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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
ــا    {  ــا م لَيهعو تبــس ــا كَ ــا م ا لَههســعــا و ــساً إِلَّ ــف اُ نَفْ كَلــا  ي لَ

بر تبل اكتَسملَا تَحا ونبطَأنَا رنا أَو أَخيذْنَا إِن نَّساخا لَا تُؤن
علَينا إِصراً كَما حملتَه على الَّذيِن مـن قَبلنـاَ ربنـا        
ولَا تُحملنا مـا لَـا طَاقَـةَ لَنـا بِـه واعـف عنـا واغْفـر لَنـا وارحمنـا                   

ولَانَا فَانُصم نأَنترِيلَى القَوِم الكَافرنا ع{  
                                                       

  صدق ا العظيم
  

  286 م رقاآلية  سورة البقرة، 
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  ملخص الدراسة
  "اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي"

درجة تطبيق البلديات الكبرى في قطـاع غـزة لمفهـوم إدارة      "التعرف على  إلىهدفت الدراسة   
ل تحقيق أهداف هـذه     جأومن   ."المعرفة، وأثره على األداء الوظيفي من وجهة نظر المدراء فيها         

وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل في      الدراسة، قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي،        
على جميع أفراد مجتمع الدراسة البـالغ   وتوزيعها   استبانة   إعداد تم   الحصول على البيانات، حيث   

ـ  ا مو ونيتولالموظفين الذين   المدراء ومن   من  موظفاً  ) 388(عددهم    فـي البلـديات     ةرافيقع إش
بلدية جباليا، بلدية غزة، بلدية دير البلح، بلدية خـانيونس، بلديـة            : (الكبرى في قطاع غزة وهي    

مدير عام، مدير، نائب مـدير، مـساعد        : (، والذين يحملون أحد المسميات الوظيفية التالية      )رفح
  . اإلحصائي )SPSS(كما قام الباحث باستخدام برنامج ).  رئيس شعبةمدير، رئيس قسم،

  : العديد من النتائج أهمهاإلىوقد توصلت الدراسة 
 المعرفـة  إدارةأظهرت نتائج الدراسة أن البلديات الكبرى في قطاع غزة تتبنى تطبيق مفهوم           -

  . تطويرإلى المعرفة فيها تحتاج إدارةمن وجهة نظر المدراء فيها بشكل مقبول، وبينت أن 
هات ايجابية ولكن ليس بدرجة كبيرة لدى المدراء فـي           الدراسة أن هناك اتجا    نتائج أظهرت -

 . الوظيفياألداء المعرفة في إدارةالبلديات الكبرى في قطاع غزة لدور 

توليـد  ( المعرفـة   إدارة بين عمليات    إحصائيةأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة         -
نولوجيا المعرفة، فريـق    تخزين المعرفة، التشارك في المعرفة، تطبيق المعرفة، تك       المعرفة،  

 . الوظيفي من وجهة نظر المدراء في البلدياتاألداءومستوى ) المعرفة

 . المعرفة بمستويات مختلفةإدارةأظهرت أن البلديات الكبرى في قطاع غزة تلتزم بعمليات  -

  :وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمها
والتكنولوجيـة  زمات اإلداريـة    إلدارة المعرفة، وتوفير كافة المستل     إستراتيجية ضرورة تبني  -

 . المعرفة في البلديات الكبرى في قطاع غزةإدارة التي تسهم في تطوير عمليات ةوالبشري

 لمعرفة وتوسيع عملية التـشارك فيهـا   إدارة تخزين أساليباالهتمام بتوليد المعرفة وتطوير      -
 .المعرفة إدارةعمليات  من خالل بناء ثقافة تنظيمية تتبنى

 اإلدارية في البلديات الكبـرى فـي        األنشطة المعرفة في كافة     إدارةق عمليات   ضرورة تطبي  -
 . المعرفة من خالل مواكبة التطور التكنولوجي إدارةقطاع غزة، واالهتمام بتكنولوجيا 

 التنظيمي من خالل تحسين المناخ التنظيمي ، وتطوير نظام أداء فعال            األداءضرورة تطوير    -
  .حة، وتبني نظام حوافز يكافئ الجهود المعرفية للعاملين ومعايير واضأسسمبني على 
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Abstract 
Managers Attitudes toward Knowledge Management Role in Job 

Performance in the Main Municipalities of Gaza Strip 

This study aimed at identifying the extent of application of knowledge management 
concept in the main municipalities of the Gaza Strip and its effect on the job 
performance from managers' perspective. The descriptive analytic methodology was 
used to respond to study objectives. Complete census technique was used to collect data 
from study population of (388) employee using delivery and collection questionnaire. 
This population includes the Managers and supervisors employees in the main 
municipalities (Jabalia, Gaza, Dair Al Balah, Khan Younis, and Rafah) who hold one of 
the following positions (Director General, Director, Deputy Director, Director Assistant, 
Head of Section, Head of Division)   

From managers' perspective, the study found that: 

 There is an acceptable level of knowledge management adoption by the main 
municipalities in the Gaza Strip. However, there is a need for further development 
of knowledge management in theses municipalities. 

 There are positive attitudes, yet not strong, among managers of the main 
municipalities toward the knowledge management role in job performance. 

 There is a significant relationship between knowledge management processes 
(knowledge creation, storage, distribution, application, Management Technology 
Knowledge, knowledge Team) and the level of job performance.  

 There are various levels of commitment to Knowledge Management Processes 
among the main municipalities in the Gaza Strip. 

The study recommended the following: 

 Adopting Knowledge Management strategy and providing administrative, 
technological, and human resources that contribute to the development of 
Knowledge Management Processes. 

 Focusing on knowledge creation, developing storage methods, and expanding the 
distribution of Knowledge Management. This is done through building 
organizational culture that adopts the Knowledge Management Processes. 

 Applying Knowledge Management Processes in all administrative activities and 
sustaining Knowledge Management technologies through coping with technological 
development. 

 Developing the organizational performance through improving the organizational 
climate, developing performance appraisal system based on clear criteria, and 
adopting incentives system that rewards exerted efforts for knowledge management 
adoption. 
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  اإلهداء
  محمد صلى اهللا عليه وسلم،،،.. معلم البشرية  .. األول المعلم إلى

حمه اهللا واسكنه فسيح جناته مع النبيين ر. . الطاهرة روح والدي إلى
  ،،،اوالصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق

  .. من كان دعائها سرنجاحي إلى..  الحنان  معنىإلى
  ..  الحبايب أغلى إلى.. وحنانها بلسم جراحي 

  ،،، الغاليةأمي
 من بوجودها اكتسب قوة إلى. . حياتي الشمعة المتقدة التي تنير ظلمة إلى

  ..  من عرفت معها معنى الحياة إلى..  ال حدود لها ومحبة
  لية ،،، الغاتيزوج

 الذين شاركوني إلى..  الذين كانوا سنداً وعوناً لي طوال حياتي إلى
  . .حياتي طوال مشوار واآلالم األفراح

   وأخواتي ،،،إخوتي إلى
 الوجوه إلى.. والسعادة في ضحكاتهم ..  بأعينهم التفاؤل أرى من إلى
  .. رياحين حياتيإلى..  من بحبهم أزهرت أياميإلى.. فعمة بالبراءةالم

  ،أسيل&  رامي، فرح براء، احمد، أوالدي
 من هم أكرم منا إلى. .ارض فلسطين الحبيبة. .جميعاً من روا بدمائهم إلى

   شهداء فلسطين الحبيبة،،،إلى.. جميعاً 
سائالً .. ذه الرسالة  هإلتمام وزمالئي وكل من قدم لي يد العون أساتذتي إلى

  أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجه تعالى ،،،وجل  اهللا عز
  اهدي هذا العمل المتواضع 
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   وتقديرشكر
الحمد هللا رب العالمين، حمداً كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، اللهم ال علـم لنـا إال مـا          

متنا، وأشكره  سبحانه وتعـالى علـى   علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما عل    
 علـى سـيدنا     همل ال نعمه التي ال تعد وال تحصى، أن وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع، وصلِ            

  . وبعد،محمد وعلى آله وصحبه وسلم

رواه الترمـذي،  " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: " امتثاالً لقول النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم 
 إلـى  الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفـة،         إلى بوافر الشكر والعرفان     أتقدم فإنه يطيب لي أن   

 بعميد الكليـة، والطـاقم      ين، ممثل سالميةاإل في كلية التجارة في الجامعة       األفاضل أساتذتيجميع  
  . لي الفرصة ألنهل من علمهم ومعارفهمأتاحوا الذين واإلداري األكاديمي

 الدكتور يوسف حـسين عاشـور، والـدكتور         األستاذ: األفاضل أساتذتي إلىكما أتوجه بالشكر    
 علـى   باإلشـراف   تفضال اللذان الخير خطاهما،    إلىيوسف عبد عطية بحر، حفظهما اهللا وسدد        

، حيث بفضل اهللا تعالى ثم بفضل جهودهما المتواصلة ، وتوجيهاتهما الـسديدة تـم               رسالتي هذه 
  .قديرانجاز هذا العمل فلهم مني خالص الوفاء والت

 سامي علي  والدكتور  ماجد محمد الفرا    / الدكتوراألستاذ   كٍل من    إلى بالشكر والتقدير    أتوجهو
  .الذين تفضال بقبول مناقشة رسالتي، فلهم مني كل التقدير واالحترامأبو الروس 

   بتوجيهاتهم وآرائهم الرشيدة في تحكـيم   بالشكر إلى السادة المحكمين الذين ما بخلوا         أتقدمكما
  .)االستبانة ( الدراسةةأدا

 زايد محمد ماضي الذي تطوع مشكوراً بتدقيق هـذه          األستاذ خالي العزيز    إلى بالشكر   أتقدمو 
  .الرسالة، فله مني كل التقدير واالحترام

    هـذه  إلتمـام  وصوره أشكاله بالشكر الجزيل لكل من قدم لي الدعم بكافة         أتقدموختاماً فإنني 
                 .يب حمزة الحبأخيالدراسة واخص بالذكر 

                       
  الباحث                                                                     

  صبري محمد ماضي                                                                          
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  المبحث األول

  اإلطار العام للدراسة
  :مقدمة 1.1.1

ـ  عـصرنا  فإن والعشرين، الحادي القرن من الثالثة األلفية مطلع إننا وقد أظلنا   هـذا اليالح
تمثـل  حيـث  . والتكنولوجيـا  العلم وعصر المعلومات، وثورة المعرفة تفجر عصر أنهب يوصف

 ، متنـامٍ فـي عـالم اإلدارة   ي أصبحت تحظى باهتمامٍ الموضوعات الحديثة التأحدإدارة المعرفة  
 حيـث  .)Song et al., 2006, p173(وأصبح إلدارة المعرفة تطبيقات في المنظمات المختلفة 

 تـصاعد االهتمـام بالمعرفـة والمفـاهيم     األلفية الماضـية أظهرت معطيات عقد التسعينات من  
 Learning)(ومنظمـات الـتعلّم   ، )knowledge Capital (المرتبطة برأس المال المعرفـي 

Organizations،مجتمـع المعلومـات    و)Information Society(  واألصـول المعرفيــة ،
)Knowledge Assets( واقتصاد المعرفة ،)Knowledge Economy( . وقد تزامن ذلك مع

 تزايد مضطرد في المضامين المعرفية والفكرية والعقلية للعمل بوصفه نتيجة منطقيـة للتطـور             
 المترافق مع التزايد المضطرد في نسبة وأعـداد المـوارد البـشرية ذوي المعرفـة        كنولوجيالت

(Knowledge Workers)    من جهة واألعمال والوظـائف كثيفـة المعرفـة (Knowledge 

Incentive Jobs)     من جهة ثانية، األمر الذي دفع باتجاه توسـيع وظـائف المـدير لتتـضمن 
 .)2 ص ،2007 ،الحواجرة(مخاطر االستثمار في رأس المال المعرفي       عنصراً جديداً يتمثل في       

وتشكل إدارة المعرفة مدخالً لتطوير المنظمات المعاصرة وتمكنها من بناء رأس مال فكري قادر              
التي تتـسم   ،)Alavi et al., 2006, p190( مواجهة التحديات المستقبلية في األلفية الثالثة ىعل

   .ن عليه ثورة المعلومات واالتصاالتبعالم سريع التغير تهيم

لقد أدى العديد من العوامل إلى تعزيز دور إدارة المعرفة في تحقيـق الكفـاءة والفاعليـة                  و
). Nevo & Chan, 2007, p590(اإلنتاجية في المنظمة وتمكينها من تحقيق الميزة التنافـسية  

ولمة وزيادة حجم التجارة العالميـة      الع: ومن أهم العوامل التي أكدت ضرورة تبني إدارة المعرفة        
 بفعل انتشار التجارة االلكترونية، وزيادة حدة المنافسة، وسرعة انتقال رؤوس األموال والعمالـة            

)Song et al., 2006, p173، 2006 .(األساسي من إدارة المعرفة هو تخطيط جهود والمغزى 
قيـق األهـداف اإلسـتراتيجية       تح أجـل المعرفة وتنظيمها وتوجيهها بصورة عملية وفاعلة من        

على أن تطبيـق مـنهج إدارة        )46 ص   ،2009(،وقد أكد البشابشه  . واألهداف التشغيلية للمنظمة  
المعرفة في المنظمات الحديثة يوجد لها إمكانات جديدة، وقدرات تنافسية متميـزة، مـن خـالل                

إدارة المعلومـات  ، و)Information Technology( القدرات الواسعة في تكنولوجيا المعلومات
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)Information Management(  ،يتيح لها نظاما دقيقا لممارسة العمليات الوظيفية المختلفـة ،
ا تعتبر مكملة لفلسفة اإلدارة ومعتقداتها وثقافتها ومداخلها واتجاهاتها في ممارسة األعمال            أنهكما  

  .وإدارتها

 Zack, et ،)2009( المعاني ،)2008(دروزة  ،)2009( لىا ومنهم الخشولقد اهتم الباحثون

al. ) 2009( ،Darroch) 2003(،     بفحص العالقـة بـين إدارة المعرفـة واألداء الـوظيفي 
 الفـرد  سـلوك  مـن  بكل األداء الوظيفي مفهوم للمنظمات في مختلف قطاعات األعمال، ويرتبط

 بها األنشطة ميعج لمحصلة النهائي الناتج منظمة باعتباره أية داخل خاصة مكانة ويحتل والمنظمة

تنفيـذ الموظـف ألعمالـه    : والدولة، ويقصد باألداء الوظيفي والمنظمة الفرد مستوى على وذلك
 التي تكلفه بها المنظمة، أو الجهود التي ترتبط وظيفته بها، يعني النتائج التي يحققهـا          هومسؤوليات

 pathirage, et (pathirage وأوضحت دراسة). 20 ص ،2007الجويعدي،(الموظف للمنظمة 

al., 2007(،ا تـسهم  أنه أن المعرفة تلعب دوراً أساسيا في التغيرات السريعة في بيئة األعمال و
 إلـى أهميـة     Pathirageكما أشـار  . وبشكل كبير في تعزيز األداء الوظيفي لمنظمات األعمال       

  .المعرفة الضمنية وعالقتها باألداء الوظيفي للمنظمات في تحقيق الميزة التنافسية 

وتلعب البلديات في قطاع غزة دوراً مهماً وحيوياً في بناء المجتمع في مختلف مناحي الحياة،               
فهي تعمل جاهدة ضمن اإلمكانيات المتاحة على تلبية حاجات المجتمع المحلي المختلفة، ويوجـد              

   بلديـة  بلدية غـزة و :  وعشرون بلدية وأهمها البلديات الخمس الكبرى وهي    في قطاع غزة خمس
 من  %80رفح، والتي تقدم خدماتها لما يزيد عن بلدية خانيونس وبلدية دير البلح وبلدية ا ويلاجب

  .سكان قطاع غزة

 تطبيـق مفهـوم أدارة      إلـى و قد سعت التنظيمات الحديثة في كال القطاعين العام والخاص           
العاملـة  الكبـرى  لبلديات في السلطة الوطنية الفلسطينية  بصفة عامة، والبلديات     وا ،المعرفة فيها 

، كغيرها من التنظيمات تتأثر بما حولها من تغيرات وتواجه تزايـد             بصفة خاصة  في قطاع غزة  
الطلب على خدماتها خاصة في ظل االنقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية، والحصار الخانق              

 الملقاة على   زيادة األعباء على البلديات والمهام    إلى  المفروض على قطاع غزة، األمر الذي أدى        
وزيادة وعي المواطنين الذين يطالبونها بتحسين مستوى أدائها الذي يتطلب العمل علـى              عاتقها،

،  غـزة  -وزارة الحكـم المحلـي    ( بها اإلدارية لمواجهة تلك التحديات والتطـورات      يلاتطوير أس 
ار ، ففي عصر المعرفـة أصـبح اسـتمر        "إدارة المعرفة "ب  يلا ولعل من أبرز هذه األس     ،)2010

 وعليه جاءت هذه الدراسـة      ،المنظمة أو فنائها يتوقف على قدرتها على إدارة ممتلكاتها المعرفية         
وأثره علـى األداء    " إدارة المعرفة "لمحاولة الكشف عن درجة تطبيق بلديات قطاع غزة لمفهوم            

  .من وجهة نظر المدراء فيها
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  :الدراسةمشكلة  1.1.2
 مساعدتها فـي    أجل ناجعة من    أساليبلى البحث عن    تسعى المنظمات وفي جميع القطاعات إ     

ومن بـين    . مقارنةً بالمنظمات المنافسة   ، متميز أداءمستوى  تحسين أنشطتها بهدف الوصول إلى      
ب اهتمام إدارات هذه المنظمات هو حـصولها علـى المعرفـة            ذ الحديثة التي بدأت تج    ساليباأل

وانطالقا مـن األهميـة المتزايـدة إلدارة    . ونشرها باعتبارها من أصول المنظمة غير الملموسة   
ن البلديات في فلسطين بصفة عامـة،       إ تطبيقها في المؤسسات الفلسطينية، ف     إلىالمعرفة والتوجه   

والبلديات الكبرى في قطاع غزة بصفة خاصة، ال يمكن أن تعيش بمعزل عن ذلك، لما تواجهـه                 
 من اإلنتاجيـة،    اٍلع  تحقيق مستوىٍ   األداء المتميز من خالل    إلىمن تحديات، ولسعيها للوصول     

 رفع مستوى أداء العاملين فيها، وما       إلىوزيادة رضا العمالء وتحسين جودة خدماتها، باإلضافة        
له من أثر على األداء الوظيفي، األمر الذي يتطلب تبني منهج إدارة المعرفة لما له من أهمية في                  

  .ٍلاتحقيق ميزة تنافسية وأداء وظيفي ع

 الكشف عن درجة تطبيق البلديات الكبـرى فـي قطـاع غـزة     ىهذه الدراسة إللذا تسعى   
  .  األداء من وجه نظر المدراء فيهافيلمفهوم إدارة المعرفة، وأثره 

  :الدراسةمتغيرات  1.1.3
 التـشارك  ، تخزين المعرفـة ،توليد المعرفة: ( إدارة المعرفةعناصرأثر  بمعرفة الدراسة تهتم

 علـى األداء الـوظيفي فـي        ) فريق المعرفـة   ، تكنولوجيا المعرفة  ،عرفة تطبيق الم  ،في المعرفة 
  . البلديات الكبرى في قطاع غزة

  :  المتغير المستقل:أوالً
  :ةيلا العناصر التى يتفرع إل كمتغير مستقلإدارة المعرفة

  .توليد المعرفة  - 1
 . تخزين المعرفة - 2

 . التشارك في المعرفة - 3

 . تطبيق المعرفة - 4

 .ةالمعرف تكنولوجيا  - 5

 . فريق المعرفة - 6

  : المتغير التابع:ثانيا
   ".األداء الوظيفي: "يشمل متغير تابع رئيسي وهو
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  :نموذج الدراسة 1.1.4
 لتشخيص العالقة بـين إدارة      يلاضوء مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تم اقتراح النموذج الت        في  

لعالقـة بـين إدارة   والـذي يوضـح ا    )1.1(رقم  المعرفة واألداء الوظيفي الذي يوضحه الشكل       
 ، تطبيـق المعرفـة    ، التشارك في المعرفـة    ، تخزين المعرفة  ،توليد المعرفة (بعناصرها  المعرفة  

  .كمتغير مستقل، واألداء الوظيفي كمتغير تابع)  فريق المعرفة،تكنولوجيا المعرفة

  
  العالقة بين إدارة المعرفة واألداء الوظيفي) 1.1(ل الشك

 
  

  من إعداد الباحث: المصدر
  
  
  
  

 توليد المعرفة

األداء الوظيفي 
 كمتغير تابع

 لمعرفةتكنولوجيا ا

  المعرفةتخزين

  المعرفةالتشارك في 

  المعرفةتطبيق

 لمعرفةفريق ا
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  :الدراسةفرضيات  1.1.5

   : األولىةالفرضية الرئيسي
 تخـزين  ،توليد المعرفـة : (التالية إدارة المعرفة عناصر  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين       "

 ومـستوى  ) فريق المعرفة ، تكنولوجيا المعرفة  ، تطبيق المعرفة  ، التشارك في المعرفة   ،المعرفة
من وجهة نظر المدراء في البلديات الكبرى في       05.0 داللةمستوى  األداء الوظيفي عند    

 ".قطاع غزة

  : التاليةو يتفرع عنها الفرضيات 

 أحدك  المعرفة توليد بين   05.0عند مستوى داللة     توجد عالقة ذات داللة إحصائية     .1
  . األداء الوظيفيومستوى  إدارة المعرفةعناصر

 تخـزين المعرفـة   بين   05.0عند مستوى داللة    وجد عالقة ذات داللة إحصائية      ت .2
   . األداء الوظيفيومستوىإدارة المعرفة   عناصرأحدك

التـشارك فـي     بـين    05.0عند مستوى داللة     توجد عالقة ذات داللة إحصائية     .3
  .األداء الوظيفي وىومستإدارة المعرفة  عناصر أحدكالمعرفة 

تطبيـق المعرفـة     بين 05.0عند مستوى داللة     توجد عالقة ذات داللة إحصائية     .4
  . األداء الوظيفيومستوى إدارة المعرفة  عناصرأحدك

تكنولوجيا المعرفة  بين   05.0عند مستوى داللة    توجد عالقة ذات داللة إحصائية       .5
  .األداء الوظيفي ومستوىإدارة المعرفة  عناصر أحدك

 فريـق المعرفـة  بـين   05.0عند مستوى داللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية       .6
  . األداء الوظيفيومستوى عناصر إدارة المعرفة أحدك

  :الثانية ةالفرضية الرئيسي
 في اتجاهات المـدراء فـي       05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         "

البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى              
  .") المسمى الوظيفي،الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مدة الخدمة (التالية المتغيرات إلى
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  :أهداف الدراسة 1.1.6
عف قيمته بانتشاره وتتنوع استخداماته حسب الحاجـة        إن المعرفة رصيد متجدد القيمة، تتضا     

ه، مما يستوجب من اإلنسان أن يحسن إدارتها ويحسن استخدامها، وإن كان اإلنسان قـد أدرك     يإل
 لم يشغل نفسه بفن إدارتها إال في العصر الحديث وتحديـداً فـي          أنهقيمة المعرفة منذ األزل، إال      

عد المستثمر األول في المعرفة، ويجب عليها إعادة النظـر          والمنظمات تُ . أواخر القرن العشرين  
  . أي درجة تنسجم تلك اإلدارة مع إدارة المعرفةى إدارتها وأن تحدد إلأساليبفي 

  : التالية تحقيق األهداف ىلذلك تهدف هذه الدراسة إل
تسليط الضوء على أهمية إدارة المعرفة في مواجهة التحديات غير المـسبوقة  حاضـراً         .1
التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية بصفة عامة، والبلديات الكبرى فـي قطـاع            وستقبالً،  وم

