمور  اإلدارية على  القيادات  إلدراك  النتيجة  هذه  الباحث 
ألمهية املعرفة الضمنية اليت ميتلكها رأس املال البشري واليت من شأهنا اإلسهام يف تنميته وتطويره ورفع كفاءته، ومبعىن 

التكنو  الثالثة  أبعادها  عرب  ومشاركتها  ونقلها  ونشرها  وتوليدها  املعرفة  خلق  تطبيق  مستوايت  زايدة  إن  لوجي آخر 
اإلدارية.   القيادات  نظر  وجهة  من  البشري  املال  رأس  تطوير  زايدة  يف  فاعل  بدور  يسهم  واالجتماعي  والتنظيمي 

دراسة   مع  النتيجة  هذه  ابلتأثري   lamy (2014)واتفقت  صلة  األكثر  املعرفة  إدارة  ممارسات  أن  أظهرت  واليت 
وأن   العمل،  إطار  يف  البشري  املال  رأس  مستوى  على  القيادات اإلجيايب  حتفيز  يف  أساسياً  دوراً  تلعب  املعرفة  إدارة 

البشري،  املال  رأس  ممارسات  جتديد  يف  إجيابياً  تسهم  وأهنا  البشرية،  املوارد  لقيادات  جديدة  أفكار  وتوليد  واإلبداع 
النتيجة   هذه  واختلفت  البشري.  املال  رأس  وتعزيز  تطوير  يف  املعرفة  إدارة  ابستخدام  واضح وأوصت  دراسة  مع 

واليت أظهرت وجود إسهام لعمليات إدارة املعرفة على تطوير وتنمية رأس املال البشري بدرجة متوسطة، ( 2019)
 بينما أظهرت الدراسية احلالية وجود أتثري إجيايب مباشر )قوي( إلدارة املعرفة على تنمية رأس املال البشري. 

 :التوصيات

 ا هذه الدراسة، يوصي الباحث ابآليت: يف ضوء النتائج اليت توصلت إليه

إن شاء خ ريطة م عرفية ل لوزارة ت سهم يف ت وظيف ال محتوى ال معريف وت سيري ع مليات ال معرفة وت ضمني ال جهة ال مناطة 
 ب إدارة املعرفة ضمن اهليكل التنظيمي للوزارة.

ابلوزارة من   االن تق ال  وف ق  ال معرف ة  ص ناع ة  على  ال معريف ال عم ل  ابالق تص اد  تتسم  وزارة  فقط إىل  ال تعليم  تقدمي  ح يز 
 مع ضمان حتصني املعرفة الضمنية واستثمارها يف حتقيق ميزة تنافسية. 

 متكني رأس املال البشري من توليد األفكار اإلبداعية عرب العصف الذهين ومشاركتهم قرارات الوزارة. 

 بادرات وإدارة املواهب وتشجيع االستجابة السريعة للتغيري. حتفيز اإلنتاجات املعرفية واملشاركات وامل
 قائمة المراجع: 
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