  .غزة بصفة خاصة
وصف متغيرات الدراسة وتشخيص تلك المتغيرات المتمثلة بأبعاد إدارة المعرفة، واألداء            .2

 .الوظيفي في البلديات الكبرى في قطاع غزة

قطاع غزة إلدارة المعرفة من وجهـة       التعرف على مستوى تطبيق البلديات الكبرى في         .3
 . ومعرفة المعوقات التي تحول دون تطبيقها،نظر المدراء فيها

الوقوف على أثر تطبيق إدارة المعرفة على األداء الوظيفي في البلـديات الكبـرى فـي           .4
 . قطاع غزة

وضع االقتراحات الالزمة لتعزيز دور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي فـي البلـديات               .5
 . كبرى في قطاع غزةال

استخالص التوصيات المناسبة بناء على نتائج هذه الدراسة لزيادة االهتمام بمفهوم إدارة              .6
 . بتطبيقه في مختلف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةمالمعرفة وااللتزا

  :الدراسةأهمية  1.1.7
 جـوهر إدارة     مـن القـضايا التـي تمـس        ةاحدو تتستمد هذه الدراسة أهميتها كونها تناول     

المؤسسات بشكل كبير، وهذه المؤسسات تعمل في بيئة أصبح التطور والتجديـد سـمه أساسـية          
 وتستمد أهميتها أيضا مـن      .فيها، واالستجابة لما يحدث في البيئة المحيطة أصبح ضرورة ملحة         

فـي  تسليط الضوء على درجة تطبيق البلديات إلدارة المعرفة وقياس أثرها في األداء الـوظيفي            
  . البلديات بصفة خاصة وفي المؤسسات الفلسطينية األخرى بصفة عامة

 مـن  العديد في مدمجة أصبحت المعرفة إدارة") 16 ص،2002(وفي هذا الصدد يقول الصباغ، 

 مختلـف  منهـا  تـستفيد  مـؤثرة  قـوة  المعرفة إدارة أصبحت وبمعنى أخر المجتمعية، اتيلاالفع

 تقنيـةً  ،لهـا  مساوية تصبح األقل على أو األخرى مجتمعاتال على تحقيق تقدمها في المجتمعات
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 المجتمعـات المتقدمـة   في للمنظمات الفرص من الكثير المعرفة إدارة وفرت ولقد ،وثقافياً وعلمياً

 جديـدة  عمل أساليبوجديدة  إنتاج ووسائل جديدة لتقنيات ابتكارها خالل من تنافسي تقدم لتحقيق

 بصناعة يسمى ما إيجاد إلى دفع ذلك كل اإلرباح، في زيادة يلاتوبال فيلاالتك تخفيض في ساهمت

 األكثر المجتمعات في الساعة موضوع ومالي أصبحت  والتي)Knowledge Industry (المعرفة

  : من تأتي أهمية هذه الدراسة من خالل الفوائد التي ستعود على كٍليلاوبالت ."تقدما

 . قطاع غزة بصفة خاصةالبلديات في فلسطين بصفة عامة وفي: أوال

 إذ أن  " إدارة المعرفـة  " هذه الدراسة موضوعا حيوياً حديثا فـي دراسـته هـو             تتناول
 في هذا المجـال،     سيراليالمنظمات في الدول العربية ومنها الفلسطينية لم تحظ بعد إال بالنذر            

 .رغم أهميته

      مة في فلسطين وهـو   القطاعات الخدماتيه المه أحد تتكمن أهمية الدراسة في كونها تناول
 من مشكالت كبيرة في األداء بسبب األعباء الملقاة على عاتقه وبيئـة             الذي يعاني و ،البلديات

 .   والتي تتطلب من إداراتها اتخاذ القرارات على أسس من المعرفة،األعمال المتغيرة

             مـا  أهمية موضوع إدارة المعرفة، وإثارة تطبيقها في البلديات على اختالف أنواعهـا و
 ومواجهة التغيرات المتسارعه في البيئة      ،تحققه لها من تميز في األداء والقدرة على المنافسة        

  .المحيطة

 .الباحث: ثانيا

 هذه الدراسة في إثراء معلومات الباحث حول إدارة المعرفـة واألداء الـوظيفي              تساهم 
الدراسات والمراجع   وذلك من خالل االطالع على أدبيات الدراسة في الكتب و          ،والعالقة بينها 

  .والمقاالت ذات الصلة
 تعتبر هذه الدراسة استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة.  

 .المكتبات: ثالثاً

       إدارة المعرفة التي تُعـد مـن الموضـوعات          تتأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تناول 
 ولكنها ال تزال    ، في البيئات غير العربية     والتي تلقى اهتماماً واسعا من قبل الباحثين       ،الحديثة

 الباحث ال يوجد هنـاك مـا يكفـي عـن هـذا       اطالعوحسب  . في بدايتها في البيئة العربية    
 تـأتي هـذه الدراسـة       يلاالموضوع من كتابات نظرية في المكتبات العربية والمحلية، وبالت        

 حيث تعتبـر مرجعـاً    لتساهم بشكل متواضع في إثراء هذا المجال من البحوث والدراسات،           
 .مهما يمكن الباحثين والمهتمين االستفادة منه
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 .المجتمع: رابعاً

                تعتبر هذه الدراسة حسب اطالع الباحث من الدراسات األولى التي تبحث في أثـر إدارة
المعرفة على أداء العاملين في فلسطين بشكل عام وفي البلديات الكبرى في قطاع غزة بشكل               

 .مثل خطوة علمية لتسليط الضوء البحثي على موضوع الدراسة فهي تيلتاخاص وبال

   ؤمل أن     مصدراً هاماً  من نتائج فيها  ه  يإل وما تم التوصل     ،تعتبر هذه الدراسةفي  يساهم، ي 
، وكذلك للبـاحثين فـي هـذا        )العام، والخاص (تحقيق فوائد مختلفة للمنظمات في القطاعين       

  .المجال

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 11

  

  المبحث الثاني

  راسات السابقة الد
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  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة 

بطة بإدارة المعرفة وأثرها     إال أن الدراسات المرت    ،كثرت الدراسات المرتبطة باألداء الوظيفي    
 فـي    خاصة الدراسات المرتبطة بمفهوم إدارة المعرفـة       ،على األداء الوظيفي كانت محدودة جداً     

  : ثالث محاورإلىوقد قسم الباحث مبحث الدراسات السابقة . البيئات العربية

  :سمين قإلى وتنقسم ،الدراسات العربية التي تناولت مفهوم إدارة المعرفة: المحور األول

  .المحليةالدراسات  -

  .الدراسات اإلقليمية -

  .الدراسات األجنبية التي تناولت مفهوم إدارة المعرفة: المحور الثاني

  .التعقيب على الدراسات السابقة: المحور الثالث

وسوف يتم عرض هذه الدراسات سعياً للحصول على مادة علمية حديثة تفيد في إعداد هـذه                
يب على الدراسات السابقة وبيان أوجه التشابه واالختالف ومـا تـضيفه    ويلي ذلك التعق ،الدراسة

  .هذه الدراسة عالوة على الدراسات السابقة إلثراء موضوع الدراسة
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  . الدراسات العربية1.2.1

  :الدراسات المحلية 1.2.1.1
ـ         : "بعنوان) 2010 (،دراسة عودة  . 1 بل واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلـسطينية  وس

 ، الكشف عن واقع إدارة المعرفة فـي الجامعـات الفلـسطينية   إلىهدفت هذه الدراسة    ،"تدعيمها
الجامعـات  فـي   يد عمليات إدارة المعرفة الواجب ممارستها لدى العـاملين          وتحد وسبل تدعيمها 

 ولتحقيـق هـذه   .قياس درجة ممارسة العاملين لعمليـات إدارة المعرفـة  إلى   إضافة   ،الفلسطينية
 لجمـع البيانـات     ةناسـتب ااف قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم إعـداد           األهد

 مدراء  ،عمداء الكليات (من العاملين اإلداريين     )327(توزيعها على مجتمع الدراسة المكون من       و
 من الجامعة اإلسـالمية وجامعـة األزهـر وجامعـة     في كلٍ ) الدوائر واألقسام اإلدارية ونوابهم   

 . اإلحصائية في معالجة البياناتاألساليب وقد تم استخدام ،األقصى
  : نتائج كان من أهمهاإلىوتوصلت الدراسة 

جاء ترتيب ممارسة العاملين في الجامعات الفلسطينية لعمليات إدارة المعرفة علـى النحـو               .1
  . التشارك بالمعرفة، توليد المعرفة، تنظيم المعرفة،تطبيق المعرفة: يلاالت
فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية تعـزى            عدم وجود    .2

 . أو سنوات الخدمة،لمتغير الجنس
وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية فـي بعـدي                .3

  . التشارك في المعرفة وتطبيق المعرفة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
  : ا أوصت بهوكان من أهم م

 علميـة سـليمة تراعـي رسـالة     أسس على العاليضرورة وضع رؤية إستراتيجية للتعليم     -أ 
  .الجامعة السامية

 . حاضنات لمشروع صناعة المعرفةإلى الفلسطينية العاليتحويل مؤسسات التعليم  -ب  
 . تنوع مصادر المعرفةإلىدمج أنماط جديدة للتعلم تؤدي  -ج 
 .لمتابعة تطبيق نظم إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينيةبناء فريق إلدارة نظام المعرفة   -د  

تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة : " بعنوان)2010 (،دراسة بدر .2
مديري المدارس الثانويـة      تطوير مهارات  ىهدفت الدراسة إل  ". في ضوء مفهوم إدارة المعرفة    

خالل قياس درجة ممارسـة مـديري       وذلك من   بمحافظات غزة في ضوء مفهوم إدارة المعرفة        
المدارس الثانوية في محافظات غزة لمهارات إدارة المعرفة من وجهة نظرهم، كـذلك معرفـة               
سبل تطوير مهارات مديري المدارس الثانوية في محافظات غـزة فـي ضـوء مفهـوم إدارة                 
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 وتم جمع البيانات عن     ،يولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليل       . المعرفة
 على عينة الدراسة المكونة من جميع مديري المدارس الثانويـة والبـالغ             االستبانةطريق توزيع   

 ).129(عددهم 

  : نتائج كان من أهمهاإلىوتوصلت الدراسة 
أن ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة لمهارات إدارة المعرفة من وجهـة               .1

  .ةيلانظرهم كانت ع
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجـة ممارسـة           .2

مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمهارات إدارة المعرفة تعزى لمتغير الجنس وذلك لكل             
 .مجال من مجاالت الدراسة

ممارسـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجـة          .3
مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمهارات إدارة المعرفة تعزى لمتغير التخـصص فـي              

 .وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة)  العلوم الطبيعية،العلوم اإلنسانية(وية العامة الثان

  : وكان من أهم ما أوصت به
الثانويـة دورات   التعاون مع المؤسسات العلمية كالجامعات في إعطـاء مـدراء مـدارس               -أ 

  .متخصصة في مجال إدارة المعرفة
  .وضع برامج تدريبية لتطوير مهارات المدراء البحثية -ب  
وضع نظام حوافز مادية ومعنوية لتشجيع العاملين على نـشر المعرفـة بـين المـستويات                 -ج 

 . داخل المدرسةالمختلفة

تحقيـق   فـي  لوماتالمع وتكنولوجيا المعرفة إدارة دور: "بعنوان) 2008(دراسة الشرفا،  .3
 تسليط الـضوء  إلى الدراسة هدفت هذه ."غزة قطاع في العاملة المصارف في التنافسية المزايا

 العاملـة  المصارف في التنافسية تحقيق المزايا في المعلومات وتكنولوجيا المعرفة إدارة دور على

 انةاسـتب توزيـع   تم الدراسة، حيث هذه في التحليلي الوصفي المنهج وتم استخدام، غزة قطاع في

  عددهم المصارف الموجودة في قطاع غزة البالغ في األقسام ورؤساء العامين المدراء على جميع

 .موظفاً  (174)
 :يلي ما أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة وخلصت

 ملةالعا البنوك بين تنافسي تقدم تحقيق في وفعاالً اًكبير اًدور المعرفة بينت الدراسة أن إلدارة .1

 ةاليوفع والزبائن، بالمنافسين، يتعلق فيما ومتميزة قيمة معرفة للمديرين توفر حيث ،غزة في قطاع
 .ظلها البنوك في تعمل التي والبيئة البنك، وثقافة العمليات، وكفاءة
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غـزة   قطـاع  فـي  العاملـة  المـصارف  معرفـة  مدى في كبير اهتمام وجود النتائج أثبتت .2
 بالتطلعات المـستقبلية  يتعلق فيما وكذلك ،المنافسة الشركات تستخدمها تيال المناسبة بالتكنولوجيا

 .المنافسة كاتالشر لهذه

 وتكنولوجيـا  المعرفـة  إدارة بين للعالقة المديرين داركإ في ختالفاتإ وجود الدراسة بينت .3
 المـصرف  وعمر ونوع المصرف المصرف في الخدمة حسب التنافسية الميزة وبين المعلومات

 المـصارف  فـي  التنافسية الميزة في تحقيق مؤثرة عوامل عتبارهاآلي وا صراف جودو ومدى
 .غزة قطاع في العاملة

  : وكان أهم ما أوصت به الدراسة
 للقطـاع المـصرفي   والمعلومـات  المعرفة أهمية إلى المصارف في المسئولين نظر توجيه  -أ 

 .التنافسية الميزة تحقيق في ودورهما

 والمعوقـات المـستمرة   الكبيـرة  للتحـديات  المصارف في لينالمسئو وإدراك وعي تعميق -ب  
  . ومستقبال حاضرا غزة قطاع في المصرفي القطاع يواجهها التي الشديدة والمنافسة

 إثـراء  الرامية إلى الجهود وتعزيز لدعم ومتواصلة مكثفة جهود بذل على العليا اإلدارة حث -ج 

 محفزة بيئة تنظيمية وخلق المصرف يف المعلومات وتكنولوجيا المعرفة إدارة دور وتعزيز
 .المتميز األداء لتحقيق
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  .اإلقليمية الدراسات 1.2.1.2
اثر إدارة المعرفة في زيادة فاعلية المـديرين       ":بعنوان) 2009( دراسة البشابشة والحمد،   .1

ارة  تحليـل وفحـص أثـر إد   إلـى هدفت هذه الدراسة    ،  "دراسة ميدانية : في الوزارات األردنية  
ابتكار المعرفة، اكتساب المعرفة، تنظيم المعرفة، توزيع المعرفـة، اسـتخدام   : ( المعرفة بأبعادها 

 انةاسـتب في فاعلية المديرين في الوزارات األردنية ولتحقيق هذه األهداف تم تطـوير            )  المعرفة
زارات لغرض جمع البيانات تم توزيعها على عينة من المديرين والموظفين العـاملين فـي الـو              

موظفا تـم اختيـارهم     ) 651(الحكومية األردنية في وزارات قطاع الموارد البشرية بلغ عددها          
 .بطريقة العينة الطبقية التناسبية

  : نتائج كان من أهمهاإلىوتوصلت الدراسة 
 .توفر إدارة المعرفة من وجهة نظر المديرين جاءت بدرجة متوسطة .1
ن إلدارة  يدرجة مرتفعة، في حين جاء إدراك الموظف      إدراك المديرين إلدارة المعرفة جاءت ب      .2

 .المعرفة بدرجة متوسطة
ابتكار المعرفة، اكتساب المعرفة، تنظيم المعرفـة، توزيـع         (يوجد أثر ألبعاد إدارة المعرفة       .3

  .في فاعلية المديرين)  المعرفةالمعرفة، استخدام
  : وكان من أهم ما أوصت به

ة لمنظمة األعمال، وفاعلية المنظمة في صياغة وتنفيـذ         ضرورة دعم القدرات المعرفية الفعال     -
 .وتقويم إستراتيجية المنظمة، بهدف إنتاج منظمات معرفية فعالة

 .التزام المديرين والعاملين في منظمات األعمال بتوظيف إدارة المعرفة -

قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيـذ        : "بعنوان) 2009( دراسة المدان وآخرون،   .2
، هدفت هذه الدراسـة     "دراسة ميدانية ) :ُأرانج(ارة المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنية       إد

 الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنيـة            ل قياس أثر عوام   إلى
من وجهة نظر العاملين فيها، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لوصـف وتحليـل    ) ُأرانج(

واقع إدارة المعرفة في المجموعة، من حيث توليد المعرفة والتشارك فيها وتطبيقهـا وتـشخيص      
نظم المعلومات، والهيكل التنظيمي، وأنظمة الحـوافز،       (أثر عوامل الثقافة التنظيمية المتمثلة في       

لـى  في تنفيذ إدارة المعرفة في المجموعة، وأجريت الدراسـة ع         ) والعمليات، والعاملين والقيادة  
موظفا من جميع المستويات اإلدارية تم اختيارها بشكل عـشوائي، جمعـت            ) 270(عينة قوامها   

 . صممت لهذا الغرضاستبانةالمعلومات الالزمة منهم عن طريق 

  : نتائج كان من أهمهاإلىوتوصلت الدراسة 
 . منظمات األعمال والعاملين فيهاإلىأهمية الثقافة التنظيمية بالنسبة  .1
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 الدراسة عن وجود اتجاهات ايجابية بدرجة متوسطة لدى عينة الدراسة حـول             كشفت نتائج  .2
ـ    (عمليات إدارة المعرفة     فـي مجموعـة االتـصاالت    )  وتطبيقهـا اتوليد المعرفة والتشارك فيه

 .األردنية

بت النتائج أهمية عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة، وكان ترتيب أثر عوامل              اث .3
القيادة، العـاملون،   ( :يلانظيمية، من حيث درجة تأثيرها في عمليات إدارة المعرفة كالت         الثقافة الت 

 ).أنظمة الحوافز، العمليات، الهيكل التنظيمي، نظم المعلومات

  : وكان من أهم ما أوصت به
 فـي بـرامج إدارة المعرفـة،        أكبرأوصت الدراسة اإلدارة العليا بضرورة االنخراط بشكل         -

 .لكامل لهذه البرامجوتقديم الدعم ا

ضرورة تبني إستراتيجية إدارة المعرفة، ووضع إدارة المعرفة فـي أولويـة االهتمامـات،               -
 .وتوفير المستلزمات التي تسهم في توليد ونقل المعرفة والتشارك بها

ضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي من حين آلخر بشكل يصبح أكثر مرونة للمساهمة               -
 .وانسيابها دون أي عقبات المعرفة في نقل

دراسـة  : أدارة المعرفة وأثرها فـي األداء التنظيمـي  : "بعنوان) 2009( ،لىادراسة الخش  .3
 التعرف على مدى تأثير إدارة      إلى، هدفت هذه الدراسة     "ميدانية في الشركات الصناعية األردنية    

على عينة مكونة مـن     أجريت الدراسة   .المعرفة في األداء التنظيمي للشركات الصناعية األردنية      
شركة صناعية جمعت المعلومات الالزمة منهم عن طريـق  ) 37(عامالً تم اختيارهم من     ) 264(

 اإلحصائية وأهمها معامـل     ساليباأل صممت لهذا الغرض، كما تم استخدام مجموعة من          استبانة
  . االنحدار المتعدد

  : نتائج كان من أهمهاإلىوتوصلت الدراسة 
امـتالك المعرفـة،    (لة إحصائية بين العناصر المكونة إلدارة المعرفة        وجود عالقة ذات دال    .1

  ).نشر المعرفة، واالستجابة للمعرفة
  .وجود تأثير معنوي لعناصر أدارة المعرفة في األداء المقارن .2
وجود تأثير معنوي لالستجابة للمعرفة في األداء المقارن، فيما لم يكن لعنـصري امـتالك                 .3

  .معنوي في األداء الداخلي تأثير ة ونشرهاالمعرف
  : وكان من أهم ما أوصت به

 المتالك المعرفة الذاتية من خالل امتالك أيدي عاملـة ممـن يمتلكـون              أكبرإعطاء اهتمام    -
  .المعرفة في مجال التقنيات المعلوماتية والهندسية في الشركات الصناعية األردنية
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ركات األجنبية لتبادل الخبرات    ضرورة دخول هذه الشركات في عالقات توأمة مع بعض الش          -
تصالها بالزبائن  إوالمعلومات للتعويض عن المعارف التي يمكن أن تحصل عليها عن طريق            

  .الدوليين
 إعطاء الصبغة الرسمية في وسائل نشر المعرفة من خالل تـشكيل حلقـات              على الشركات  -

  .الجودة واستخدام قوائم المراجعة

تجاهات المديرين في مراكز الوزارات األردنية لـدور        ا: "بعنوان) 2009(دراسة المعاني،    .4
 تعـرف اتجاهـات   إلـى  هدفت هذه الدراسة "دراسة ميدانية:  الوظيفي األداء المعرفة في    إدارة

 أدائهـم  ذلك علـى  رالمعرفة وأث إدارةالمديرين في مراكز الوزارات األردنية نحو تطبيق مفهوم    
مديراً من العـاملين    ) 260(عينة الدراسة التي شملت       على ةقام الباحث بتوزيع استبان    .الوظيفي

واعتمد تحليل بياناتها على التحليل اإلحصائي الوصفي، ومعامـل         في مراكز الوزارات األردنية     
 .T.Testواختبار ) ANOVA(االنحدار وتحليل التباين األحادي 

  :  مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
  . المعرفة بدرجة متوسطةإدارةنية مفهوم تبني الوزارات األرد .1
 . الوظيفياألداءشعور المبحوثين بمستوى عاٍل من  .2

 الوظيفي الذي يشعر    األداء المعرفة على مستوى     إدارة لعناصر   إحصائيةوجود اثر ذو داللة      .3
 .به المبحوثين

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات المبحوثين نحو تبنـي الـوزارات األردنيـة                .4
 . باستثناء متغير مدة الخدمةهلمفهوم إدارة المعرفة تعزى إلى خصائصهم الديمغرافي

  : وكان من أهم ما أوصت به ما يلي
  .تحسين المناخ التنظيمي للعمل وبناء ثقافة تنظيمية تشجع على التشارك في المعرفة -
لتمكينهم من تطبيق   تبني نظام للحوافز يكافئ الجهود المعرفية، ومنح العاملين الحرية الكافية            -

 .معارفهم

 .االهتمام بتطوير قدرات العاملين بهدف رفع مستوى أداءهم -

دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جـودة التعلـيم          : "بعنوان) 2008( دراسة المحاميد،  .5
 بيان أثر تطبيـق  إلىهدفت هذه الدراسة " دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة   : العالي

 المعرفة في ضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة باالعتماد على خـصائص    مفهوم إدارة 
الهيئات التدريسية العاملة فيها، وخصائص البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وقـد اسـتخدمت      

 علـى   استبانةالباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل النتائج، وقامت الباحثة بتوزيع            
جامعـة  ( جامعات أردنيـة خاصـة وهـي         (6)تارة من الهيئات التدريسية العاملة في       عينة مخ 
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الزيتونة، جامعة البتراء، جامعة عمان األهلية، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة الزرقاء األهليـة،             
  .، واستخدمت الباحثة أسلوب المعاينة العشوائية في اختيار العينة)جامعة فيالدلفيا

  :  مجموعة من النتائج من أهمهالىإوخلصت الدراسة 
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين النشاطات العلمية، والحوافز والتكريمـات التـي               .1

 .تحصل عليها الهيئة التدريسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة
تخدمها وجود عالقة بين الخبرة التدريسية، وتوفير المستلزمات العلمية الحديثـة التـي تـس              .2

 .الهيئات التدريسية وتحقيق ضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة

وجود عالقة بين االشتراك بقواعد البيانات الخارجية وتحقيق ضمان الجودة في الجامعـات              .3
 .خاصةاألردنية ال

  : وكان من أهم ما أوصت به ما يلي
 في الترقيـة    أكبرية وإعطائها وزنا    االهتمام بالنشاطات العلمية التي تنجزها الهيئات التدريس       -

 .العاليالعلمية، لما لهذه النشاطات من أهمية في تحقيق أهداف جودة التعليم 

العمل على االهتمام بالتعليم االلكتروني من خالل حوسبة المكتبات والتحفيز على االسـتخدام           -
 .االلكتروني في العملية التدريسية

هيئة التدريسية، وصياغة خطة محددة المعـالم لترسـيخ          أعضاء ال  ىترسيخ إدارة المعرفة لد    -
 .ات تطبيقها وأهميتها في عمل الجامعات األردنية الخاصةيلآممارسات إدارة المعرفة و

العمل على تكامل وتفاعل كل من مدخلي إدارة المعرفة والجودة في تحقيق أهداف الجامعات               -
 . المدى البعيدعلى

لعالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتهـا وأثرهـا   ا: "بعنوان) 2008(دراسة دروزة،   .6
، هدفت الدراسة " األردنيةالعاليدراسة تطبيقية في وزارات التعليم    : على تميز األداء المؤسسي   

 العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة كما وردت في جائزة الملك عبـد اهللا الثـاني   ن الكشف ع  إلى
االحتياجات المعرفية، الوعي وااللتزام المعرفي، االتـصاالت       (لتميز األداء المؤسسي والشفافية     

) التوزيـع، التطبيـق    التشخيص، التوليد، الخزن،  (وعمليات إدارة المعرفة    ) الداخلية والخارجية 
 األردنية، ولتحقيق أهـداف الدراسـة    العاليوأثرها على تميز األداء المؤسسي في وزارة التعليم        

موظفاً، ) (300 البالغ عددهم    العالي على العاملين في وزارة التعليم       نةاستباقامت الباحثة بتوزيع    
واستخدمت المنهج الوصفي في عرض البيانات، والمنهج التحليلي في تحليل النتـائج باسـتخدام              

 . SPSSالحزمة اإلحصائية 
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  : مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
فة وكٍل من تشخيص المعرفة، وتوليد المعرفة، وخزن        وجود عالقة بين متطلبات إدارة المعر      .1

 .المعرفة، ومتطلبات المعرفة، وتوزيع المعرفة، وتطبيق المعرفة

ـ             .2 ، ورضـا   ةوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من جه
 .العاملين والتعلم والنمو المؤسسي وكفاءة العمليات الداخلية من جهة أخري

  :ان من أهم ما أوصت به ما يليوك
 . األردنيةالعاليأهمية ترسيخ مفهوم إدارة المعرفة لدى العاملين في وزارة التعليم  -

زيادة االهتمام بالمعرفة بشقيها الضمني والصريح من خالل تفعيل عمليات توليـد المعرفـة               -
 .وحصرها، وحفظها وتوثيقها بطريقة يسهل تداولها

 والفكـري   المـالي  التحتية والتكنولوجية وتخصيص الموارد بشقيها       ضرورة االهتمام بالبنية   -
  . األردنيةالعاليلتأسيس شبكات اتصال فاعلة في وزارة التعليم 

 اإلشراف بمراكز المعرفة إدارة أنظمة ممارسة درجة: "بعنوان ) 2008(دراسة الزايدي،  .7
 واقـع  هذه الدراسة تشخيص، هدفت "التربويات المشرفات تراها كما الطائف بمحافظة التربوي

 تحديـد  من يكشفه وما الطائف، بمحافظة التربوي اإلشراف بمراكز المعرفة إدارة أنظمة ممارسة
 فـي  التربويات المشرفات منها تعاني التي والقوى العوائق وتحليل والضعف وحصر القوة نقاط

 المـنهج الوصـفي   واسـتخدمت الباحثـة   التربوي اإلشراف بمراكز المعرفة إدارة أنظمة تطبيق
 مشرفة تربوية مـن مختلـف       )237( على عينة الدراسة المكونة من       استبانةالتحليلي وتم توزيع    

 .التخصصات بمراكز اإلشراف التربوي التابعة لمحافظة الطائف بالمملكة السعودية

  :  مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
 تمـارس  كانت المعرفة إدارة بأنظمة المتعلقة ةستباناإل بنود جميع أن على الدراسة نتائج دلت .1

 .متوسطة بدرجة
 المـشرفات  قبـل  من تقديرها فكان المعرفة إدارة أنظمةة ممارس تواجه التي الصعوبات أن .2

 .ةيلاع بدرجة أغلبها التربويات
 تقـديرات  متوسـطات  بين )0.05( مستوى عند إحصائيا دالة فروق الدراسة نتائج أظهرت .3

 الطائف، بمحافظة التربوي بمراكز اإلشراف المعرفة إدارة أنظمة ممارسة لدرجة المشرفات

 .اإلشرافية الخبرة وسنوات والتخصص العلمي المؤهل إلى ينسب فيما
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  : وكان من أهم ما أوصت به
 ا،تهومبررا وأهدافها ومنطلقاتها فكرتها بتحديد المعرفة، إلدارة النظرية باألسس الوعي تعميق -

 العمـل  لتوجيـه  كإطـار  ، وممارسةًوفكراً فهماً التطبيق، على القائمين لدى ها،يإل ةالحاج ومدى

 .الميداني

 بمراكز المعرفة إدارة تطبيق على مباشرة تشرف كجهة التربوي، اإلشراف إدارة جهود تركيز -

 ةأنظم بتطبيق المتعلقة األخرى تجارب الدول من واإلفادة اإلطالع في والتوسع التربوي، اإلشراف
 .والعالم المنطقة مستوى على المعرفة، إدارة

 لهذا وتدريبهن، لما التربويات المشرفات إعداد في الكفاءات على القائم االتجاه أسلوب توظيف -

 أثناء وتدريبهن التربويات إعداد المشرفات برامج لمكونات والشامل الجذري التغيير من األسلوب

 .الخدمة

: إدارة المعرفة وإمكانية تطبيقها في الجامعات السعودية      ":بعنوان) 2007 (،دراسة العتيبي  .8
 توضيح مفهـوم إدارة     إلىهدفت الدراسة    ،"دراسة تطبيقية على جامعة أم القرى بمكة المكرمة       

 والوقوف على العالقـة بـين الجامعـات وإدارة          ،المعرفة وأهميتها في الفكر اإلداري المعاصر     
 ،المعرفي والفكري ودورها في بنـاء العنـصر البـشري     انطالقاً من رصيد الجامعات      ،المعرفة

 كذلك دراسة   ، تفعيلها إلى تحديد عمليات إدارة المعرفة والممارسات التي تؤدي         إلىوكذلك هدفت   
 إلدارة المعرفة في المنظمات التربوية متمثلة في جامعة أم القرى بالمملكـة        الحاليوتحليل الواقع   

 لجمـع البيانـات   استبانةالمنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم    استخدم الباحث   . العربية السعودية 
 .، كذلك تم استخدام المقابالت في عملية جمع البيانات)492(من عينة الدراسة البالغ عددها 

  :  مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
ول مـصطلح إدارة   وال يتم تـدا ،بينت الدراسة أن الجامعة ال تعطي األولوية إلدارة المعرفة   .1

 .المعرفة في الجامعة بشكل مكثف

  .ال توجد إستراتيجية واضحة إلدارة المعرفة في الجامعة .2
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينـة            إلىأشارت الدراسة    .3

 ). المستوى الوظيفي، سنوات الخدمة،المؤهل العلمي(الدراسة تبعاً لمتغيرات 

  : م ما أوصت بهوكان من أه
  . بحيث تكون من أهم أولوياتها المستقبلية للتطور،على الجامعة تبني مفهوم إدارة المعرفة -
 والتأكيـد علـى توظيـف    ،أهمية العمل على نشر ثقافة المعرفة وغرس الرؤيـا المعرفيـة      -

 .التكنولوجيا الحديثة في نظم المعلومات

 .العاليين المعرفي لمؤسسات التعليم  توفير البيئة المناسبة لتحقيق التمكإلىالسعي  -
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: إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميـزة التنافـسية         ":بعنوان) 2007(دراسة داسي،    .9
 تأكيـد أهميـة إدارة   إلـى ، هدفت الدراسة  "دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية الـسورية   

الحكوميـة الـسورية،    المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لقطاع المـصارف           
تشخيص المعرفة، توليد المعرفة، خـزن المعرفـة،        (وكشفت العالقة بين إدارة المعرفة بأبعادها       

والميزة التنافسية  ) توزيع المعرفة، تطبيق المعرفة، تكنولوجيا المعلومات المساندة إلدارة المعرفة        
م، معاون مدير عـام، مـديري       مدير عا ( :مديرا في اإلدارة العليا   ) 70 (لها، واستهدفت الدراسة  

المصرف التجاري السوري، المـصرف     ( مصارف حكومية سورية     (6)يعملون في   ) مديرياتال
الزراعي التعاوني، المصرف العقاري، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف          

ثـة   الباح ت تم تصميمها لهذا الغـرض، واسـتخدم       استبانة، وتم جمع البيانات من خالل       )التوفير
  .ب اإلحصاء الوصفي  في تحليل البياناتيلاأس

  : مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
 الدراسة عن وجود عالقة قوية بين إدارة المعرفة والميزة التنافسية إذ حققـت              جأسفرت نتائ  .1

 .%54.6نتيجة ارتباط 

دة لعمليـة إدارة  عتماد المصارف على تكنولوجيا المعلومات المـسان    إوجود ضعف كبير في      .2
 .المعرفة مثل النظم الخبيرة ونظم دعم القرارات الجماعية

وجود ضعف في جودة الخدمات المقدمة من قبل المصارف الحكومية وعدم تبنيها لمفـاهيم               .3
 .إدارة الجودة الشاملة

  : وكان من أهم ما أوصت به ما يلي
 .لميزة التنافسيةستحداث وحدة إدارة المعرفة في كل مصرف لتساهم في تحقيق اإ -

ضرورة تبني واستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل، نظم دعم القرارات الجماعيـة، والـنظم              -
 .الخبيرة

زيادة االهتمام بالتحفيز المادي والمعنوي للعاملين، وزيادة الدافعية لديهم الكتـساب المعرفـة       -
 . واستخدامها

 من عملياتها تطبيق ومدى تهاأهمي: المعرفة إدارة ":بعنوان) 2007(دراسة طاشكندي،  .10
 المكرمة مكة بمدينة والتعليم التربية بإدارة والمشرفات اإلداريات اإلدارات مديرات نظر وجهة

 إدارة توظيف أهمية توضيح توضيح مفهوم إدارة المعرفة، وإلىهدفت الدراسة ، "جدة ومحافظة

التطـوير   فـي  أثـره  وبيان ظة جدة،ومحاف المكرمة مكة والتعليم بمدينة التربية إدارة في المعرفة
التربوي، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في جمـع البيانـات، وصـممت الباحثـة         

 اإلدارات مـديرات   لجمع المعلومات، تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من  جميـع استبانة
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البـالغ عـددهن    جدة ومحافظة ةالمكرم مكة بمدينة والتعليم التربية بإدارة والمشرفات اإلداريات
  .مديرة ومشرفة) 130(

  :  مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
 فـي إدارة  المعرفـة  إدارة توظيف وأهمية المعرفة، إدارة أهمية الدراسة مجتمع أفراد يدرك .1

  .والتعليم التربية
 .ولوية إلدارة المعرفةأفراد مجتمع الدراسة يرون أن إدارة التربية والتعليم ال تعطي األ .2

يرى أفراد مجتمع الدراسة أن عملية اكتساب المعرفة وتطويرها مـن أهـم عمليـات إدارة                 .3
المعرفة وأكثرها ممارسة، يليه عملية نقل المعرفة واسـتخدامها، تـم عمليـة تنظـيم المعرفـة                 

 .وتقييمها

  : وكان من أهم ما أوصت به
 .أولوياتها أهم من تكون بحيث ةالمعرف إدارة والتعليم التربية إدارة تبنى -

 .األفراد لدى المعرفية الرؤيا وغرس المعرفة ثقافة نشر -

 .والخارجية الداخلية المعطيات وفق المعرفة، إلدارة المناسبة اإلستراتيجية رسم -

 التمكـين  تحقـق  التي المناسبة المعلومات، وتوفير البيئة نظم في الحديثة التكنولوجيا توظيف -

  .المعرفي
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    . الدراسات األجنبية1.2.2
ــة .1 ــوان)Zack et al. ،) 2009دراس ــي : " بعن ــة و األداء التنظيم " إدارة المعرف

"Knowledge Management and Organizational Performance: an Exploratory 
Analysis" 

 مـن خـالل     ثر إدارة المعرفة في األداء الوظيفي للمنظمات التجاريـة        أ بيان   إلىهدفت الدراسة   
 إدارة المعرفة على الجودة المتحققة، وبشكل أوضح دراسـة العالقـة بـين              مثر استخدا أدراسة  

 لجمع المعلومات حول هذه     اً وصمم الباحث استبيان   ،استخدام إدارة المعرفة ونتائج األداء التنظيمي     
قوا تـدريبات   مدير تنفيذي من الذين درسوا أو تل      ) 1500(يميل على   الدراسة وتم توزيعه عبر اإل    

  ).A leading North American Business School(في 

  : مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
  .دارة المعرفة واألداء التنظيميإأظهرت الدراسة وجود عالقة مباشرة بين  .1
 . واألداء التنظيميالماليأظهرت الدراسة وجود عالقة مباشرة وهامة بين األداء  .2

 . و ممارسات إدارة المعرفةالمالياسة عدم وجود عالقة مباشرة بين األداء بينت الدر .3

 وهي  المالي إدارة المعرفة تؤثر في األداء       إلىأظهرت الدراسة وجود عوامل أخرى إضافة        .4
 . تميز العمليات، تطوير المنتج،عالقة الشركة بالعمالء

   :وكان من أهم ما أوصت به
  م دورها في تحقيق األداء التنظيمي تحسين مقاييس إدارة المعرفة لفه -
 .أوصت الدراسة بالتركيز على دور إدارة المعرفة كوسيط لتحسين مخرجات األداء الوظيفي -

 .ن والباحثين ببحث نتائج هذه الدراسة لتحسين أداء المنظماتي األكاديميأوصت الدراسةُ -

نظمـات غيـر   إدارة المعرفة في قطـاع الم : " بعنوان)Matzkin, D.,،) 2008دراسة  .2
 Knowledge Management in the Peruvian non – Profit" ."الربحية فـي البيـرو  

Sector"  
 بيان اثر تطبيق إدارة المعرفة على زيادة كفاءة التنظيمات غير الربحية فـي              إلىهدفت الدراسة   

 باحـث  وقد صـمم ال    ، ودورها في معالجة ضعف إمكانياتها المادية والبشرية       ،دول العالم الثالث  
 خاصة بدراسته وزعها بواسطة البريد االلكتروني على عينة مكونـة مـن          استبانةلجمع البيانات   

 مثل المؤسـسات   ،من التنظيمات غير الربحية في البيرو     ) 106(من المدراء العاملين في     ) 416(
  .العامة والوزارات والتنظيمات االجتماعية غير الربحية

  :تائج من أهمها مجموعة من النإلىوخلصت الدراسة 
  أن تلك التنظيمات تطبق إدارة المعرفة بمستوى منخفض  -
 .تعاني تلك التنظيمات من انخفاض الموازنات المخصصة لمشاريع إدارة المعرفة -
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 .تعاني تلك المنظمات من انخفاض الموازنات المخصصة لتدريب الموظفين -

رفة في تلـك التنظيمـات مـن     ضرورة االهتمام بتطبيق إدارة المع:وكان من أهم ما أوصت به  
  .المناسبخالل الموازنات الكافية والتدريب 

 "دور القيادة في إدارة المعرفة" :بعنوان) Singh, S., ،)2008دراسة  .3
 "Role of Leadership in Knowledge" 

 توضيح أثر أنماط القيادة علي تطبيق إدارة المعرفة فـي الـشركات الهنديـة          إلىهدفت الدراسة   
 في إدارة المعرفـة     أكبرفي قطاع البرمجيات، وبيان أي من تلك األنماط يؤثر على نحو            العاملة  

 خاصة لجمع البيانات تم توزيعها علـي  ةًمن وجهة نظر فرق المعرفة فيها، وصمم الباحث استبان  
 من موظفي فرق المعرفة العاملين في شـركات البرمجيـات         موظفاً) 331(عينة الدراسة البالغة    

  .الهندية
  : مجموعة من النتائج من أهمهاإلىخلصت الدراسة و
 . يجابي في إدارة المعرفةإ أن كالً من أنماط القيادة المساند واالستشاري والمفوض له تأثير  .1

 ، أن أكثر األنماط تأثيراً على إدارة المعرفة بنوعيها الضمني والظاهري هو النمط المفوض             .2
والقدرة الكافية في التصرف، فـي حـين أن الـنمط    حيث يعطي للعاملين السلطة وحرية التفكير    

 .السائد في الشركات موضوع الدراسة هو النمط القيادي المسيطر

  : وكان من أهم ما أوصت به
ضرورة إتباع نمط القيادة المفوض لما يحققه من رضا العاملين ولما يتمتعوا به من قدر  -
  . من المعرفة بنوعيها الضمني والظاهرياٍلع

  " المعرفةدارةإإستراتيجية : "بعنوان) Grinner et al.،) 2007دراسة  .4
"A strategy For Knowledge Management"  

 دراسة أثر عوامل البيئة التنظيمية في اختيـار إسـتراتيجية إدارة المعرفـة،              إلىهدفت الدراسة   
حص سـتة   وركزت على بيان العالقة بين أعمال المنظمة وإستراتيجية إدارة المعرفة من خالل ف            

األهداف، العمليـات، والمـشكالت، والمحتـوى،       : (عناصر أساسية لمفهوم إدارة المعرفة وهي     
شركة فـي  ) 11(، واستخدمت الدراسة أسلوب دراسة الحالة علي       )واإلستراتيجية، ونمط المعرفة  

  .كل من سويسرا وألمانيا
  : مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 

 .ة بين نجاح إدارة المعرفة وإستراتيجية األعمال في المنظمةوجود عالقة ايجابي .1

 إضافة قيمـة    إلىأن معظم مشاريع إدارة المعرفة الناجحة تأثرت بحاجات العمل وهدفت            .2
  . المنظمةإلى
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  :وكان من أهم ما أوصت به

 علم ودراية باألهداف والعمليات التجارية للمنظمة، وأن يختار         ىضرورة أن يكون المدير عل     -
  .إدارة المعرفة بموضوعية وفقا إلستراتيجية األعمال فيهاة تراتيجيسإ

تأثير الثقافة التنظيمية في نجـاح  "بعنوان ) Claudette & Mujtaba،) 2007دراسة  .5
 ."ممارسات إدارة المعرفة في شركات شمال أمريكا

"The Influence of Organizational Culture on the Success of the 
knowledge Management Practices with North American Company" 

ثـر الثقافـة    أ وكـذلك    ، مراجعة العالقة بين إدارة المعرفة والفوائد التنظيمية       إلىهدفت الدراسة   
 وارتباط ، وقد اختبرت الدراسة نموذجاً للتأثير المعتدل للثقافة التنظيمية        ،التنظيمية في هذه العالقة   
 وتطوير قدرات جديدة للعمل مـن خـالل    ،اتيجية مثل مشاركة المعرفة   ذلك بقضايا تنظيمية إستر   

 صممت خصيصا لذلك وتم توزيعهـا علـى         ةوتم جمع المعلومات من خالل استبان     . عملية التعلم 
  .ة تتميز بتقديمها أفضل ممارسات إدارة معرفةيلافي أمريكا الشم) 49(منظمة من أصل  )38(

  :ئج من أهمها مجموعة من النتاإلىوخلصت الدراسة 
أظهرت نتائج الدراسة أن الثقافة التنظيمية ارتبطت بعالقات ايجابية مع الفوائـد التنظيميـة                -

  .ةيلاوعالقات داخلية ايجابية بدرجة ع
 حيـث تمثـل     ،بينت الدراسة أن الثقافة التنظيمية هي المساهم الرئيس فـي إدارة المعرفـة             -

 .المصدر الرئيس للميزة التنافسية

  . ثقافة قوية تدعم اإلستراتيجية التنافسية للمنظمةضرورة تطوير : ما أوصت بهوكان من أهم

تقييم تطبيـق إدارة المعرفـة فـي الـشركات     : "بعنوان) Singh et al.،) 2006دراسة  .6
 Survey of Knowledge Management practices in Indian" ."الصناعية الهندية

Manufacturing Industries"  
 فهم أهمية تطبيق إدارة المعرفة في الشركات الصناعية الهنديـة، وصـمم   إلىهدفت الدراسة   

الباحثون استمارة خاصة لجمع البيانات تم توزيعها بواسطة البريد على عينـة مـن المهندسـين               
مصنعاً في القطاعين الخاص والعـام، تعمـل فـي    ) 71(مهندساً  يعملون في ) 650(مكونة من  

، تالهواتـف الخلويـة، األدوات الميكانيكيـة، وااللكترونيـا        (مجاالت صناعية متعـددة مثـل       
  ).والكيماويات

  : مجموعة من النتائج من أهمهاإلىوخلصت الدراسة 
 الحـصول علـى     إلىأن السبب األساسي الهتمام تلك الشركات بإدارة المعرفة هو حاجتها            -

على توليـد المعرفـة     زيادة قدرتها   :  تحقيق العديد من الفوائد مثل     إلى إضافة   ،معرفة جديدة 
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وخزنها وتصنيفها والمشاركة فيها، ودورها في زيـادة قـدرتها علـى التـسويق والـدعم                
 .اللوجستي، وتطوير الموارد البشرية

 ونقـص   ،وجدت الدراسة أن أهم معوقات تطبيـق إدارة المعرفـة هـي ثقافـة المنظمـة                -
  .ة، وضعف إستراتيجية إدارة المعرفةالماليالمخصصات 

   : ما أوصت بهوكان من أهم
ضرورة االهتمام بمفهوم إدارة المعرفة، وتجاوز العقبات التي تحول دون تطبيقها إذا ما أريد               -

  . يجب على اإلدارة دعم هذا التوجهأنه العالمية، وإلىلهذه المنظمات االنتقال 

  .التعقيب على الدراسات السابقة 1.2.3
 منها واألجنبية  التي تناولت موضـوع إدارة         خالل مراجعة أدبيات الدراسات السابقة العربية     من  

 مـن حيـث      ، التي احتوتها هذه الدراسات    ر استفاد الباحث من األفكا    ،المعرفة من جوانب متعددة   
  : يمكن استنتاج األتي،التعرف على إجراءاتها وأدواتها ونتائجها ومقارنتها ببعضها البعض

 وتنوع أنشطة التنظيمـات     ، الدراسات على الرغم من اختالف البيئات التي أجريت فيها تلك         .1
ـ  ف ، تنوع الثقافة التنظيمية لتلك التنظيمـات      إلى إضافة   ،التي طبقت عليها    أن  إلـى ا تـشير    أنه

 تطبيـق إدارة    إلىتسعى  ) الخ ...، صحية ، خدماتية ، تجارية ،صناعية(التنظيمات على اختالفها    
دة وكبيرة على المنظمـة والعـاملين    لما لها من فوائد متعد ، لكن بدرجات متفاوتة   ،المعرفة فيها 

  .فيها
على الرغم من عدم اتفاق الباحثين في مجال إدارة المعرفة علـى عناصـر إدارة المعرفـة         .2

 التشارك في   ،توليد المعرفة : ا أظهرت عناصر مشتركة إلدارة المعرفة أهمها      أنه إال   ،وإعدادها
 . وتكنولوجيا المعرفة،ور القيادة ود، ثقافة المنظمة تطبيق المعرفة، خزن المعرفة،،المعرفة

 . بناء أنموذج لتوظيف إدارة المعرفة في المنظماتإلىسعت بعض الدراسات  .3

أوصت معظم الدراسات العربية واألجنبية منها بضرورة ترسيخ مفهوم إدارة المعرفة لـدى              .4
تـصال   وضرورة االهتمام بالبنية التحتية لتكنولوجيـا المعلومـات واال    ،العاملين في المنظمات  
تعنـى  التـي   وإنشاء أقسام خاصة في المنظمات ، ونقلها والتشارك فيها،الالزمة لتوليد المعرفة  

 وزيادة االهتمام في المعرفة الضمنية لدى المنظمات كونها تشكل رأس مالهـا             ،بإدارة المعرفة 
 إلىعليا   وضرورة دعم اإلدارة ال    ، وتحسين المناخ التنظيمي واالهتمام بتدريب العاملين      ،الفكري

 . واالهتمام بالثقافة التنظيمية،تطبيق مفهوم إدارة المعرفة
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  :من الدراسات السابقة ةاليالحالجوانب التي استفادت منها الدراسة 
  .وضع اإلطار العام لألساس النظري لهذه الدراسة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .1
 .اسةالمساعدة في تحديد مشكلة الدراسة وبيان أهمية الدر .2

 . المراجع والكتب المتعلقة بمشكلة الدراسةإلىتوجيه الباحث  .3

 .مساعدة الباحث على تحديد منهج الدراسة واختيار أدوات الدراسة األكثر مالئمةً .4

  .الحاليةاالستفادة من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة  .5

 ).ةاالستبان(المساعدة في تصميم أداة الدراسة  .6

  :ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة
تعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي ربطت بين إدارة المعرفة واألداء الوظيفي فـي                .1

 في حين ركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة عالقة إدارة المعرفـة بـأمور        ،المنظمات
 دراسات  تبينما ركز .  وغيرها ،ماط القيادة  وأن ، والجودة الشاملة  ،اتخاذ القرارات : متعددة منها 

أخرى على دراسة اتجاهات المبحوثين نحو تطبيق إدارة المعرفة في تنظيمـاتهم دون ربطهـا             
  .بأية متغيرات أخرى

 ، كتوليد المعرفـة ،العمليات: بحثت الدراسة في عناصر إدارة المعرفة من جوانبها المختلفة  .2
وهذا يعطيها شمولية في بحث     . وفريق المعرفة . المعرفةوتكنولوجيا إدارة   .  وتوزيعها ،وخزنها

الموضوع من جوانبه المتعددة بينما معظم الدراسات السابقة ركزت على دراسة عناصر مـن              
 .بعض تلك الجوانب

تعد الدراسة األولى في حدود علم الباحث التي تناولت موضوع إدارة المعرفـة وعالقتـه             .3
لديات قطاع غزة الكبرى وبذلك تختلـف عـن الدراسـات           باألداء الوظيفي لدى المدراء في ب     

 أو التي تبحـث فـي واقـع         ،المحلية التي تناولت اثر دراسة إدارة المعرفة من جوانب أخرى         
  .)2010 ( كدراسة عودة الفلسطينيةتطبيق إدارة المعرفة في المنظمات
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  المبحث األول

  المعرفة 
  مقدمة 2.1.1

 اإلنـسان  فقد لجأ     على هذه المعمورة،   اإلنسان شؤون   إلدارة ضرورية   أداةلما كانت المعرفة    
 حتى يتمكن من التأقلم مع البيئة المحيطة به، لهـذا           األزل، لديه منذ    ه زيادة المعرفة المتحصل   إلى

، لتساعده علـى   حتى يزداد علماً ومعرفةًأمكنهنجده دائم البحث عن ينابيع المعرفة لينهل منها ما        
 تساعده في عمل الكثيـر، فهـي وسـيلته    لإلنسان المعرفة أن إذ، همبتغاالتطور والرقي وتحقيق   

 حباه اهللا بها كي يستخدمها في التفـوق والتمييـز علـى    أداة، وهي   ومالذه في الحفاظ على بقائه    
 ال  أمهاتكم من بطون    أخرجكمواهللا  {: كما قال تعالى   األرضسائر المخلوقات عندما استخلفه في      

  ).78  اآلية:سورة النحل( . لعلكم تشكرونواألفئدة واألبصار تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع

 ،وانطالقاً مما تقدم فإن من أهم مقومات نجاح أي مؤسسة القدرة على اللحاق بركب التطـور      
 الـذي نعيـشه،    واالتـصاالت لتغيرات التي يشهدها عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات    اومالحقة  

 والتوسع  ،الذي طرأ في شتى الميادين والمجاالت العلمية       التطور الكبير والهائل     إلىويعزى ذلك   
 لسنن الكون ونواميـسه التـي سـنها اهللا          الحديثة واالكتشافات   ،الهائل في بحور العلوم المتنوعة    
 ممـا اسـتدعى تنظيمهـا       ، تراكم المعلومـات   إلى ذلك   أدىوقد  تبارك وتعالى أحسن الخالقين،     

  . المنظمةأهدافضياع، وتسخيرها لتحقيق والمحافظة عليها من الهدر والوإدارتها 

 التدفق الهائل للمعلومات والعمل المستمر على تنظيمها والمحافظة عليهـا مـن التلـف،               إن
 إدارة" ظهور مصطلح جديـد يعـرف        إلى أدى منفعة ممكنة منها،     أقصى إلىومحاولة الوصول   

 حد بعيد لدى العديد مـن       لىإ هذا المصطلح ال زال يعاني من الغموض والغرابة          أن إال "المعرفة
  .القائمين على المؤسسات وكذلك العاملين بها على حد سواء

ا أصـبحت   أنها أصل من أصول المنظمة الجديدة والمعقدة، كما         أنه المعرفة على    إلىينظر  و
 ;Kang, 2007, p126-144: ( ومـنهم  ويعتقد الكثير من الباحثين،تمثل حقالً مستقالً للدراسة

Chang & Ahn, 2005, p114-132; Davis et al., 2005, p101-112(، ا تساعد في أنه
 فان امتالك المنظمة للميزة التنافسية يـرتبط بامتالكهـا          يلاتحقيق الميزة التنافسية للمنظمة، وبالت    

  .  تكنولوجيا ومنتجات جديدةإلى وذلك من خالل تحويلها ،للمعرفة
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  المعرفةمفهوم  2.1.2
 األزمنـة تمام كبير من الفالسفة والمفكرين منذ أالف السنين وعلى مر    حظيت المعرفة باه  لقد  

 تأثيرهـا زداد  إوقد    على الحياة الشخصية واالجتماعية واالقتصادية،     تأثيرلما لها من     والعصور،
 من التطور الهائـل فـي       يلالما يشهده القرن الح    الحديثعلى مناحي الحياة المختلفة في العصر       

 زيادة حدة المنافسة مما جعـل المنظمـات          إلى بدورها   أدتتصاالت، والتي   تقنية المعلومات واال  
  . أهدافهاجديد لمواكبة التطور وللحفاظ على بقائها في السوق، ولتحقيق  تبحث عما هو

 ،صـطالحاً إو استهدفه لغةً من فهناك ،االجتهاد من هائل كم إلى المعرفة موضوع خضع ولقد
كما وردت تعريفات ). brain & Conrad, 1999, p2(ثقافية  أو اقتصادية دالة وجدوه وآخرون

 الفرديـة  تإجرائية متعددة للمعرفة منها تبرير للمعتقدات الشخصية التي تزيـد مـن المـسؤوليا     
 مهارات وقدرات بدنية ونشاطات فكرية وإدراكية لحل مـشكلة مـا،            إلىالتخاذ فعل فّعال، يعود     

ـ وعدها البعض األخر ب   ) Explicit( أو واضحة    )Tacit(وهي إما أن تكون معرفة ضمنية        ا أنه
  ). كيف–معرفة (فهم متحصل من خالل الخبرة أو الدراسة فهي تعبر عن 

  مفهوم المعرفة لغة 2.1.2.1
 الحـواس  من بحاسة إدراكه الشيء ومعرفة) عرفَ(الفعل  من شتقاقهاإ معرفة كلمة في األصل

  ).595ص ،1996 المحيط، القاموس(

يعرفون نعمة اهللا ثم ينكرونهـا      { : هذا المفهوم، قال تعالى    إلى القران الكريم بوضوح     أشاروقد  
 يعلمون نعمة اهللا عليهم، وكما في قوله        مأنهبمعنى   ) 83اآلية  : سورة النحل ( }وأكثرهم الكافرون 

م  وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وه أبناءهمالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون       {: تعالى
   ).146  اآلية:سورة البقرة (}يعلمون

 أو الجزئـي    اإلدراكالمعنى اللغوي للمعرفـة هـو       أن   إلى )17 ص ،2008(لزيادات،  ا يشيرو
  .، دون علمته اَهللارفتُقال ع المركب لذا يأو الكلي لإلدراك العلم يقال أنالبسيط في حين 

}ممـا عرفـوا مـن الحـق     {: وله تعـالى  فمثالً ق  لذلك اقترنت المعرفة في اللغة العربية بالعلم،      

 فالمعرفـة  هنـا  ومن .ويراد بها العلم فتطلق كلمة معرفة أي علموا،  )83 اآلية:سورة المائدة(

   .)3 ص،2004 ،صبري ("العلم "هو لمعنى قديم جديد مصطلح هي ما بقدر جديدا موضوعا ليست

 حقـائق   أومعلومـات    ":هي) Knowledge( المعرفة   أن) Oxford ( أكسفورد جاء في قاموس  
   ).29 ص،2004 ،العمري(" يمتلكها الشخص في عقله عن شي ما
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  مفهوم المعرفة اصطالحاً 2.1.2.2
يواجه الباحثون صعوبة في تعريف المعرفة لكونها من أصـول المنظمـة غيـر الملموسـة           

 ات والمعلومـات واألنظمة واإلجراء ا مركبة من العديد من المكونات كاألفكار        أنهوالضبابية، كما   
)Marakas, 1999(.يعرف  فNonaka & Takeucehi )2004 ( االعتقاد  "اأنهالمعرفة على

كمـا   .وذلك عندما يستخدم االعتقاد لتبرير االهتمامات الشخصية" Justified Belief "،"المبرر
مع تجديد جذري أو تغيير في عمليات المنظمة وبما يتوافق  "اأنه) De Gooijer) 0200 عرفها

  . "التداخالت الثقافية للمنظمة

ا مزيج من الخبرات والمهـارات والقـدرات        أنهب" )26 ص ،2006 ( وآخرون ،عرفها العلي كما  
والمعلومات السياقية المتراكمة لدى العاملين ولدى المنظمة، وهي أنواع مختلفة تـشمل المعرفـة        

  ."الضمنية والواضحة ومعرفة كيف

ا تتألف من الحقائق والمعتقدات ووجهات النظـر  أنهب"فة  المعرNorgan & Warnewويعرف  
المعرفـة  أن ويوضح . "  Know– How والتوقعات والمناهج ومعرفة الكيفواألحكاموالمفاهيم 

تراكمية تكاملية يتم االحتفاظ بها ألطول فترة ممكنة كي تكون متاحة لالستخدام والتطبيق بهـدف               
  . )59ص ،2008عليان، ( معالجة مواقف ومشكالت معينة

أن المعرفة جسم من المفاهيم والتعميمات واألفكار المجردة التي " )wiig )1993, p73كما يرى 
  ."نحملها معنا على أسس دائمة أو شبه دائمة، ونستخدمها لتفسير العالم المحيط بنا وإدارته

كـن  ا مصطلح يستخدم لوصف فهم أي منـا للحقيقـة، ويم  أنه ب )6 ص ،2003(ويعرفها الصباغ   
مجموعة من النماذج التي تصف خصائص متعددة وسلوكيات ضـمن      " ا  أنهوصف المعرفة على    

 أو يتم خزنهـا فـي وثـائق المنظمـة     األفراد تسجل في أدمغة  أن ويمكن للمعرفة    ".محددنطاق  
  .ونظمها وعملياتها ومنتجاتها وممتلكاتها

من خالل ما تقـدم عرضـه   و ،ة ال يوجد تعريف شامل متفق عليه للمعرفأنه إلىوتجدر اإلشارة   
 مجموعـة مـن الحقـائق والخبـرات         اأنهب" فان الباحث يعرف المعرفة      من تعريفات للمعرفة    

والمهارات والمعلومات واآلراء وأساليب العمل التي يكتـسبها الفـرد عـن طريـق الـتعلم أو                 
لتفسير العالم   ويستخدمها   ، ثم يسعى إلي تعميمها حتى تساعده في تطوير مستوى حياته          ،الممارسة

   ".المحيط به وإدارته

 هناك العديد من النقاط المـشتركة بينهـا         أنومن خالل التعريفات السابقة للمعرفة، يرى الباحث        
  :يمكن استنباطها فيما يلي

 .ومفاهيم وأرقام المعرفة تشمل بيانات و معلومات وحقائق أن .1
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 والمفاهيم  األرقامومات والحقائق و   عالقات بين هذه البيانات والمعل     إيجاد المعرفة عملية    أن .2
 .وربطها بتعميمات أشمل وأعم

 فهي من جهة تعتبر عنـصراً       ،إن المعرفة عنصر ملموس وغير ملموس في الوقت نفسه         .3
 وفي هذه الحالة    ،متالكها، ومن ناحية أخرى يمكن اعتبارها غير ملموسة       إ مما يمكن    ملموساً

 .متالكهاإتكون غامضة ويصعب 

 . المذكورة آنفاًاتقيم والمعتقدات هي القاسم المشترك في التعريفإن الخبرة و ال .4

 . يتم الحصول على المعرفة من خالل استخدام حواس اإلنسان وخبراتهأنه .5

 .اء على المدركات الحسية، وحسب حاجة اإلنسان لها نأن المعرفة تتجدد وتتطور ب .6

 المعرفةمناهج تعريف  2.1.3
 :اآلتي تلك المناهج ومن وبراهينه حججه منهج ولكل ةالمعرف لتعريف مناهج عدة هناك

 عنـد  تتحقـق  وقيمة مضافة فكري مال رأس": المعرفة في يرى الذي :االقتصادي المنهج -أ 
 .)Stewert, 1999,p58( "الفعلي استثمارها

 مـن حيـث   المعلومات مع التعامل على قدرة "المعرفة في يرى الذي :المعلومـاتي  المنهج -ب  
 .)Newman, 2000, p71( "موصوف هدف لتحقيق وتوظيفها وتصنيفهاجمعها وتبويبها 

 جودامو: "المعرفة في ويرى  أصول المنظمة،أحد المعرفة كإلىحيث ينظر  :اإلداري لمنهجا -ج  
 .)Endres, 1997, p161( ."والخدمات السلع إلنتاج سعيها في المنظمة إدارة معه تتعامل

 لتحقيـق  توظيفهـا  مـن  المنظمـة  تـتمكن  تقنية قدرات": المعرفة في يرى: التقني المنهج -د 
 ).Brian & Kurt, 1999, p5(."أهدافها

 المنظمـة  تعمـل  اجتماعية بنية كونها": للمعرفة تصوره في وينصرف :االجتماعي المنهج  -ه 
 ).Wick, 2000, p525(."أهدافه لتحقيق عناصرها توظيف على

 تحـدياتها  مواجهة للمنظمة تتيح قوة منها تجعل وظيفة: "لمعرفةا ويرى :الوظيفي المدخل  -و 
  .)Howell, 1998, p50(. "واقتدارها تميزها وتحقيق

ـ  السابقة المناهج كافة يضم تصورا تضمنيو" :ي الـشمول  المنهج -ز   موجـود  فهـو  اليوبالت
 بقـدرة  المنظمة يمد ،والتنظيمية التقنية للعوامل تفاعل عن ينتج اجتماعي هيكل ذو اقتصادي

 ). Jillinda & Other, 2000, p45( ."التميز إدراك لها يتيح موقف في تجعلها
 يمكن ظاهر األول جزأين، من تتكون": المعرفة أن إلى ويشير :المصطلحي الثنائي المنهج -ح  

 ضـمنية  سمة ذو وفه الثاني الجزء أما لنقل،ل قابلة وثائق إلى وتحويله معه المباشر التعامل
 .)Herschel, 2000, p43(. "والحكمة ستداللواال والخبرة المهارات مضمونها ظاهرة غير
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 الدارسـين  نظر وجهات استوعب ،متواصل نظري لجهد نتائج شك دون عدي مناهج من تقدم ما إن

  .للمعرفة النظري التطور مسلسل عبر المداخل أو النظريات أنماط ظهرت والتي ،والباحثين

  :ة والحكمالعالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة 2.1.4
مـن الخلـط     هنـاك شـيء      أنه إلى) 6 ص ،2004 فارة،   أبو(  البحوث والدراسات  أشارت

 الكثيـرين   أنوالتشويش في مفهوم كل من المعرفة والبيانات والمعلومات لدى الـبعض، حتـى              
حيث أن البيانات هـي رمـوز مجـردة يـتم     ، اًأحديعدون المعرفة والمعلومات والبيانات شيئاً و     

 معلومات، وعن طريق الدمج بين المعلومـات وقاعـدة          إلىية المعالجة   تحويلها عن طريق عمل   
 ومـن  هـا خالل من و، قاعدة المعرفة القائمةإلى تضاف بدورها ،المعرفة يتم إيجاد معرفة جديدة

 إن المعرفة )Hicks) Hicks et al., 2007, p5-16 يشير و.اتخاذ القرارات يتم المحيطة البيئة
ولكنها مرتبطة بهما، وإن االختالف بـين المـصطلحات هـو فـي             ليست بيانات وال معلومات     

ووفقا لهذا المعنى ال تتوقف المعرفة عند جمع المعلومات وإنما فـي اسـتخدامها              . المستوى فقط 
  .)Maguire & Koh, 2007, p37-58( وكيفية استجابة المستخدم لهذه المعلومات

 . الحكمة- المعرفة – المعلومات – لبياناتا :التالية المصطلحات بين التمييز من البد هنا ومن

 Data :البيانات .1
 تكون مصادرها من داخـل  أن، يمكن األولي بشكلها قيمة ذات ليست ،أولية خام وحقائق مواد هي

 .ومفيدة مفهومة معلومات إلى تتحول تعالج فلم المنظمة، ماأو من خارج 

  Information:المعلومات .2
 البيانـات  من مجموعة اأنه أي. بموجبها والتواصل التفاهم يمكن التي ومرتبة، منسقة بيانات هي

 األفكـار  من متجانسة وتركيبة خاصاً، معنى تعطي بحيث مناسبة، توليفة بطريقة المنسقة المنظمة

 العلي وآخرون،(. واكتشافها المعرفة إلى الوصول في منها االستفادة من اإلنسان تمكن والمفاهيم،
  .)24 ص،2006

 Knowledge:المعرفة .3
 أو اإلنـسان  يحملها التي الرمزية ىالبن مجمل أو واألفكار واإلرشادات والمعلومات البيانات هي

 فـي  مؤسسياً أو ً يا فرد البشري السلوك وتوجه محدد، وتاريخي يلدال سياق في المجتمع يمتلكها

 وفـي  والـسياسة  يالمدن المجتمع نشاط وفي والخدمات، السلع إنتاج في اإلنساني النشاط مجاالت

  ).18ص ،2008 ،الزيادات( الخاصة الحياة
رة، اه ما يميز المعرفة عن المعلومات هو أن المعرفة ديناميكية تعتمد على األفراد ضمنية وظ              أن

ويجب إعادة تكوينها وتستلهم معانيها من األفراد، أما المعلومات فهي ساكنة بصفة عامة، مستقلة              
سهلة االستنساخ والعرض وال يوجد لها معنى محدد، فالمعرفـة          عن األفراد، صريحة ومكتوبة،     
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 حكمة معرفة معلومات بيانات

من حيث جوهرها ذات طبيعة ضمنية على عكس المعلومات التي تكون بالـضرورة صـريحة               
 للمعرفة حيـث أن المعرفـة الـضمنية         حداومكتوبة وموثقة، وفي كل األحوال ال يوجد شكل و        

  .المعرفة أو إعادة تكوينها وإنتاجها معرفة مكتوبة بمجرد التفكير بمحاولة صنع إلىتتحول 

، األفـراد  المعرفة هي البيانات التي تتوفر لدى المنظمة أو          أساس أن إلىمن هنا يشير الباحث     و
 يمتلك الفـرد أو المنظمـة       أنوما   ، معلومات ذات قيمة   إلىثم تتحول هذه البيانات بعد معالجتها       

 مجاالتها  أحسنستخدامها واستثمارها في    المعلومات حتى يصبح يمتلك المعرفة، وعندما يحسن ا       
  . ما يسمى بالحكمةإلى يصل أنهف

  :الحكمة .4

 كمـا تـشمل     ، وفهم القيمة الدائمة   ، وحقيقي وزائف  ،هي تجسد الذكاء وفهم ما هو صحيح وخطأ       
 ،الحكمة القدرة على قبول التوجهات الجديدة التي يمكن أن يكون مرغوباً فيهـا ويمكـن أدائهـا                

تخدام المعرفة المعبر عنها في مبادئ للوصول إلي قرارات حكيمة حصيفة حول            والحكمة هي اس  
  . المواقف الخالقة

  العالقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة والحكمة) 2.1(شكل 

  من إعداد الباحث: المصدر

  هرم المعرفة  2.1.5
 يـصور   هرميشكل وهو المعرفة، هرم يسمى عما المعرفة إدارة مجال في الباحثون يتحدث

 تشكل التي الحكمة إلى وصوال الهرم، قاعدة تشكل التي الخام البيانات من يبنى الذي المعرفة عالم

 ،الهرم مستويات من مستوى لكل الدقيقة حول التفصيالت اآلراء اختلفت وقد الهرم، رأس بدورها
 .المعرفة هرمل الرئيسة التشكيلة حول هيإل التوصل عاما تم إجماعا هناك فإن ذلك ومع

 البيانات تشكل) 2.2( والموضح في الشكل Raddund  & Alanوضعه  الذي الهرم نموذج ففي

 ومخـازن  البيانـات  قواعـد  في  وتسجل البيانات،قاعدته أو الهرم أسفل الضمنية والبيانات الخام

 ملة تكاملية، إجراءات كا)Operational (التشغيلية /العملياتية البيانات وتعكس .األخرى البيانات
 ضمن مجموعـات،  ومصنفة سهل، بشكل ملخصة تكون البيانات المعلومات إدارة مستوى وعند

 الملخصة المعلومات مستوى إلى نصل إلى األعلى وبالصعود ومنظمة، )منقاة( هومفلتر ومخزنة
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 قاؤها،وانت وتنقيتها وتنظيمها، والمعلومات، البيانات معالجة تتم عندما ينتج والذي ،مركز بشكل
  .قوي ومكثف بشكل وتحليلها وربطها،

 المعرفة وصف الحالة يمكن هذه وفي المعرفة إلى قودي للمعلومات أخرى تلخيص بعملية القيامو
 والتشارك بموجبها، يمكن العمل التي والبيانات المعلومات من مشتقة (Insights) تبصرات اأنهب

 هنا الحكمة وتبدو الحكمة تكمن الهرم وعند قمة وأخيرا مختلفة، أساليبوب مختلفة ظروف في بها
  .وخالصتها المعرفة خلود اأنه على

  )Raddund & Alan (هرم المعرفة كما صوره كل من) 2.2(شكل 

، دار صفاء )1(، ط " المعرفةإدارةاتجاهات معاصرة في "  محمد عواد، الزيادات،: المصدر 
  48ص ،2008 ،األردنللنشر والتوزيع، عمان، 

  :المعرفة أهمية 2.1.6
 قيمة  إضافة فيما تشكله من     وإنما في المعرفة ذاتها،     األعمال المعرفة لمنظمات    أهميةتبرز  ال  

 ، االقتصاد الجديد المعتمد على المعرفـة      إلى، وفي الدور الذي تؤديه في تحول المنظمة         أواللها  
 تعطـي  استكـشافية  واعدوق بمصداقية تتمتع التي الحقائق من مجموعة المعرفة نفي حين نجد أو

 القـرن  تميـز  التـي  وهي ،أحدو آن في وثروة قوة  أيضاًالمعرفةإن ف لمستخدميها، تنافسية ميزة
 ،المعلوماتيـة  وعصر المعلومات ثورة ظل في أهمية األكثر الموارد باعتبارها والعشرين الحادي

 النـدرة،  مـشكلة  من انييع ال مورد فهي العمل، قوة و المال رأس مورد من أهمية أكثر فالمعرفة
  العكـس  علـى  بـل  ،مباالستخدا يتناقص وال ،بالتراكم يبني الذي الوافر حيد الو المورد باعتبارها

                              إضـافية  تكلفـة  بـدون  أو أرخـص  بتكلفـة  جديـدة  أفكـار  تطوير و توليد في استخدامها يمكن
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 ودورها فـي تحقيـق      إدارتها المعرفة و  هميةأ إدراك إنكما   ).26ص ،2006وآخرون، العلي(
  . كان االهتمام ظهر مؤخرا في هذا المجالإن، وحديثةالميزة التنافسية للمنظمة ليس فكرة 

 :يلي فيما المعرفة أهمية إلى)  20ص ،2008(تالزيادا أشار وقد هذا

 .للقيمة األساسي المصدر البشرية المعرفة تعد .1

 .ثانية تشكيلها وإعادة ونضجها وتطورها المؤسسة خلق لكيفية الحقيقي األساس تحرك .2

 .وإدامتها التنافسية الميزة لخلق األساس أصبحت المعرفة .3

 للتنسيق والتصميم   أشكال المعرفة في مرونة المنظمات من خالل دفعها العتماد          أسهمت .4
 . مرونةأكثروالهيكلة تكون 

 فـي  الجـذري  التغيير تحدث معرفية مجتمعات إلى المؤسسات تحول في المعرفة اهتمت .5
 . فيها المتزايد التعقيد ولتواجه األعمال بيئة في المتسارع التغيير مع لتتكيف المؤسسة،

 . كيفية إدارة منظماتهمإلى ةالمنظم اإلدارية مديري ةتوجه المعرف .6

  :خصائص المعرفة 2.1.7
ـ      ،األخرى األنشطةسمات تميزها عن    وللمعرفة خصائص   إن   ا  وقد تشعبت خصائـصها تبع

    هوسـيل وبيـل  أشـار ، فقـد  الختالف وجهات النظر التي يحملها الباحثون في هـذا المجـال      
)housel and bell (للمعرفة هياألساسية مجموعة من الخصائص إلى ):،29ص ،2005نجم.(    

 توليـد  علـى  قادرة يجعلها مما ذهنية خصوبة لديها المنظمات بعض :تولد أن يمكن المعرفة  -١
 عمليـة  فـي  عليهم التعويل يتم الذين، والمنظمة في المبتكرون األفراد يمثله ما اوهذ ،المعرفة

  . المعرفة وتوليد االبتكار استدامة
 القديمة محل الجديدة المعارف بإحالل تموت اأنهف المعرفة تولد ماك: تموت أن يمكن المعرفة - ٢

  .االستعمال عن لتتقاعد
 زيادة أجل من القيمة ذات المعارف فإن ،العالي التعليم تمعدال بفعل :تمتلك أن يمكن المعرفة - ٣

 التـي  المعرفـة  تحويـل  في بيراًك دوراً تمارس والمنظمات بها، اإلمساك يتم المنظمات ثروة

  .المادية الملكية شأن القانونية بالحماية تتمتع تجارية وأسرار ،اختراع براءات إلى تمتلكها
 الكثير هناك إذ متطورة، صريحة هي المنظمة في المعرفة يسل :األفراد في هرذمتج المعرفة - ٤

 فطريـة  معرفـة  هناك حيث األفراد رؤوس في خالق بشكل بها يحتفظ التنظيمية المعرفة من
)Innate knowledge( صريحة معرفة إلى للتحول قابلة ذهنية إمكاناتك بها مزودون نحن 

  .همتجذر
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 خالل تخزينه تم ما نإو ،خارجياً تخزينها يتم المعرفة من المزيد  إن:تخزن أن يمكن المعرفة - ٥
 بخزنـه،  تقوم أن السابق تاريخها خالل البشرية استطاعت مما أكثر هو الماضية سنة العشرين

 .االلكترونية الخزن وسائل على واآلن واألشرطة واألقالم الورق على انك الخزن وهذا

 الخارجيـة  والمعرفـة  الـضمنية  هالمتجـذر  المعرفـة  جانب إلىو :تصنف أن يمكن المعرفة -٦
 معرفةو ،األدلة معرفة في الحال هو ماك للمعرفة التصنيفات من أخرى أنماط هناك الصريحة،

 بمعرفة وتتعلق المهارة ومعرفة ،األشياء عمل بكيفية تتعلق )process knowledge( العملية

 بالرؤيـة،  متعلقة معرفة وهي اداألفر معرفة و،لمنظمةل قيمة ذات بطريقة األشياء عمل يفيةك

  . التي تستخدم في العملالعالقاتو الحدس،

ـ  ،األخرى من الصفات التي تميز المعرفة عن غيرها من موارد المنظمة            أنويرى الباحث     اأنه
 ، وتـزداد باالسـتعمال    ، وحيوية ، وصعبة القياس  ، وضبابية ، وغير ملموسة  ،األفرادمتجسدة في   

  . واسع المدى على المنظمةتأثير ولها ،ت متنوعة في نفس الوقتويمكن استعمالها في عمليا

  : المعرفةأنواع 2.1.8
ي معارف متعددة ليس لها     هو .األخيرة اآلونة في   اً جديد  معنى أخذيالمعرفة مصطلح قديم بدأ     

حدا و نوع متجانس  توضـع  أن وهذه حقيقة ألن المعرفة ليس لها شكل محدد وال يمكـن           ونمطي 
 العديد من التصنيفات حسب المداخل المتعددة لهـا         إلى، لذلك صنفت المعرفة     حدا و ارإطكلها في   

 المنظمات؟ بها تهتم التي المعرفة أنواع ما :اآلن السؤال ولكن من قبل الباحثين،

 لمعارفل أنواع ثالثة إلى أشار حيث )David Hi(،) 2000, p3 ( هايديفيدذلك يجيب  وفي 

  :يلي كما هيو المنظمات بها تهتم التي
 التـي  هـي  معرفة أهم أن ونفترضي )ن في المعلوماتوالمتخصص (نويمعلوماتال :البيانات .1

 المعلومـات  كـل  لوضـع  تسعى للبيانات مخازن ونبن فهم ي، العالئقيهالبيانات قواعد في تتوافر

 تصرتق وهي المنظمة، معرفة من حداو جزء هذا ولكن المديرين، أنمال قيد المنظمة في المتوافرة

 البيئـة  مـن  جـزء  هي أشياء من ذلك إلى وما ات،يلاالفع األفراد، المنتجات، عن معلومات على

 .المستقبل عن المعلومات من القليل اقل إال تمتلك ال البيانات فمخازن ة،يلاالح

 فهنا التطويرية، وعملياتها بحوثها نتائج المنظمة أرشيفات بطون في جد ن:الفكري المال سرأ .2

 ذلـك  في نتائجها تؤد لم ولكنها رائعة بدأت التي فاألفكار النشر، وحقوق االختراع اءاتبر تتواجد

 المـستقبلي،  للنمـو  مهم مصدر لنا يتوافر هنا ، أو ذاكاألرشيف هذا في متوافرة الزالت الحين،

 مـصدر  يكـون  قد السابق في منه االستفادة من تتمكن ولم المنظمة تمتلكه الذي الفكري فالرأسمال

 .المنظور المستقبل في أو اآلن واالبتكار إللهامل
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 المنظمة، في العاملين خبرات وهي هاالحصول علي في أكبر صعوبة نعاني التي هي :لخبرةا .3

 تـسرب  من عانيت ال التي والمنظمة يعمل، ال ما كل وعن يعمل ما كل عن أشياء يعرفون فاألفراد

 العكـس  وعلى ها،يإل تصل كيف تعرف أن تطاعتاس لو المعرفة، من ضخمة اًأحجام تمتلك العمالة
 .عمله فيها العاملين أحد يترك مرة كل في ثرواتها من اًجزء تفقد فالمنظمة ذلك من

  :  للمعرفة أخرى أنواع إلى كذلك يمكن التطرق 
  يصنفMarquardt ) 2002, p13( أنواع خمسة إلى المعرفة :  
  . المعرفة المطلوبواعأنو هي أي نوع من : Know – What: معرفة ماذا .1
 .وهي معرفة كيف يمكن التعامل مع المعرفة: Know – How: معرفة كيف .2

 . وهي معرفة لماذا هناك حاجة إلى نوع معين من المعرفة:Know – Why معرفة لماذا .3

 يمكن العثور علـى معرفـة محـددة    أينو هي معرفة : Know – Where: أينمعرفة  .4
 .بعينها

 . معرفة معينةإلىو هي معرفة متى تكون هناك حاجة : Know – When: معرفة متى .5

 أنماط المعرفة) 2.3(الشكل 

 ، دار الميسرة، عمان، األردن    "المدخل إلى إدارة المعرفة    "،وآخرون ، عبد الستار  العلي: المصدر
  .39، ص2006

  لمعلنةالمعرفة ا
Explicit Knowledge 

 أنماط المعرفة

   الضمنيةالمعرفة
Tacit Knowledge 

  الضحلةالمعرفة 
Shallow Knowledge 

  السببيةالمعرفة 
Reasoning Knowledge 

  كيف/ التكنولوجيةالمعرفة 
Know - How 

  العميقةالمعرفة 
Deep Knowledge 

  الموجهةالمعرفة 
Heuristic Knowledge 
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    ـ     ) 34، ص 2006(يشير باسردة  ضـمنية وأخـرى     ةأن المعرفة صنفت إلى معرف
 ,Heising( : الباحثين ومـنهم أغلبصنيف األكثر استخداماً وذلك بإجماع ويعد هذا الت :ظاهرة

2001(، )Duffy, 2000(، )Hauer, 1999(، )kin, 2000(، )،2005 الكبيسى.(  

 العـالم و الفيلـسوف      إلـى  معرفة صريحة ومعرفة ضـمنية       إلىوتعود جذور تصنيف المعرفة     
محاضـراته فـي مرجـع باسـم     ، ولقد جمع Michael Polany (1976 – 1891)الهنغاري 

"Personal Knowledge: Toward A post Critical Epistemology" ومن  1958سنة 
علـى كتابـه اسـم المعرفـة      Polanyهذا العمل تعود جذور مفهوم المعرفة الضمنية، لقد أطلق

ان  أراد أن يقول أن الفكر والتفكير في العلم يرتبطان بالمعرفة الشخـصية لإلنـس              نهالشخصية أل 
  .وان العواطف تعتبر من المكونات الحيوية للمعرفة الشخصية

  :Tacit Knowledgeالمعرفة الضمنية  1.8.12.
ة والحـدس والحكـم     يلهي المعرفة التي تعتمد على الخبرة الشخصية والقواعـد االسـتدال           

 على تنعكس والتي مكتوبة غير وهذه والثقافة، ديلاوالتق العادات الضمنية المعرفة  وتمثل،الشخصي
 الـصعب  مـن  المعرفـة  وهذه اإلنسان عقل داخل تتم التي العقلية العمليات حصيلة فهي ،السلوك
 بعض خالل من استثارتها يمكن ولكن فقط، مالكيها رؤوس في موجودة انهأل فيها، والتحكم إدارتها

  . معينة لمنبهات وتعريضها بذلك، الخاصة الممارسات

غير المصقولة، والمتراكمة على شكل معرفة الكيف والفهم فـي          ) بةالمرك(وهي المعرفة المعقدة    
 أن المعرفـة  إلـى ) Coakes )2003, p33ويشير  . الذين يتمتعون بإطالع واسععقول الناس

ـ النماذج الذهنية، والمعتقدات، والحـدس،  : الضمنية تحتوي على أبعاد معرفية هامة مثل   اليوبالت
  .يده من خالل استخدام الخبرة الماضية في البيئات الجديدةفإن هذا النمط من المعرفة يتم تول

 فـي  يعملـون  ممـن  وقلبـه  فرد كل عقل داخل تتواجد التي بالمهارات الضمنية المعرفة وتتعلق

 إدراكية أو فنية المعرفة تلك تكون وقد لآلخرين، تحويلها أو نقلها السهل غير من والتي المؤسسة،

 الموجودة والمعرفة الخبرات كل على نحصل أن الصعب ومن بعيد، حد إلى شخصية معرفة وهي

الـصريحة   المعرفـة  إلـى  المعرفة هذه تحويل بغرض المؤسسة، في يعمل شخص كل داخل في
  ).27 ص،2007الصاوي،(

  :Explicit Knowledge الصريحة/ المعرفة الظاهرة 2.1.8.2
 وهـي  .اآلخـرين  إلى نقلها هي المعرفة الرسمية والمنظمة التي يمكن ترميزها وكتابتها و

 وأوساط ،التقارير والمدونات، الوثائق، الكتب، المراجع، تحتويها التي هالمرمز أو المكتوبة المعرفة

 مـن  تحويلها بسهولة ويمكن ،والتحديد الوصف سهلة معرفة فهي لذلك .الرقمية المعلومات تخزين
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 تخزينها يلاوبالت وإنتاجها قراءتها إعادة مستمرة بصفة ويمكن آخر، إلى شكل ومن أخرى إلى لغة

 هذه المعرفة ال تنفصل وال تستطيع االستقالل فـي مرحلـة تكوينهـا أو               أنغير  . اواسترجاعه
  .الضمنيةتطويرها عن المعرفة 

 لألفـراد  أن المعرفة المعلنة هي المعرفة التي يمكن )7 ص،2004 فارة، أبو ( Allenويرى
ن البيانات والمعلومات التي يمكن الحصول عليهـا وتخزينهـا          تقاسمها فيما بينهم، وتشمل كالً م     

 والبرامج والموازنـات    واإلجراءاتالبيانات والمعلومات المخزنة التي تتعلق بالسياسات       وكذلك  
 التقويم والتـشغيل واالتـصال ومعاييرهـا،        أسس إلى باإلضافةوالمستندات الخاصة بالمنظمة،    

  .ومختلف العمليات الوظيفية

 هـي  أعمال  المعرفة الصريحة التي تمتلكها أي منظمةأن) 7-6 ص،2004( دية وأب ويؤكد
 مثـل  عمـال لأل المعلوماتية البني التحتية من الكثير تتضمن انهأل لديها المعرفة أساس شك دون

 الملكيـة  وحقـوق  والموازنـات  واإلجراءات والميزانيات والعمليات والسياسات االستراتيجيات
 وقد كذلك ليس الواقع أن غير سهلة المعرفة من النوع هذا أن إدارة )دية أبو( يضيف و الخ،...
 عليهـا  االطـالع  سـهولة  يعني ال ما منظمة في المعرفة هذه توفر أن كثيرة على تجارب دلت

 أو التنظـيم  سـوء  أو أحيانـا  البيروقراطية بسبب وذلك بالضرورة منها واإلفادة هايإلوالرجوع 
 أو موضـوعية  معرفـة  بكونهـا  تتصف الصريحة المعرفة هذه إن يضيف  كما.الخ...التخزين
 للترميـز  قابليتهـا  خصائـصها  مـن  فـان   وكـذلك )tangible(  ملموسةحسية اأنهوب رسمية

)modifiable( يمكن أنهف أخرى ناحية، ومن بإرادتنا هايإل الوصول نستطيع أننا إلى اإلضافةب 
 البريـد  مثـل  إلكترونيـة  أو مباشـرة  بوسائل ءسوا فيها والتشارك البيانات قواعد في تخزينها

 زيادة مخزونهـا  إلىلذلك يتضح من خالل ما تقدم سبب سعي المنظمات  .واإلنترنت اإللكتروني
  .من المعرفة المعلنة كجزء من عملية التعلم المنظمي

  :مصادر المعرفة 2.1.9
 والـتعلم  فالـذكاء  ،المعرفـة  يجمع أو يحوي الذي المصدر ذلك" :أنهب المعرفة مصدر يعرف

.  الحدس كمـصدر للمعرفـة  إلى قديما أرسطو أشارو ،"لألفراد المعرفة حدود تحدد أمور والخبرة
  :هما رئيسيين قسمين إلى المعرفة مصادر وتقسم

  :الخارجية المصادر 2.1.9.1
 مـع  العالقة نوع على تتوقف والتي المحيطة، المنظمة بيئة في تظهر التي المصادر تلك وهي

 استنـساخ  عمليـة  تـسهل  التي التجمعات إلى االنتساب أو الميدان، في الرائدة األخرى ماتالمنظ
 البحـث  ومراكـز  والجامعات، واالنترانت، واالنترنت المكتبات المصادر هذه أمثلة ومن المعرفة،
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، والقطاع الذي تعمل فيـه المنظمـة والمنافـسون لهـا والمـوردون      االختراع وبراءات العلمي
 مختلـف  علـى  األفراد يعمل حيث والمعرفة، للمعلومات الخارجي المصدر بيئة الوتعد ،والزبائن

 الـذوق،  اللمس، البصرية، السمعية،(ة الحسي المدركات كل أو أحد خالل من التنظيمية مستوياتهم

 الخارجيـة  المصادر من كبيراً عدداً هناك أن كما البيئة من والحوادث البيانات اكتشاف على )الشم

 المـؤتمرات،  في المشاركة المصادر، هذه ومن المعرفة، على منها الحصول للمؤسسة يمكن التي

 الفيـديو،  وأفـالم  العالميـة،  المعلومات شبكة على المنشورة والمواد والمجالت الصحف متابعة

 المشاريع وإقامة األخرى، المؤسسات مع نوالتعاو والتكنولوجية، االجتماعية االتجاهات ومراقبة

  .)107ص ،2008عليان،( لكذ وغير

  :الداخلية المصادر 2.1.9.2
تتمثل المصادر الداخلية في خبرات أفراد المنظمة المتراكمة حـول مختلـف الموضـوعات              
وقدرتها على االستفادة من تعلم األفراد والجماعات والمنظمـة ككـل وعملياتهـا التكنولوجيـة               

 المعرفـة  وتـشتمل  المعرفـة،  الكتساب اخليةالد المصادر أحد الضمنية المعتمدة، وتعتبر المعرفة
 الغالـب  وفـي  ومذكراتهم، وذاكرتهم، وافتراضاتهم، ومعتقداتهم، األفراد، خبرات: على الضمنية

 منافعـه  النوع لهذا تكون قد ذاته الوقت وفي .الشرح أو النقل صعب المعرفة من النوع هذا يكون

   .المؤسسة لصالح الكثيرة

 المكتبـات  الداخليـة،  والمـؤتمرات  اإلسـتراتيجية،  :الداخليـة  رالمـصاد  على األمثلة ومن
 والخبـرة  والعقـل  الـذكاء  عبـر  األفراد الداخلية، العمليات الحوار، الصفي، التعليم االلكترونية،
      .الداخليـة  االختـراع  وبـراءات  البحـوث  أو بالعمـل  الـتعلم  خـالل  مـن  أو والمهـارة، 

   ).46ص ،2008الزيادات،(

 من استقطابها يجب بل المعرفة الكتساب حداو مصدر على االعتماد يمكن ال أنه :القول يمكنو

 أو البشرية المصادر سواء والمتاحة الممكنة الوسائل شتى وباستخدام والمصادر، الموجودات جميع

  .للمعرفة النفع هذا من أكبر مساحة لتحقيق الوثائق أو التكنولوجية
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  المبحث الثاني

   المعرفةإدارة

   المعرفة دارةإ  مفهوم2.2.1
 التطورات الفكرية المعاصـرة، إال أن االهتمـام بالمعرفـة والـسعي     أحدتعد إدارة المعرفة   

: الكتسابها والبحث عنها يعد قديماً، إذ تمتد جذورها إلى أفالطون وأرسطو، حيث يقول أفالطون             
ه القـادر علـى   بدون المعرفة لن يكون اإلنسان قادراً على معرفة ذاته، وأن حامل المعرفة وحد       "

وبحلول تـسعينات القـرن     ). 45 ص ،2005الكبيسي،  (فهم عالمه المحيط به والمتمثل بالوجود       
الماضي تحول مفهوم القوة التقليدي للدول الكبرى، ليحل محله مفهوم أخر للقـوة يقـاس بعـدد                 

، )Knowledge is power(العقول التي تحتضنها تلك الدول، وهكذا جاءت عبارة المعرفة قوة 
لتضع الفكر المنظمي أمام تحديات إدارة المعرفة وتطبيقاتها وما ينتج عنها من مفاهيم تدور فـي                

  .فلكها، ومنها علي سبيل المثال إدارة المعرفة، واألداء المؤسسي في ظل وجودها
 نسبياً والتي اختلف الباحثون في تقديم تعريف لهـا،  الحديثة المعرفة من المفاهيم إدارةتعتبر  و

 اختـصاصاتهم وخلفيـاتهم     الخـتالف  من مداخل ومنظورات متعددة، تبعاً       الباحثوند تناولها   ولق
 إلـى  المعرفة واسع جداً، و    إدارة سببين رئيسيين وهما أن ميدان       إلىالعلمية والعملية، ويعود ذلك     

ديناميكية هذا الموضوع، بمعنى التبدالت السريعة في المجاالت التي يـشملها والعمليـات التـي               
  .غطيهاي

أن االهتمام بموضوع إدارة المعرفة قد جاء ) 98 ص،Hansen & other(،) 1999(ويري 
أولها التطورات المتسارعه في تقنية المعلومات، والتي جعلت عمليـة تبـادل    : نتيجة لعوامل عدة  

شبكات الكترونية تساعدهم في    بالمعرفة الواضحة تتم بشكل أسرع وأسهل من حيث ربط األفراد           
 Learning ( منظمـات متعلمـة  ن المعلومات والخبرات، وثانيها سعي المنظمات لكي تكوتبادل

Organization(            يتولى المديرون فيها إيجاد ثقافة تنظيمية خاصة تحقق إيجاد المعرفة وتبادلها ،
  .وتوفيرها في الوقت والمكان المناسبين

ـ     إدارةت المعرفة و  أخذمنتصف التسعينات   ومنذ   ين المنظمـات تحظـى      المعرفة داخـل وب
 في النمو االقتـصادي، وتحقيـق الميـزة     أساسي إسهامباالهتمام المتزايد والمتسارع لما لها من       

ن ما يزيـد    أالتنافسية، حيث شهد منتصف سنوات التسعينات انتشار كم هائل من المطبوعات، و           
 – 1996 (عـامي المعرفة قد عقدت خالل الفترة ما بين  إدارةعلى ثالثين مؤتمراً تتعلق بحقل 

 إلـى  يرون أن المعرفة هي المفتاح أوروبا في األعمالمن قادة منظمات  )% 89 (وان) 1997
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 من تلك المنظمات تؤمن أن هناك قيمة تتولد عن استخدام المعرفـة،  )% 85 (نأ، واألعمالقوة 
، حجـازي ( . المعرفةإدارة من تلك المنظمات أوضحت أن لديها خططاً الستحداث )% 90 (نأو

   ) 20-15، ص2005

 المعرفـة هـي     إدارةأن   )2 ص ،2002( والزامـل    )1 ص ،2003(ويرى كل من العتيبي     
 والعمليات التي تساعد المنظمات على توليد المعرفـة والحـصول عليهـا            األنشطةمجموعة من   

بما تتضمن من بيانـات     (واختيارها واستخدامها وتنظيمها ونشرها، والعمل على تحويل المعرفة         
 إدارةواستخدام مخرجـات  ) سلع وخدمات( منتجات إلى) مات وخبرات واتجاهات وقدرات   ومعلو

المعرفة في صناعة القرارات وحل المشكالت ورسم عمليات الـتعلم وبنـاء منظومـة متكاملـة      
  .للتخطيط االستراتيجي

 واألصـول تخطيط و تنظيم ومراقبة وتنـسيق وتوليـد المعرفـة           "ا  أنه ب Wiigعرفها   قدو
 الشخصية والتنظيمية وبشكل يـتم      واإلمكانات توالعمليات والقدرا  برأس المال الفكري     المرتبطة

 ،2004 أبـو فـارة،   ( ." االيجابي في نتائج الميزة التنافسية     األثر قدر ممكن من     أكبرمعه إنجاز   
االستراتيجيات والتراكيب التي تعظـم مـن المـوارد الفكريـة           "ا  أنهكما يمكن تعريفها ب   . )8ص

 وجمع ومشاركة وإعـادة     بإيجادتية من خالل قيامها بعمليات شفافة وتكنولوجية تتعلق         والمعلوما
استخدام المعرفة بهدف إيجاد قيمة جديدة من خالل تحسين الكفاءة والفاعلية الضرورية والتعاون             

  .)26 ص،2004 ،العمري" (  القراراتاذختاوفي عمل المعرفة لزيادة االبتكار 

 موارد الميزة التنافـسية للمنظمـة       أحدفي كونها     تتمثل  المعرفة دارةإوبالرغم من أن شعبية     
 المعرفة تبلورت من خالل القواعد التطبيقية وقوة التأكيد على تحويل المعرفـة             إدارة أدبياتلكن  

  ).Saito et al., 2007( معرفة صريحة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات إلىالضمنية 

مدخل نظمي متكامـل إلدارة     "ا  أنه المعرفة ب  إدارة )8 ص ،2004( ويعرف الرفاعي وياسين،  
وتفعيل المشاركة في كل أصول معلومات المشروع، بما في ذلك قواعـد البيانـات، والوثـائق،           

 ". العـاملون  األفـراد  تجارب وخبرات سابقة يحملهـا       إلى باإلضافة،  واإلجراءاتوالسياسات،  
نظام توليد عمـل مزدهـر   "ا أنه المعرفة بإدارة ،)Little et al., 2002, p9(ويعرف كروس 

، وتجميعهـا   المنظميـه  تشجيع توليد كل من المعرفة الشخصية والمعرفـة          أنه من ش  ،وبيئة تعلم 
  ."لألعمال استخدامها سعياً وراء قيمة جديدة وإعادةواستخدامها، 

معرفة، وان كان    متفق عليه إلدارة ال    أحد ال يوجد تعريف و    أنهويالحظ من التعريفات السابقة     
 على جمـع وتوليـد      تالمؤسسا وعمليات تساعد    أساليب اأنه تشابهاً بين بعضها، من حيث       هناك

 إداريـة  المعرفة ليست وظيفة     إدارة أن   علىالمعرفة وتطبيقها التخاذ قرارات سليمة، وهذا دليل        
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 إدارةساعد فـي  ، بل هي مجموعة من العمليات المتنوعة التي ت      اإلدارية األنشطة عن بقية    مستقلة
فـي   والجماعات من عمليات التشارك      األفراد االجتماعية في بيئة العمل لتمكن       األنشطةوتوجيه  

  .المعرفة وتوليدها ونقلها وتخزينها وتوظيفها

 إدارة" : بـاالتي   المعرفـة  إدارةفإن الباحث يعرف    عرضه من تعريفات    ما تقدم   ومن خالل   
 وهي الجهـد المـنظم الـواعي        ،يبتكار والعمل التشارك  المعرفة تهدف إلي التعاون والتميز واال     

 أنواع توليد واكتساب وجمع وتصنيف وتنظيم وتخزين كافة         أجل البلدية من    إدارةالموجه من قبل    
 أفـراد  وجعلها جاهزة للتـداول والمـشاركة بـين    ، وإدارتهاالمعرفة ذات العالقة بنشاط البلدية  

   ".يرفع كفاءة اتخاذ القرارات واألداء الوظيفي لدى البلدية  بما، البلدية المختلفةوإدارات وأقسام

   المعرفة وتطورهاإدارة  نشأة2.2.2
 المعرفة منذ آالف الـسنين، فقـد مارسـها         إدارةلقد درج الفالسفة على الكتابة في موضوع        

معرفة  ال  إدارة وبذلك ال تعتبر   ن وغيرهم، ون، أمناء المكتبات، والمدرس   والفالسفة، الكتاب، المؤلف  
 علـى  كم هائل من المعرفة وذلـك   إلى يحتاجون   األفرادة أخد   يلامفهوم جديد، لكن في الفترة الح     

 إلـى  الذي دفع المنظمات نحو الـسعي  األمر على نحو مالئم،    أعمالهم تنفيذ   أجلنحو متزايد من    
  .بناء قواعد المعرفة الخاصة بها

ة المعرفة علـى المـستوى النظـري       أن المشكلة المركزية في إدار     إلى Saffady أشاروقد  
. كانت معروفة على مدى عقود لكنها على المستوى التطبيقي لم تكن معروفة إال قبل بضع سنين               

 مـداه إال    أخذ لم ي  نهوالحداثة في موضوع إدارة المعرفة انحسرت في الجانب التطبيقي، وذلك أل          
  )32، ص2005 الكبيسي،( .في السنوات األخيرة

هـو       ) Knowledge Management( المعرفـة  إدارة مـصطلح م إن أول مـن اسـتخد  و
"Don March"   ـ في بداية الثمانينات من القرن الماضي، علـى  المرحلـة النهائيـة مـن    اأنه

 بشكل مستقل أو بوصـفها عمـالً      هايإلالفرضيات المتعلقة بتطوير نظم المعلومات، لكنه لم يشير         
 أن إلى" Drucker" اإلدارة رواد أحدلة ذاتها تنبأ وفي المرح ).koening, 1999, p27( مستقالً

 ن المنظمـات سـتتكون مـن صـناع المعرفـة          أالعمل النموذجي سيكون قائماً على المعرفة، و      
)(Knowledge Workers    الذين يوجهون أدائهم من خالل التغذية العكـسية لـزمالئهم ومـن

ة المعرفـة التـي بـدأتها     إلداراألولـى  التطبيقـات  إلـى رجـع بعـضهم بـدايتها     أو .الزبائن
 وتحديداً في برنامجهـا إلدارة المعرفـة   1985 في عام األمريكية) Hewlett Packard(شركة

 )Managing Knowledge for the Computer Dealer Channel(للقناة الحاسوبية للتاجر
  .)Davenport, 1993, p6.(أخبار عليها شبكة أطلقوالتي 
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 الكثيرون بإدارة المعرفة وتأثيرها على عملية األعمال، حتى أن           لكن في هذه الفترة لم يقتنع     
"Wall street" خاصـة فـي   األمـر  المعرفة في بادي إدارة في العالم تجاهل يلا سوق مأكبر ،

 المعرفـة فـي     إدارة يتعامـل مـع      أخذو بها بعد ذلك     هتمامحاوالت تحديد قيمة نقدية لها، لكنه       
  ).Mullin, 2000, p29(يكافئها  وليد القيمة وبدأ نماذج لتإلىالحاالت التي تتحول 

فـإن التـأثير االسـتراتيجي إلدارة    ) Stromguist & samoff ) 2000ومن وجهة نظـر 
 اإلداريةمن الميزانية   ) %4(م خصص البنك الدولي     1999 م، وفي عام     1997المعرفة بدأ عام    

 وكتابها في   اإلدارةر من علماء علم     هذا وقد ساهم الكثي    . برنامجه إلدارة المعرفة   لتطويرالسنوية  
 & Peter Drucher ( المعرفة، ومن بين هؤالء العلمـاء والكتـاب  إدارةبزوغ مفهوم أو مجال 
Paull Strassman ( كمـورد  المعرفـة  النامية للمعلومات، وأبرزوا دور األهميةوقد أكدا على 

 األوجه بفحص )Arguers  &Kresstevan Patel(، كما قام كٍل مناألعمالتنظيمي لمؤسسات 
  .المختلفة إلدارة المعرفة

 ديناميكية فـي    األكثر المعرفة من المواضيع الساخنة      إدارة أصبح موضوع    1997وفي العام   
 وظهرت مجاالت كبيرة من المؤلفات فـي هـذا المجـال، حيـث أن     اإلدارة الفكري في    اإلنتاج

 إجماالًتي مما تعرفه    المساندة للمؤسسات تأ  هي أن الميزة الوحيدة     األعمال   لهذه   األساسيةالرسالة  
   ).165 ص،2004رزوقي، ( .م ما تعرفه بفاعليةاستخدا يةوكيف

  :هي االهتمام بإدارة المعرفة وتزايد هذا التطور إلى أدت التي األسباببرز أ ويرى الباحث أن
  .لكترونية االواألجهزةالتطور التكنولوجي الكبير والتقنيات العالمية في صناعة الحواسيب  .1
 .التطور الهائل في تكنولوجيا االتصاالت وتراسل المعلومات .2

 العالمية وعولمة التجارة وتزايد حدة المنافسة، وظاهرة العولمة         األسواقاالنفتاح الكبير على     .3
 .بأبعادها المختلفة

 وأصبحت تقـدم  اإلدارية المعرفة كانت محصلة لجملة من المبادرات إدارةاً أن يلاوقد ظهر ح  
 Total Quality ( الجـودة الـشاملة  إدارة: اإلداريـة بديالً مقبوالً لها، ومن هـذه المبـادرات   

Management - TQM( ،المعلومـات، رأس المـال الفكـري    إدارة هندسة العمليات، وإعادة 
والموجودات الفكرية، والمنظمة المتعلمة، كما أصبحت في حد ذاتها مدخالً ومجـاالًَ اسـتراتيجياً           

  ويـانج   التي تبنته بيوت خبرة استشارية دولية مثل هامليتون وآرثـر          الحديثة األعمال ةإدارفي  
)Hamilton, Arthar & Young( تبني هذا المدخل من قبل عـدد كبيـر مـن    إلى باإلضافة 

 وعلـوم المعرفـة     اإلنتاجيـة  للجـودة    األمريكية مثل المنظمة    األعمالالمنظمات المهتمة بإدارة    
APQIS.   
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  : المختلفة مثلاإلدارية المعرفة بعدد من المجاالت إدارةهوم يرتبط مفو
  .Change Management التغيير إدارة -
 .Risk Management المخاطر إدارة -

 .Best Practicesالجيدة الممارسات  -

  .Benchmarking باألفضلالقياس المقارن  -

 إدارة مـدخل  تبني لمؤسساتا حاولت فقد ،لإلدارة جيداً نظاماً أصبحت المعرفة إدارة ألن ونظراً

 نمـوذج  وضع في بدأت قد المؤسسات من كثيراً أن من الرغم على أنه البحث أظهر ولقد المعرفة،

 فإن ثم ومن ككل، المنظمة مستوى على بتطبيقها قام الذي هو )% 60(يلاحو منها ً قليال أن إال لها

 مجتمعات بناء خالل من المعرفة دارةإ لتطبيق مثال اأنه على هايإل النظر يتم أصبح المؤسسات هذه

  ). 134 -131 ص،2008عليان، (. الحديثة التكنولوجية ساليباأل استخدام طريق عن معرفية

ومن هنا يري الباحث أن المؤسسات الفلسطينية بصفة عامة والبلديات بصفة خاصة في أشـد     
الميـزة التنافـسية وتقـديم      ة في تحقيق    يلا، لما له من أهمية ع     اإلداري األسلوب هذا   إلىالحاجة  
، وذلك ألن البلديات تحتوي على قاعدة مـن المعلومـات المتراكمـة والمخزنـة               أفضلخدمات  

والخبرات التي من الممكن أن تكون نماذج يستعان بها في تلك المجاالت المعرفية، كما يمكن أن                
قـرارات وحـل    مساعدة البلديات في عمليـات التخطـيط واتخـاذ ال          المعرفة في    إدارةتستخدم  

 العـاملين  كفـاءة  التنظيمي لهـا ورفـع   األداءالتي بدورها تساهم في رفع مستوى والمشكالت،  
  .إنتاجيتهمو

  . والتكنولوجيةاإلدارية  المعرفةإدارة  جذور2.2.3
 :المعرفة إلدارة اإلدارية الجذور 2.2.3.1

 رقـم ة  والـشكل      إلي الجذور اإلدارية إلدارة المعرف     )70، ص 2006 (أشار العلي وآخرون  
  :التالية اإلدارية الممارسات خالل من تبلورت التي المعرفة إلدارة اإلدارية  الجذوريوضح (2.4)

  :Business Transformationتحويل األعمال .1
ن منظمات القرن الحادي والعـشرين تواجـه       إإن الثابت الوحيد في حياة المنظمات هو التغيير و        

يتطلب اإلبداع المستدام والتغيير الفعال والتطوير الشامل لكـي  ن النجاح فيها إ، و بيئات مضطربة 
تتمكن المنظمة من تحقيق التفوق والتميز، وأن من مداخل التغير التحويلي التنظيمـي والتطـوير      

 وإدارة Business Process Reengineering (BPR)إعـادة هندسـة العمليـات    : التنظيمي
  .Culture و الثقافة Total Quality Management (TQM)الجودة الشاملة 
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  :Innovationاالبتكار  .2

    اإلبـداع  أنو السوق على شكل سـلع وخـدمات         إلىاالبتكار هو استغالل أفكار جديدة لتقديمها       
  .هو نقطة البداية في االبتكار

 :Information Managementإدارة المعلومات  .3

في وضع إطار عام شامل اسـتفادت منـه         إدارة المعلومات وإدارة تكنولوجيا المعلومات ساهمتا       
إدارة المعرفة في عملياتها وعبر وظائفها ومستوياتها إلضافة قيم عديدة منهـا تحقيـق وتعظـيم        
رضا الزبائن وذلك من خالل توضيح عالقات السبب والنتيجة وإعادة استخدام وتحويل المعرفـة     

 Knowledge (ات فـي مـصطلح  I مكـان   K واضحة ويظهر ذلك في إحالل إلىالضمنية 

Management ( KM و ) Information Management(IM .  

 :Knowledge –Based Systemsنظم قاعدة المعرفة  .4

لتعزيز قاعدة المعرفة التنظيمية تستخدم المنظمة عدة نظم منها نظم المكاتب ونظم عمل المعرفـة           
دعم واكتـساب المعرفـة     ونظم تعاون المجموعات وتطبيقات الذكاء الصناعي وتقوم هذه النظم ب         

  .والمشاركة فيها وتوليدها وتوزيعها
 : Intellectual Assets/ Capitalرأس المال الفكري والموجودات الفكرية .5

هو مجموعة من األفكار واالختراعـات والتكنولوجيـا والمعرفـة العامـة          : رأس المال الفكري  
بـداع والتطبيقـات فـي الـشركة،     وبرامج الكمبيوتر والتصاميم وقواعد البيانات والعمليات واإل  

  . ربحإلىوببساطة أكثر كل فكر معرفي يمكن تحويله 

 مـن   ءفتوجد حيثما وضع رأس المال البشري فـي أوسـاط أي جـز            : أما الموجودات الفكرية  
والتعلم ويشمل الخطط واإلجراءات والرسـومات      ) المعرفة التكنولوجية ( كيف   –معرفة  : المعرفة

يوتر وأي منها يحمي قانوناً يـسمى ملكيـة فكريـة وتـشمل بـراءة          والمخططات وبرامج الكمب  
  . التجارةراالختراع وحقوق الطبع والعالمة التجارية وأسرا

 :Learning Organizationالمنظمة التعليمية  .6

هي تلك المنظمة التي يكون فيها كل شخص مشغول في تعريف وحـل المـشكالت والتحـسين                 
  . تحسين والتجريب باستمرار وبذلك تزداد جدارتهاالمستمر مما يمكن المنظمة من ال

وبإيجاز يمكن القول بأنها المنظمة التي تتبنى مفهوم التعلم التنظيمي بهدف التكيف والتفاعل مـع               
  .التغيرات السريعة والتحديات الموجودة في البيئة وتحقيق أهدافها بنجاح وفاعلية
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   اإلدارية إلدارة المعرفةرالجذو) 2.4(الشكل 

  
، دار الميسرة، عمان، األردن     "المدخل إلى إدارة المعرفة    "،وآخرون ، عبد الستار  العلي: المصدر
  .61ص، 2006

   المعرفةإدارةالجذور التكنولوجية لنظم  2.2.3.2
  :األتي ال بد من معرفة أنه المعرفة في المنظمة فإدارة تطبق لكي

مية، العمل الجماعي ونظم االتصال والـسياق       مثل البيئة التعلي  : المفاهيم النظرية ذات العالقة    .1
  .التنظيمي

 كاالنترنت، نظم المعلومـات     : التكنولوجية التي تضمن عمليات المشاركة الجماعية      األدوات .2
 . ومستودعات البيانات ومحركات البحث ونظم االتصالاإلدارية

 مـن خـالل   منظميهلا المعرفة لقواعد معرفة المنظمة والذاكرة التفاعلية و     إدارةاستخدام نظم    .3
 . المعرفة ومحركات البحث والخرائط المعرفيةإدارةقواعد المعرفة وتكاملية 

 المعرفـة والـتعلم االلكترونـي ودفـع         إدارة المعرفة في تفاعالت نظم      إدارةتطبيقات نظم    .4
 . المعرفة وعالقات الزبائن

  األعمال لتحوي
Business Transformation 

 تياالعمل ھندسة إعادة
 الثقافة الشاملة، الجودة إدارة

 Innovation/ االبتكار

  المنظمة التعليمية
Learning Organization 

  ودات الفكرية الموج
Intellectual Capital 

  إدارة المعلومات
Information Management 

  إدارة المعرفة
Knowledge Management   

  نظم قاعدة المعرفة
Knowledge –Based Systems  
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   المعرفةإدارةأهمية  2.2.4
 عملها والبقاء في عـالم      إدامة إلىعى جميعها   في ظل المتغيرات التي تشهدها المنظمات، تس      

 .متغير، وال يمكن أن يتحقق ذلك ما لم تمتلك المنظمات الميزة التنافسية التي تمكنها مـن البقـاء                 
 بيئة تعاونية وذلك من خالل      إيجادكونها تساعد في      المعرفة في  إدارة أهمية إلىويشير الباحثون   

 باألدواتوخلق الفرص وتوليد معرفة جديدة والتزود        هاالحصول على المعرفة المتوافرة وتقاسم    
  .اإلستراتيجية أهدافهاوالمداخل الالزمة لتطبيق ما تعرفه المنظمة سعيا لتحقيق 

 والجماعات وتقـديم النـصائح لمنتجيهـا،        األفراد المعرفة على تعظيم عمل       إدارة  كما تساعد  
 أن المعرفة ال تـزود  إلىاإلشارة  ويجب  التحسين المستمر وحل المشكالت،  أنشطة إلى باإلضافة

  لحلهـا  األجوبـة  عن المشكالت التي يواجهونها ولكنها تـسهل علـيهم تعلـم             باألجوبة األفراد
   ).49 ص،2009الخشاني، (

       فيمـا تقدمـه مـن فوائـد عديـدة وهـي            Dalkirكما يراهـا     المعرفة   إدارةوتكمن أهمية   
)2005, p20(.  
مساعدة في تنفيذ الوظائف وتوفير الوقت عبر تحسين عمليـة صـنع          ال :األفراد إلىبالنسبة   .1

القرار ت وحل المشكالت، وتساعد على البقاء على معرفة بما يحدث من تجديـدات وتقـدم                
  .التحديات والفرص

زمـالء    المهارات المهنية وتشجع علـى مراقبـة       تطوير : مجتمعات الممارسة  إلىبالنسبة   .2
 . وتطور ثقة مشتركةلألخالقوراً مهنياً  البعض، وتطور دست لبعضهمالعمل

، وحل المشكالت، ونشر الممارسـة    اإلستراتيجية تساعد على توجيه     : المنظمات إلىبالنسبة   .3
 وزيادة فرص االبتكار وتمكن المنظمات من البقـاء فـي           األفكاروتعمل على تنقية    الفضلى،  

 .منظميهوضع تنافسي متقدم، وتبني ذاكرة 

  :التالية المعرفة في النقاط إدارةأهمية ) 60 ص، 2008(وأجمل الزيادات 
 الداخليـة   ومجوداتهاف ورفع   يلا المعرفة فرصة كبيرة للمنظمات لتخفيض التك      إدارةتعد   .1

  . الجديدةاإليراداتلتوليد 
 .أهدافها المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أنشطةتعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق  .2

 .لمنظمي المعتمد على الخبرة والمعرفة وتحسينهاظ باألداء تعزيز قدرة المنظمة لالحتفا .3

 المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة وتوثيق المتوافر منهـا وتطويرهـا            إدارةتتيح   .4
 .والمشاركة بها وتطبيقها وتقييمها

 . المنظمات الفاعلة الستثمار رأس مالها الفكريأداة المعرفة إدارةعد ت .5
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 لمواردها البـشرية لخلـق معرفـة        اإلبداعيةات لتشجيع القدرات     تحفيز للمنظم  أداةتعد   .6
 .جديدة والكشف المسبق عن غير المعرفة والفجوات في توقعاتهم

توفر الفرصة للحصول على الميزة التنافسية الدائمة للمنظمات، وتـسهم فـي تحفيزهـا      .7
 .لتجديد ذاتها ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة

 .التركيز على المحتوى مة المعرفة ذاتها عبرتسهم في تعظيم قي .8

  :ا يلين فيمكمتأهمية إدارة المعرفة أن  الباحث يريو
 .تطوير و أثراء الحماس وااللتزام الوظيفي والمهني .1

 .زيادة القدرة على حل المشكالت والتطوير .2

 .تطوير الذاكرة التنظيمية وتجنب التكرار .3

 .محافظة على بنائهاتحسين وضع المؤسسة في مجابهة الصعاب وال .4

  . المعرفةإدارةمبررات التحول في اتجاه  2.2.5
 لعدة استجابة جاء إنما و مجرداً ً فكريا ترفاً يكن لم المعرفة بإدارة لالهتمام المؤسسات تحول إن

 من نوع تحقيق اتجاه في التغيير إلدخال محاولة وهي وخارجية، داخلية بيئية ومؤثرات متطلبات،

 إدارة اتجاه في التحول شجعت مبررات هناك يرى الزيادات أنو .البيئية المتطلبات هذه مع التكيف

  ) 83، 2008الزيادات، (:منها المعرفة
 في قيمتها على بالضرورة تعتمد ال للمعرفة المدى وبعيدة الحقيقية، القيمة أن اإلدراك تزايد  -أ 

 .توليدها لحظة

 تفـسيرها  نظم اختالف عن فضالً علومات،والم البيانات عن كثيراً المعرفة طبيعة اختالف  -ب  
 القيمـة  عـن  لهـا  المضافة القيمة تختلف يلاوبالت المعلومات، ونقل تفسير نظم من ونقلها

 .للمعلومات المضافة

 غير التقليدية اإلدارية األنماط جعلتالزبون  واتجاهات أذواق في والسريع الواسع التغيير  -ج 

 . التغييرات تلك لمواكبة مالئمة

 التنـافس  مجـال  فـي  سيما ال معالجتها، في المعرفة إدارة نجحت التي المجاالت اتساع  -د  

 .والتنوع والتجديد واإلبداع

 .المؤسسة موجودات لرفع كبيرة فرصة لكونها المؤسسي، النجاح في المعرفة دور تعاظم  -ه 

 ة،التكلف قليلة سهلة بوسائل مباشر تماس على اآلن العالمية المجتمعات جعلت التي العولمة   -و 
 . لالتصاالت تحتية بنى توفير في أسهمت والتي واالنترنت كالفضائيات

 أثـر  تلمس على قادرة المؤسسات غالبية أصبحت حيث ذاتها، للمعرفة القياسية هالملموسي  -ز 
 . فيها األعمال عمليات في المعرفة
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 عرفةالم من متعددة أنواع وجود عن فضالً تطبيقها، احتماالت وزيادة المعرفة إدارة تشعب  -ح 

 .تطبيقها تدعم التي والعمليات النظم وتنوع

   المعرفةإدارة أهداف 2.2.6
، )2008 (Mathew ،)2005(أبـو جـزر      :التاليـة  األمـور  تحقيق   إلى المعرفة   إدارةتسعى  

  ).(2002السلمي، 
  .المقدمة وتحسين جودة المنتج أو الخدمة األداء في رفع كفاءة اإلسهام .1
 معـارفهم الكامنـة     وإطالق اإلبداعاملين ذوي المعرفة على      مناخ ايجابي يحفز الع    توفير .2

 . للمنظمةوإتاحتها

 . المعرفةإدارة قيادة فاعلة قادرة على بناء وتطبيق مدخل إيجاد إلىالسعي  .3

 .المنظمة تحسين عملية اتخاذ القرارات التنظيمية في .4

 . مهامهم بكفاءة وفاعليةأداءتمكين العاملين وزيادة قدراتهم على  .5

 .ن عمليات االتصال والتنسيق وزيادة التعاون بين العاملينتحسي .6

 اتنمية قدرة المنظمة على التعامل مع المتغيرات وزيادة إحساسها بمشكالت التغيير وتوقعه            .7
 .في وقت مبكر مما يسمح لإلدارة باالستعداد لمواجهتها

 . وزيادة القدرة التنافسية للمنظمةفاليالتكخفض  .8

 .نظيمي وشموله مختلف قطاعات ومستويات المنظمةزيادة سرعة التعلم الت .9

  :األتي المعرفة في إدارة أهداف) 158-157 ص،2008(ولخص عليان 
 الممارسـة  وأثنـاء  مـن  المكتسبة التراكمية الخبرات ونقل وتوثيق لتجميع تفاعلية بيئة إيجاد -أ 

 .وميةيلا

 . للمعرفة موحد مصدر تكوين  -ب  

 . الخدمات إيصال طرق حسينلت الفكري المال ورأس المعرفة تفعيل  -ج 

 .بحرية األفكار تدفق مبدأ تشجيع طريق عن اإلبداع فكرة تبني  -د  

 . التعلم عمليات لتحقيق الالزمة المعرفة توليد  -ه 

 . هايإل الحاجة حسب العالقة ذات الجهات على وتوزيعها المعرفة نشر  -و 

 .مستمر، وتطويرها بشكل لها المخصصة األماكنفي  تخزينها أي المعرفة، حفظ  -ز 

   المعرفةإدارةوظائف  2.2.7
 التـي  الالزمة المتطلبات توفير على العمل هي المعرفة إلدارة الرئيسة الوظيفة إن القول يمكن

 عليها يلاوبالت التطبيق، إلى التشخيص من ابتداء عملياتها جميعفي  المعرفةفي  تسهم أن اأنهش من
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 إدارة وظـائف  )160 ص،2008( عليـان  حـدد  وقد المعرفة إلى تؤدي التي ً كافة السبل توفير

  :يلي فيما المعرفة
 . ورعايتهم واستقطابهم جلبهم حيث من )المعرفة أفراد (البشري بالعنصر االهتمام .1

 .بذلك اإلسهام أو للحوافز خاص نظام ضعو .2

 . واستخدامها وتقاسمها توليدها حيث من للمعرفة الداعمة التنظيمية بالثقافة االهتمام .3

 .المعرفة ألفراد الالزمة اإلبداعية سائلالو توفير .4

 قانونيـة  تكـون  بحيـث  عملياتهـا  بجميع للمعرفة واألخالقية القانونية بالجوانب االهتمام .5
 .وأخالقية

 .الالزمة االتصال ووسائل وبرمجيات حواسيب من للمعرفة، الالزمة التحتية البنية إعداد .6

   المعرفةإدارةمتطلبات  2.2.8
الزمة إلدارة المعرفة هي استقصاء المعلومة الدقيقة وتوثيقها تـم تبادلهـا             العمليات ال  أول إن

 دوراً مهمـاً فـي تبـادل المعلومـات         التشاورية، وتلعب االجتماعات    األفرادداخل المنظمة بين    
 األعلـى  إلـى  األسـفل (صناعة القرار في كال االتجـاهين    ويسهم ذلك في  واألدواروالمعارف  

 أساسـيا  والتدريب المستمرين للكادر بمختلف مهنه ومستوياته يعد ركناً          ، وكذلك التعليم  )وبالعكس
 تكنولوجيـا  المتالك تسير في خط موازٍ أنوتنمية الموارد البشرية التي يجب      المعرفة   أركانمن  

 معلومات فحسب، بـل هـي تعتمـد فـي           إدارةالمعلومات واالتصاالت، فإدارة المعرفة ليست      
  .البشرية وتنميتها الموارد إدارةجوهرها على 

  :اآلتي إلدارة المعرفة في األساسيةالمتطلبات  )85 ص،2007(الملكاوي حدد وقد 
 والمتمثلة في البرمجيات ومحركات البحث :التكنولوجيا الالزمة/توفير البنية التحتية الالزمة   .1

  ذات العالقة، أي االهتمـام بتكنولوجيـا المعلومـات وأنظمـة           األمورااللكتروني في كافة    
  .المعلومات

يعرفـون    المعرفة، وهم ماإدارة ومقومات أدوات أهموهي  :توفير الموارد البشرية الالزمة  .2
بأفراد المعرفة التي تقع على عاتقهم مسئولية القيام بالنـشاطات الالزمـة لتوليـد المعرفـة                

  .وحفظها وتوزيعها
 يتصف بالمرونـة  أند  لنجاح أي عمل، وال باألساسيةوهو من المتطلبات  :الهيكل التنظيمي  .3

ـ   الكتشاف وتوليد المعرفـة    إبداعاتهم إطالق المعرفة   أفرادليستطيع    فهـو يـوفر     يلا، وبالت
 والتسهيالت والوسائل المساعدة والعمليات الالزمة إلدارة المعرفة بصورة فاعلة           اإلجراءات

  . كسب قيمة اقتصادية مجديةأجل من هوكفؤ
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لخلق ثقافـة ايجابيـة داعمـة         المعرفة   إدارة مهماً في    يعتبر العامل الثقافي  : ثقافة المنظمة  .4
 المشاركة بالمعرفة والخبـرات     أساسللمعرفة وإنتاج وتقاسم المعرفة وتأسيس المجتمع على        

 وتأسيس ثقافة مجتمعيـة وتنظيميـة       األفرادالشخصية وبناء شبكات فاعلة في العالقات بين        
  .داعمة للمعرفة

 المعرفـة  أفراد على الثقة ويقدر جهود      قائمتنظيمي مناسب    وجود مناخ    إن :المناخ التنظيمي  .5
  .وإثرائها، يعتبر عامالً مهما من عوامل انتشار المعرفة ويشجع على تشارك المعرفة

  : المعرفة فيما يليإدارة متطلبات تطبيق أهمو يلخص الباحث 
 . المعرفةإدارة إلستراتيجية العليا المتواصل اإلدارةدعم  .1

 .لوجية تساعد على خلق وتوزيع المعرفة في المنظمةتوفير بنية تكنو .2

 المعرفة وتوزيعها على العـاملين فـي        إدارةتوفير كادر بشري قادر على خلق وتطوير         .3
 .المنظمة

 .توفير قنوات متعددة لسهولة نشر وانتقال المعرفة .4

 . داخل المنظمة وخارجهاوالتعلم اإلبداعتشجيع الموظفين على  .5

 . المنظمةألفرادمستمر والتعلم الفردي والجماعي المستمر دعم وتشجيع التدريب ال .6

 . المعرفةإدارةتخصيص ميزانية كافية لتمويل ودعم مشاريع  .7

   المعرفةإدارةمراحل  2.2.9
 المعرفة وقيمتها الكبيرة بالنـسبة لمـديري   بإدارةبالرغم من االهتمام الكبير من قبل الباحثين   

 هيكليـة   إلـى ظرية واضحة إلدارة المعرفة يمكن أن تقـود          ن إلى لم يتوصلوا    أنهمإال  ،  اإلعمال
تحليلية واضحة لهذا المفهوم، فال يوجد نموذج موحد ومتفق عليه بين الباحثين لتحديد مـا يجـب      

ـ  ، للمعرفةإدارتها القيام به عند اإلدارةعلى    ،pearlson & saunders د وفي هذا الـصدد يعتق
  :راحل رئيسية هي مأربعتتضمن   المعرفةإدارةأن )2004(

 المتعلقـة  األنـشطة  وتتـضمن جميـع   :Generation of knowledgeتوليد المعرفة   -أ 
  . المعرفة الجديدةباكتشاف

 وتتضمن المـسح المـستمر وتنظـيم وجمـع     knowledge Capture :المعرفةحيازة   -ب  
  .المعرفة بعد توليدها

ـ إلى وتشير : Codification Knowledgeتصنيف المعرفة  -ج   باألسـلوب ة  تمثيل المعرف
  .الذي يسهل عليه نقلها

، أخـر  إلى المعرفة من شخص إرسال وتتضمن Knowledge Transfer :المعرفةنقل   -د  
  . مجموعة أخرى بهدف استيعاب المعرفةإلىأو من مجموعة 
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   المعرفةإدارةمجاالت  2.2.10
  : المعرفة كما يليإدارة مجاالت إجماليمكن 

  . المعرفة للجميعوإتاحة وتنظيمها األعمالتنفيذ تحديد المعرفة والخبرة المطلوبتين ل  -أ 
 .والتطوير من خالل البحث اإلبداعتعزيز توليد المعرفة و  -ب  

 أنـه  ومراقبة استخدام المعرفة للتأكد مـن        ،حماية المعرفة التنافسية التي تمتلكها المنظمة       -ج 
 ةأخـذ  ما تملكه المنظمة من المعرفة، ومن أن المعرفة الضمنية غيـر        أفضليتم استخدام   

 .التالشي والضمورفي 

والـسيطرة    المعرفة المتسلسلة ومراقبتهـا    إلىتوليد النشاطات واالستراتيجيات المستندة       -د  
 .ذلك  وغيراإلستراتيجية والتحالفات والتطويرعليها، والبحوث 

ا تلبـي   أنهستستخدم بالشكل المناسب وبفاعلية و     اأنهمراقبة استخدام المعرفة للتحقق من        -ه 
 Gaps andؤسسة الفعليـة، والتقليـل مـن فجـوة المعرفـة واختناقهـا       احتياجات الم

Bottleneckوتعظيم محتوى معرفة القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات والخدمات . 

  .بالمعرفة المرتبطة األخرى األوجهتعلم كيفية نقل المعرفة ونشرها وكيفية تحسين   -و 

  . Dimensions of Knowledge management المعرفةإدارة أبعاد 2.2.11
  :Technological Dimensionالبعد التكنولوجي  .1

 وقواعـد   ، ومنتجات الكيان الجمـاعي البرمجـي      ، هذا البعد محركات البحث    أمثلةومن  
  . والتكنولوجيا المتميزة، رأس المال الفكريإدارة، والبيانات

 :Organizational & Logistical Dimensionالبعد التنظيمي واللوجستي للمعرفة  .2
وهو يعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بها وإدارتهـا وتخزينهـا ونـشرها        
وتعزيزها ومضاعفتها وإعادة استخدامها، ويتعلق هذا البعد بتجديد الطرق واإلجـراءات           

 .والتسهيالت والوسائل المساعدة والعمليات الالزمة إلدارة المعرفة بصوره فاعلة 

  : Social dimensionالبعد االجتماعي  .3

وهو يركز على تقاسم المعرفة بين األفراد وبناء جماعات من صناع المعرفة، وتأسـيس              
المجتمع على أساس ابتكارات صناع المعرفـة، والتقاسـم والمـشاركة فـي الخبـرات              
 .الشخصية وبناء شبكات فاعلة من العالقات بين األفراد، وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمـة            

  )67، ص2008الزيادات، (
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  عالقة المنظمة المتعلمة بإدارة المعرفة2.2.12 
 تحسين قـدرتها  إلىتلك العملية التي تسعى المنظمات من خاللها        : يعرف التعلم التنظيمي بأنه   

الكلية وتطوير ذاتها وتفعيل عالقاتها مع بيئتها والتكيـف مـع ظروفهـا ومتغيراتهـا الداخليـة           
ا وكالء لمتابعة واكتساب المعرفة وتوظيفهـا ألغـراض         والخارجية وتعبئة العاملين فيها ليكونو    

  ).90 ، ص 2004الكبيسي، (التطوير والتميز 

إن التعلم التنظيمي المتكامل هو الذي تتضافر فيه الجهود الكتساب المعرفـة العلميـة و العمليـة      
املين المتخصصة وتوزيعها ونقلها وحفظها وتغذيتها وتوظفها لتحقق أهداف المنظمة وأهداف الع          

 أما التميز المعرفـي فيـستلزم تـوفير المختبـرات والمراكـز البحثيـة        ،فيها والمتعاملين معها  
. والتطويرية البتكار المعرفة وتوليدها وتوظيفها لتـصبح وسـائل وأسـاليب قابلـة للتطبيـق                

  ).128م، ص 2004الكبيسي، (
تـساب المعرفـة أو الفهـم أو         ويعرف التعلم بأنه اك    ،)تعلما(يمكن اعتبار عمليات خلق المعرفة      

) تعلـم   ( وتعريف عمليات اكتساب أو خلق المعرفة بأنها        , البراعة من خالل الخبرة أو الدراسة       
 إي أننـا عنـدما نقـرر    ،يسمح لنا بالتمييز بين المعرفة كعملية والمعرفة كشيء مدرك بالحواس         

 ،ية التعلم عندنا شكل معرفتنـا      وتحدد غا  ، نحتاج لعمليات تعلم لمساندة ذلك الجهد      ،اكتساب معرفة 
 وتتطلـب أنـواع   ،وينتج عن وجود غايات مختلفة حول التعلم مجموعات مختلفة من المعـارف        

  .المعارف المختلفة عمليات تعلم مختلفة
 بأنها ديناميكية في حـال مـن         بين المنظمة المتعلمة وإدارة المعرفة     و يمكننا أن نتصور العالقة    

وجد اعتماد متبادل بين المنظمة والمعرفة مما يعني أنـه عنـدما تتغيـر            وت ،الترابط و االنسيابية  
خبرتنا بأحد هذه العناصر يتغير العنصران اآلخران أيضا، وعندما نفكر في العالقة بين المنظمة              

 فمـثال    ،كعمل والمعرفة من منظور األعمال ندرك أن أي جانب نتناوله في األداء مرتبط باآلخر             
 ولـذا فـإن األداء      ،على مجموعة معينة من المعارف والمهارات والخبرات      يعتمد عمل مهمة ما     

مرتبط أيضا بالمعرفة المطلوبة إلنجاز المهمة بنجاح ومحصلة ذلك كله عبارة عن متصل كمـي               
للوقت والمعرفة والعمل ال يمكن ألي من هذه العناصر الثالثـة أن يوجـد فيـه دون الرجـوع                  

 ،ادلة بين المعرفة والعمل تعني أنه عندما تتغير خبرتنـا بأحـد           فالعالقة متب  .للعنصرين اآلخرين 
  .يتغير العمل كذلك 
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  المبحث الثالث 
  عمليات إدارة المعرفة

  :مقدمة 2.3.1
اختلفت األدبيات في مجال إدارة المعرفة حول عدد عملياتها وترتيبها، وفي هذا الصدد يقول              

ارة  ال يوجد اتفاق بين العلماء والبـاحثين فـي مجـال إد            أنه "،)39 ص ،2006 (العلي وزمالؤه 
ومن خالل المسح البحثي ألدبيات إدارة المعرفـة         ".المعرفة على عدد عملياتها وال على ترتيبها      

التي أتيحت للباحث تبين أن عمليات إدارة المعرفة تختلف تبعاً لمداخل دراستها، فمدخل الوثـائق            
ا وإعـادة   ة وأسرها واسـتخدامه   يلاوالمدخل التقني يؤكدان على عمليات إدامة ورفع المعرفة الح        

استخدامها، أما المدخل التنظيمي االجتماعي، ومدخل القيمة المضافة فيؤكدان على عملية ابتكـار             
  .وتوليد المعرفة الجديدة

وعلى ضوء ذلك أصبح الهدف الوحيد إلدارة المعرفة بالنسبة للمنظمـة، هـو االنتفـاع الكلـي                 
دمات لتحسين القـدرات الجوهريـة   بالمعرفة الموجودة، وتضمين هذه المعرفة في المنتجات والخ 

  .لهاوالمزايا التنافسية 
وفي عرض اتجاهات التطور في إدارة المعرفة، نجد أن التطور المـستقبلي يكمـن فـي إدراك              
القيمة الحقيقية للمعرفة في العاملين، من خالل تعظيم قدراتهم إليجاد معرفة جديدة، وذلك بإيجـاد             

االبتكار لتصبح ميزة تنافسية تساعد في تميز األعمـال وبمـا   بيئة العمل المساعدة على اإلبداع و    
  .يشكل صعوبة تقليدها

  : عمليات إدارة المعرفةإلىمدخل  2.3.2
 Grinner فقـد حـددت دراسـة     تباين المختصون في تحديد أنشطة عمليـات إدارة المعرفـة،           

)Grinner, et al., 2007 ( العمليـات   . .األهـداف : العناصر التالية إلدارة المعرفة وهـي ..
  . ونمط المعرفة..  اإلستراتيجية.. المحتوى  . .المشكالت

تـشخيص  : عمليات إدارة المعرفة في ثماني عمليات هي      ) 107-92 ص ،2008(وحدد الزيادات   
تطبيـق  .. توزيع المعرفـة  .. خزن المعرفة .. توليد المعرفة .. تحديد أهداف المعرفة    .. المعرفة
  . إدامة المعرفة.. ةاسترجاع المعرف.. المعرفة

 عدد مـن  أوردهاكما  المعرفة إدارةباستقصاء عمليات ) 103- 101 ص،2005( قام نجم و
  : األتيلجدول حصرها الباحث في ا و،الباحثين
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   المعرفةإدارة عمليات أهم) 2.1(جدول رقم 
  األساسيةالعمليات   السم الكاتب  الرقم

1-  
  توربان 

)E. Turban(  
 ، تنقيح المعرفـة   ،حصول على المعرفة   ال ، المعرفة إنشاء

  . نشر المعرفة،المعرفة إدارة ،خزن المعرفة

2-  
  الودون والودن

)Loudon & Laudon(  
 تقاسم  ،ةالمعرف إنشاء ،الحصول على المعرفة وترميزها   

  . ونشر المعرفةتوزيع ،المعرفة

3-  
  ديفيد سكايروم 

)D. Skyrme(  
 ، الـتعلم  ،تقاسـم  ال ، التنظـيم  ، الجمـع  ، التحديد ،اإلنشاء
  . التقييم، الحماية، االستغالل،التطبيق

4-  

  ونسمارك دو
) M. Dawson(  

 التحقق  ، توليد المعرفة  ، اكتساب المعرفة  ،تحديد المعرفة 
 ، تجـسيد المعرفـة    ، نشر المعرفة  ،من صالحية المعرفة  

  . استغالل وتطبيق المعرفة،تحقيق المعرفة
  من إعداد الباحث: المصدر

: فقد حدد عمليات إدارة المعرفة في سـت عمليـات وهـي           ) 199-195 ص ،2008(أما عليان   
تطـوير المعرفـة    .. تخزين المعرفـة    . .المعرفةتوليد  .. اكتساب المعرفة   .. تشخيص المعرفة   

  .تطبيق المعرفة. .وتوزيعها

عمليات إدارة المعرفة في سـت عمليـات   ) 45-38 ص،2006العلي وآخرون، (وقد حدد العلي   
تطـوير  .. تخـزين المعرفـة     . .المعرفـة توليد  .. اكتساب المعرفة   .. يص المعرفة   تشخ: وهي

  .المعرفةتطبيق . .المعرفةتوزيع .. المعرفة 

 المعرفـة   إدارة عمليات   ،)2007(داسي   ،)2010( بدر   ،)2010(وحددت دراسة كٍل من عودة      
  .تطبيق المعرفة.. المعرفة التشارك في . .المعرفةتوليد .. تنظيم المعرفة : في العمليات التالية

اكتـساب  :  المعرفة في ثالث عمليات وهي     إدارةفحددت عمليات   ) 2007( دراسة طاشكندي    أما
  .نقل المعرفة واستخدامها. .وتقييمها ةتنظيم المعرف.. المعرفة وتطويرها 

مفهـوم إدارة   :  فـي إدارة المعرفـة     التاليـة فقد اعتمدت العمليات    ) 2005(أما دراسة حجازي    
  .التعلم التنظيمي.. التشارك في المعرفة . . المعرفةتوليد .. دور قيادة المعرفة . .لمعرفةا

خـزن  .. توليد المعرفـة    :  إلدارة المعرفة  التاليةالعمليات  ) 2006(وقد اعتمدت دراسة باسردة     
ونظـم  .. ونظم العمـل المعرفيـة      .. نظم أتمتة المكاتب    . .وتطبيقهاتوزيع المعرفة   .. المعرفة  

  . وفريق العمل.. الذكاء االصطناعي 
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تقيـيم  . . المعرفـة تحديد مفهـوم إدارة     : اعتمدت العمليات اآلتية  ) 2005(أما دراسة أبو جزر     
  .مراجعة أداء المعرفة.. استخدام المعرفة .. المشاركة في المعرفة . . المعرفةموجودات إدارة 

مستوى الوعي لمفهـوم    :  إدارة المعرفة   في التالية العمليات   إلى) 2005(وتشير دراسة المومني    
ومـستوى  . .المعرفةوتوزيع  .. مستوى دعم اإلدارات وإنتاج المعرفة      .. التنمية إلدارة المعرفة    

  .التكنولوجيومستوى االستعداد . .البشريةاستعداد الموارد 
اكتـشاف  :  في إدارة المعرفـة التالية المقاييس )MCGILL, 2002 (واستخدمت جامعة ماكجيل

تخـزين المعرفـة    .. المشاركة في المعرفة    . . المعرفةاكتساب  .. خلق معرفة جديدة    .. المعرفة  
  .وتطبيقها
مدخالً نظمياً شامالً إلدارة المعرفة من خـالل العمليـات   ) Marquardt  )2002, p27واقترح

ـ .. استخدام المعرفة   .. خزن المعرفة   . . المعرفةتوليد  . . اكتساب المعرفة : اآلتية ل المعرفـة   نق
  .واقتناء المعرفة.. ونشرها 

و من خالل دراسة األدبيات المتعلقة بعمليات إدارة المعرفة، ومن العرض السابق لعمليات إدارة              
 بين البـاحثين علـى بعـض عمليـات إدارة           اتفاقاًا متعددة ومتشعبة وأن هناك      أنهالمعرفة نجد   
 .تطبيق المعرفة، رك في المعرفةالتشا، تخزين المعرفة، توليد المعرفة :المعرفة مثل

تكنولوجيـا المعرفـة،    : وهناك اختالف بين الباحثين حول العمليات األخرى إلدارة المعرفة مثل         
دعم اإلدارة، مستوى استعداد الموارد البشرية، الثقافة التنظيمية، فريق المعرفة، قـادة المعرفـة،            

 و  ا، وعلـى ضـوء الدراسـات الـسابقة        مستوى البنية التحتية للتكنولوجيا في المنظمة، وغيره      
 التـي اعتمـدت العناصـر       )2009 (استخدمته من مقاييس منها دراسة المعاني      التعرف على ما  

توليد المعرفة، تخزين المعرفة، التشارك فـي المعرفـة، تطبيـق           (: المعرفة   إدارةالتالية لقياس   
باحـث علـى أدبيـات إدارة       ، ومن خالل اطالع ال    )المعرفة، تكنولوجيا المعرفة، فريق المعرفة    

إدارة المعرفة  مليات  ع حدد الباحث أبرز  ولغرض هذه الدراسة فقد       المعرفة ومتطلباتها المتعددة،  
  :بما يلي

 .توليد المعرفة .1

 .تخزين المعرفة .2

 ).توزيع المعرفة(التشارك في المعرفة  .3

 .تطبيق المعرفة .4

 . المعرفةاتكنولوجي .5

 .فريق المعرفة .6
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 فريق المعرفة

  المعرفةتكنولوجيا

 توليد المعرفة

 تخزين المعرفة

 توزيع المعرفة

 تطبيق المعرفة

  الجوهرية إلدارة المعرفةالعمليات ) 2.5(الشكل 

  

  

      

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  عمليات إدارة المعرفة 2.3.3
 .Knowledge Creation: توليد المعرفة 2.3.3.1

هي عمليـة   " أو   ،"هي خلق المعرفة واشتقاقها وتكوينها داخل المنظمة      ": يقصد بتوليد المعرفة  
 ,Jashapara( ،"ل على معرفـة جديـدة   إبداع المعرفة وإيجادها ضمن حدود المنظمة والحصو

2004, p70.(    وتُعد من أكثر عمليات إدارة المعرفة أهمية، حيث تضمن المنظمة مـن خـالل
  . لتحقيق أهدافهاالمعرفة الالزمةامتالك 

إن توليد المعرفة يعني اإلبداع عند عدد من الكتاب، ويتم ذلك من خالل مشاركة جماعـات                 
 مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة تـساهم فـي تعريـف       العمل الداعمة لتوليد رأس   

  ).  196 ص،2008 ،عليان(المشكالت، وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكاريه مستمرة 

 منهـا األسـر أو الـشراء أو االبتكـار، أو     أساليبهذا ويمكن توليد المعرفة من خالل عدة      
ستحواذ، فجميع هذه العمليات تشير إلـى التوليـد         االكتشاف، أو االمتصاص،أو االكتساب، أو اال     

 القدرة على الفهـم،     إلىوالحصول على المعرفة عن طريق الشراء المباشر، واالمتصاص يشير          
 الحصول على المعرفـة الكامنـة فـي أذهـان      إلىواالستيعاب للمعرفة الظاهرة، واألسر يشير      

  ).97 ص،2008الزيادات، (رة  تحديد المعرفة المتوافإلىالمبدعين، واالبتكار يشير 
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 يمكن توليد المعرفة من خالل عدد من العمليات التـي           أنه) 82 ص ،2005(ويرى حجازي   
تمتد بين تحدي اإلبداع وبين البحث الجاد، كما أن األفراد هم فقط الذين يولـدون المعرفـة وال                  

 على توسـيع المعرفـة   وتركز عملية توليد المعرفة .تستطيع المنظمة توليد المعرفة بدون األفراد 
م بلورتها على مستوى الجماعـة مـن خـالل الحـوار            ثالتي يتم توليدها على يد األفراد ومن        

كالوثائق والـسجالت   : ويتم خلق المعرفة من المصادر الداخلية      .والمحادثة والتشارك في الخبرة   
  .نترنتكالشراء واالستئجار أو االندماج أو اال: والعاملين، أومن المصادر الخارجية

    Knowledge Storage: تخزين المعرفة 2.3.3.2
هي عملية تنظيم وتجميع البيانات المتعلقة بنشاطات البلدية وخزنهـا          : "يقصد بتخزين المعرفة  

ن يخـز تتشير عمليـة   و،"في قواعد معينة بحيث يسهل الوصول إليها من قبل العاملين في البلدية  
تتضمن حفظ المعلومات التي يمتلكها العاملون، وتحويل        حفظ المعرفة من الضياع، و     إلىالمعرفة  

 بناء داخلي يتضمن إخراج المعرفة الضمنية من أذهان العاملين المميـزين فـي           إلىهذه المعرفة   
المعرفة بالمنظمة عن طريق التدريب والحوار وتنظيمها على نحو تكون فـي متنـاول أفـراد                

ة في المنظمة، كالدفاتر والـسجالت والكتيبـات         وكذلك حفظ المعرفة الظاهرة الموجود     ،المنظمة
  .المتعلقة بالسياسات واإلجراءات وتوثيقها باستخدام وسائط التخزين المتطورة

 أن عمليات خزن المعرفة تعني تلك العمليات التـي تـشمل          )99 ص ،2008 (وبين الزيادات 
) Access(والوصـول   ) Maintenance( واإلدامة) Search(والبحث  ) Keeping(االحتفاظ  

ويتم خزن المعرفة من خـالل أنـواع         ).Warehousing(والمكان  ) Retrieval(واالسترجاع  
  .متعددة من وحدات التخزين ويمثل تخزين المعرفة جسراً بين التقاط المعرفة وعملية استرجاعها

  أهمية الذاكرة التنظيمية، فالمنظمات تواجه خطـراً كبيـراً         إلىوتشير عملية تخزين المعرفة     
 الكثير من المعرفة التي يحملها األفراد الذين يغادرونها لسبب أو ألخر، ومن هنـا               لفقدانهانتيجة  

ـ لا السيما المنظمات التي تعاني مـن معـدالت ع         المعرفة واالحتفاظ بها مهماً جداً    بات خزن    ة ي
ا ون معرفتهم الضمنية غير الموثقة معهـم عنـدم        أخذن ي يلدوران العمل، ألن األشخاص المغادر    

  .يتركون المنظمة، أما الموثقة فتبقى مخزونة في قواعدها

 .Distribution Knowledge توزيع المعرفة  /التشارك في المعرفة 2.3.3.3
ها فـي الوقـت المناسـب      يإل الموظفين الذين يحتاجون     إلى المعرفة ونقلها    داولعملية ت هي  "

بـادل األفكـار والخبـرات    وتعنـي ت ).Dalkir, 2005, p22 ("بهدف القيام بمهـام جوهريـة  
 وتتطلب أن يقوم العاملون باالتصال يبعضهم البعض، واستعمال مـا           ،والممارسات بين العاملين  

  .يعرفونه لحل المشكالت على نحو مبدع، فالمعرفة حقيقة تنموا عندما يتم تقاسمها واستعمالها
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ـ         إلىإن توزيع المعرفة يشير     و ي الوقـت    ضمان وصول المعرفة للشخص الباحث عنهـا ف
 عدد ممكن من األشخاص العاملين في المنظمة، وقد أصبح توزيـع            أكبر إلى ووصولها   ،المالئم

 أكثر سهولة باستخدام التقنيـات المتطـورة، كاالنترنـت، وشـبكات     اًمرأالمعرفة والتشارك بها    
اصل وعملية نقل المعرفة والتشارك فيها تتم من خالل العمل المشترك والتو           .االتصال المتطورة 

 لوجه، والجلسات الغير رسمية أو من خالل تبـادل          والتعلم من العمل والتدريب والنقاشات وجهاً     
  .الوثائق
  : لتوزيع المعرفة منهاأساليب أن هناك عدة إلى) Heisig & vorbeck) 2000ويشير 
  .فرق المشروع المتنوعة معرفيا للتوزيع الداخلي -
 .شبكة المعلومات الداخلية -

 .ل زمالء الخبرة القدامىالتدريب من قب -

 .وكالء المعرفة -

 .مجتمعات داخلية عبر الوثائق -

 .فرق الخبرة وحلقات المعرفة وحلقات التعلم -

 .التدريب والحوار -

 . الوثائق والنشرات الداخلية -

 معوقات التشارك في المعرفة:  
إلى أن تسهيل عملية نقل المعرفـة وتـسهيل عمليـة           ) 100-98 ص ،2005( حجازييشير  

 األفراد داخل المنظمة فيها ال يعني عدم وجود معوقات تحد من عمليـة التـشارك فـي                  تشارك
  : ومن هذه المعوقات،المعرفة

  .الخوف من حصول الناس اآلخرين على ما يمتلكه أصحاب المعرفة من معرفة .1
 مصدر القوة التي يتمتعـون      بفقدانهم سلطتهم وقوتهم    فقدانمخاوف أصحاب المعرفة من      .2

 .بها

 . تعريض المنظمة واآلخرين للضرريلان أن يتم نقل المعرفة الخطأ وبالتمخاوف م .3

  .الشعور بانتفاء الفائدة والمصلحة الشخصية .4

  .Knowledge Application :المعرفةتطبيق  2.3.3.4
، وهـي عمليـة   إن الهدف والغاية من إدارة المعرفة هو تطبيق المعرفة المتاحـة للمؤسـسة     

). Dalkir, 2005, p20(ي للمعرفة التي تـم اكتـسابها أو توليـدها    الممارسة واالستخدام الفعل
برز عملياتها، وتتضمن هذه العملية اسـتخدام    أ أهداف إدارة المعرفة و    أحدويشكل تطبيق المعرفة    

  . االستعمال، وإعادة االستعمال، واالستفادة، والتطبيق: مصطلحات خاصة بالمعرفة مثل
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 عمليات تنفيذية، ويجب توجيـه المـساهمة        إلىالمعرفة  إن تطبيق المعرفة يعبر عن تحويل       
 من  أنهالمعرفية مباشرة نحو تحسين األداء المنظمي في حاالت صنع القرار واألداء الوظيفي، إذ              

 . المعرفة المتاحةإلىالطبيعي أن تكون عملية تطبيق المعرفة مستندة 

ودون أن  فرة في الوقت المناسب،إن اإلدارة الناجحة للمعرفة هي التي تستخدم المعرفة المتوا
 أسـاليب المعرفـة   ولتطبيق.  أو لحل مشكلة قائمة،تفقد استثمار فرصة توافرها لتحقيق ميزة لها

 تعـين مـدير المعرفـة    أنالجيـد للمعرفـة     المؤسسات الساعية للتطبيقويجب علىوتقنيات، 
)Knowledge Manager( يعمـل  أنـه ، والحث على التطبيق الجيـد  والذي يقع عليه واجب 

كد على أن االستخدام وإعـادة      نؤالدقيق لها، و   لتطبيقات مشاركة المعرفة والتنفيذ    كعنصر مكرس 
والحصول علـى التقـارير، والتطبيقـات الجيـدة          االستخدام تتضمن االتصاالت غير الرسمية    

ــا   ــا فيه ــرى بم ــكال أخ ــة وأش ــصص الناجح ــسات ال والق ــرض وجل ــالع  . دريبت

الفرص السـتخدام المعرفـة، وإعـادة        يثة، وخاصة االنترنت المزيد من    وقد وفرت التقنية الحد   
تطبيق المعرفة يسمح بعمليات التعلم الفـردي        إنو. استخدامها في أماكن بعيدة عن مكان توليدها      

معرفة جديدة ومن هنا جاءت تـسمية عمليـات إدارة      الجماعي الجديدة، والتي تؤدي إلى ابتكار     و
 .المعرفة بالحلقة المغلقة

استثمار المعرفـة، فالحـصول عليهـا      إن تطبيق المعرفة هو غاية إدارة المعرفة وهو يعني        
هو تحويل هذه المعرفة إلى التنفيذ، فالمعرفـة   وخزنها والمشاركة فيها أمور ال تعد كافية، والمهم     

ها تكلفة، وأن نجاح أية منظمة في برامج إدارة المعرفـة لـدي   التي ال تعكس في التنفيذ تعد مجرد
المنفذة قياساً لما هو متوافر لديها فالفجوة بين ما تعرفه وما نفذته ممـا   يتوقف على حجم المعرفة

 وكي تستطيع المؤسسات تنفيذ ما تعرفه عليهـا .  أهم معايير التقييم في هذا المجالأحد تعرفه يعد

ـ          المعرفـة   تثمارأن تحدد النموذج، فنماذج إدارة المعرفة هي التي ترشد اإلدارات إلى كيفيـة اس
  .وتحويلها إلى التنفيذ

  .Management Technology Knowledge :المعرفةتكنولوجيا إدارة  2.3.3.5
 دوراً مهما في إدارة المعرفة، سواء في تكـوين المعرفـة أو اكتـسابها أو       تؤدي التكنولوجيا 

 واألفعال المستخدمة   ساليبواألوتعني تكنولوجيا إدارة المعرفة، الوسائل       .نشرها أو االحتفاظ بها   
برز التطورات في تكنولوجيا المعلومات     أ إلى مخرجات، وتشير    إلى التنظيمية   تلتحويل المدخال 

ـ           ةواالتصاالت التي أسهمت في نشوء إدارة المعرفة وتطورها، مثل نظم عمل المعرفة، نظم أتمت
  . المعرفة وغيرهاإلىالمكاتب، نظم دعم القرارات المستندة 

لوجيا المعلومات واالتصاالت تعتبر عامالً مهماً مـن عوامـل التمكـين مـن              إن مهمة تكنو  
 في تطوير وتنمية المنظمات مـن خـالل تـوفير           لى المعرفة التي تؤدي دوراً مهماً     الحصول ع 
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المعلومات المناسبة في الوقت المناسب ودعم وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتـوفر تكنولوجيـا              
شبكة المعلومات، الشبكة الداخليـة،     :  الكثير من اإلمكانيات مثل    ةلمعرفالمعلومات الحديثة إلدارة ا   

برامج التصفح، مخازن البيانات ومصفاة البيانات مما يسهل ويسرع مـن إدارة المعرفـة فـي                
  .المنظمات

ويرى الباحث أن العنصر اإلداري في إدارة المعرفة أهم من التكنولوجيا في التنفيـذ الـسليم             
اسـم المعرفـة، وينبغـي أن    لمعرفة، فاألدوات التكنولوجية هي نقطة ارتكاز لتق    لمبادرات إدارة ا  

يمكـن لتكنولوجيـا    و لتغيير الممارسـات واإلجـراءات والـسلوك،         أكبر من جهد    تكون جزءاً 
المعلومات أن تخزن الذكاء والخبرة اإلنـسانية، تخـزن التكنولوجيـا مثـل قواعـد البيانـات                 

مكن أن تخزن المعنى الحسي ألجزاء البيانـات المودعـة فـي            والبرمجيات وغيرها ولكنها ال ي    
 أجـل ومن   . فإن التكنولوجيا ما هي إال مجرد أداة لتيسير إدارة المعرفة          يلاعقول األفراد، وبالت  

 جمـع   إلـى إدارة المعرفة بفاعلية وكفاءة فقد تم تصميم نظم خاصة بـإدارة المعرفـة، تهـدف                
ا، بحيث تعمل هذه الوظائف مع بعضها الـبعض بـشكل        المعلومات وتخزينها واسترجاعها ونقله   

  .متكامل

  :وهناك العديد من نظم إدارة المعرفة منها
النظم الخبيرة، والشبكات العصبية، ونظم المنطق الغامض،       : نظام الذكاء الصناعي ويشمل    -

  .والخوارزميات البحثية
 .نظم المعلومات اإلدارية الذكية المستندة على الويب -

، ومستودعات  DMSبرامج الدعم الجماعي، نظم إدارة الوثائق       : دارة وتشمل نظم دعم اإل   -
 .البيانات، ونظم التنقيب عن البيانات، ونظم مساندة القرار

  :  بما يليدور التكنولوجيا في إدارة المعرفةويلخص الباحث 
 والتي  ،أسهمت التطورات التكنولوجية في تعزيز إمكان السيطرة على المعرفة الموجودة          .1

  .أكثر يسراًجعلت منها عملية سهلة وذات تكلفة أقل و
أسهمت التكنولوجيا في تهيئة بيئة مالئمة مع تفاعل الموارد البـشرية لتوليـد معرفـة                .2

 .جديدة

أسهمت التكنولوجيا في تنميط وتسهيل وتسريع وتبسيط كل عمليات إدارة المعرفة مـن              .3
 .توليد وتحليل وخزن ومشاركة وتطبيق واسترجاع

التكنولوجيا وسائل اتصال سهلت من تكوين ورش عمـل مـشتركة، تحتاجهـا             وفرت   .4
 .الجماعات المتفاعلة في مناطق جغرافية مختلفة
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  .knowledge Teamفريق المعرفة  2.3.3.6
يمثل فريق المعرفة المرتكز األساسي الذي يساعد على التقاط المعرفة وتوليدها ونشرها فـي    

ت بناية تبنى كما تبنى الهياكل الحديثة للشركات عند إنـشائها،           إن معرفة المنظمة ليس   ، و المنظمة
كيـف يـتم   : يلالذا ال بد من السؤال الت. كما ال يمكن اقتنائها كما تُقتنى المواد األولية من المورد  

  تكوين معرفة المنظمة؟؟؟ 

يمثلهـا  لإلجابة على هذا السؤال البد من الربط بين البيئة والمصادر الداخلية للمعرفة التـي               
 والتـي تتمثـل فـي إدارة البنـاء          ، المعرفة، والبيئة الخارجية للمعرفة    و المعرفة ومدير  وصانع

 والتي تعتبر مصدراً أساسيا لمعرفة متجددة وضرورية للتعرف على الفرص           ،الخارجي للمنظمة 
  .ةوالتهديدات، وإلنشاء قيمة ذات عائد حدي أعلى مما يجعلها مصدراً فعاالً للميزة التنافسي

  .knowledge Management: مديرو المعرفة:أوال
هؤالء هم المسئولون عن االهتمام بإدارة المعرفة، وهم خبراء اإلستراتيجية والمنافسة القائمة            
على المعرفة، وهؤالء هم الذين يلتقطون بشكل عميق وفعال األدوار الجديـدة للمعرفـة داخـل                

الجديد لحقوق الملكية في الـشركة مـن جهـة،           والمصدر   ،المنظمة بوصفها رأس المال الفكري    
وخارج المنظمة بوصف المعرفة في عملية توليدها وتقاسمها ورافعتها هي السالح االسـتراتيجي   

وهم الذين يستوعبون الغرض المعرفي وهم الخبراء في التعامل         ،  التنافسي الجديد من جهة أخرى    
  .معرفة التنافسيةمع فجوات المعرفة الداخلية والخارجية المتعلقة بال

ويرى الباحث أن هناك تحديات تواجه مدير المعرفة ومن هذه التحديات تتضح  معالم المهنة في                
  : وهي تشمل ،يلاالعصر الح

  .تحديد األولويات اإلستراتيجية إلدارة المعرفة .1
  .تأسيس قاعدة بيانات ألفضل الممارسات .2
  .لمكسب التزام المديرين التنفيذيين لمساندة بيئة التع .3
كيفية االستفسار بشكل أفضل وأذكى للبحـث       ) المستفيدين(تعليم الباحثين عن المعلومات      .4

  .في المصادر الذكية
  .تطبيق عملية إدارة األصول الفكرية .5
الحصول على معلومات تتعلق برضا المستفيدين من المعلومات والمـشاركة بهـا فـي               .6

  ).المباشر(الوقت الحقيقي 
  .عولمة إدارة المعرفة .7
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  .knowledge Workers: عمال المعرفة / صناع المعرفة : نياثا
هم الباحثون والمصممون والكتاب ومحللو النظم والمبرمجون وغيرهم، وهم مسئولون عـن            

فهم الذين يعملـون فـي مجـال         .توليد المعرفة الجديدة وتطويرها وتضمينها مع المعرفة القائمة       
د لمديري المعرفة، وهـم الـذين يقومـون بجمـع            توفير عوامل الدعم واإلسنا    أجلالمعرفة من   

المعلومات وتطبيقها وجدولتها وخزنها وإيصالها واالستجابة لكل الطلبات ذات العالقـة بـالمواد             
لذا فإن صناع المعرفة يمثلون الكفاءة التشغيلية التفصيلية المتعلقة بتنفيذ ما يطلب             .المعرفية الخام 

  .يام بمهامهممنهم مما يجعلهم أكثر قدرة على الق
  .Knowledge Customer Managementإدارة معرفة الزبائن : ثالثا

فهي تتمثل في إدارة البناء الخارجي للمنظمة، وتعبر عن معرفة األطراف الخارجية األكثـر              
 اكتـساب   إلىتأثيرا في المنظمة وهم الزبائن، الموردون، المنافسون، الشركاء، فهي إدارة تهدف            

 عند هؤالء األطراف وإدخالهم كشركاء في المعرفة وتقاسمها معهـم وتحقيـق         ةالمعرفة الموجود 
  .الفائدة لهم وللمنظمة على حد سواء

  :نماذج تطبيقية إلدارة المعرفة 2.3.4
 والتي يمكـن    ،تكمن القيمة الكبيرة لنمذجة عمليات إدارة المعرفة في تحديد عوامل األنموذج          

وحينما يتم بناء المعرفة خارج األفراد فإنما يـتم تـذويب            ،اأن تتأثر بعمليات اإلدارة وتؤثر فيه     
المعرفة وتجميعها وتصنيفها في نماذج المعرفة، بحيث تكون هذه النماذج مبنيـة بـشكل مـتقن                
ووفق قواعد المعرفة، وتتخذ المعرفة أشكاال متعددة، وهي مجردة وعبارة عن عروض مبـسطة              

  :ليومن هذه النماذج ما ي، للمعرفة الرئيسية

  :Marquardt  أنموذج2.3.4.1
مدخالً نظميا شموليا إلدارة المعرفـة فـي المنظمـة،    ) Marquardt، )2002, p26اقترح 

 التي  التاليةويتألف من ست مراحل، تغطي عملية نقل المعرفة إلى المستخدم من خالل الخطوات              
  :تسير بالتسلسل

  .Acquisitionاالكتسابِ  .1
 .Creationالتوليد  .2

 .Storageالخزن  .3

 .Analysis and Data Miningاستخراج المعلومات وتحليلها  .4

 .Transfer and Disseminationالنقل والنشر  .5

 .Application and Validationالتطبيق والمصادقة  .6
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  :أنموذج البنك الكندي التجاري 2.3.4.2
) CIBC(إلـى أنمـوذج البنـك الكنـدي التجـاري      ) Darling, ،)1996, p61-66أشار 

)Canadian Imperial Bank of commerce (  إلدارة المعرفة، ويركز على مفهوم الثقافـة
ونشر قيم المعرفة، ووضع هذه المعرفة في خدمة الزبـون،  ) Knowledge Culture(المعرفية 

 وتنوع القيم والتأثير في هرم القيادة التقليدية،        استخدامهاوجعلها أكثر ديمقراطية من خالل إشاعة       
 مدربين ومستشارين ورؤساء فرق، وتوافر شبكة المعرفـة التـي تعـد األداة              نيروفيصبح المد 

  .لفحص معرفة المنظمة

  :وينطلق هذا األنموذج من أربعة عناصر أساسية التي تمكن المنظمة من إدارة المعرفة وهي
  .حيث وضعت مسئولية التعلم المستمر على األفراد أنفسهم: التعلم الفردي .1
 .ل المجموعة المكلفة بإدارة المعرفة مسئولية التعلم الذاتيتحمي: تعلم الفريق .2

 .عن طريق نشر المعرفة المتولدة في التنظيم من خالل شبكة التعلم: تعلم المنظمة .3

أدرك المصرف أن الزبون بحاجة إلى المعرفة، وخاصة المتعلقـة بالعمـل          : تعلم الزبون  .4
 . في دورات عامةزبون) 3400(المصرفي فلجأ إلى إدخال أكثر من 

  :wiig  أنموذج2.3.4.3
  : أنموذجاً آخر يحقق أربعة أهداف رئيسية هي)Wiig )1993, p51قدم 

  .المعرفةبناء  .1
 .االحتفاظ بالمعرفة  .2

 .تجميع المعرفة .3

                                                                                     .المعرفةاستخدام  .4

  :)Dufyy( أنموذج ديفي 2.3.4.4
أنموذجا إلدارة المعرفة منطلقاً من أن المنظمة تحصل على ) Dufyy) 2000، p64-67قدم 

المعلومات والطاقة والنشاط من البيئة الخارجية، ومن خالل اشـتراك اإلسـتراتيجية واإلفـراد              
 السلع والخدمات،    معرفة وعمليات وهياكل تنتج    إلىوالعمليات والتقنية تتحول المعلومات والطاقة      

والتي تسهم في زيادة ثروة المنظمة، وعد إدارة المعرفة عملية تتضمن الحصول على المعرفـة               
الضمنية والصريحة، ودعم إسناد األعمال وتوليد العوائد والتأكيد على العنصر البشري، لكونـه             

 .ال المعرفـة   والحصول على الدروس المستنبطة من خالل تكرار استعم        ،الجانب الجوهري فيها  
  :التاليةويتكون أنموذج ديفي من العمليات 

 ).األسر والشراء والتوليد(الحصول على اكتساب المعرفة تشمل  .1
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 ).التصنيف والتبويب والرسم( عملية التنظيم تشمل  .2

 ).البحث والوصول(عملية االسترجاع تشمل  .3

 ).المشاركة والنقل( عملية التوزيع تشمل  .4

 ).نقيح والنمو والتغذيةالت(عملية اإلدامة تشمل  .5

  : أنموذج حجازي 2.3.4.5
 بناء أنموذج يعمل على قياس المتغيرات المـستقلة  إلى ) 45 -42 ص،2005(حجازيسعى 

ويعكـس  . والوسيطة والتابعة فيما يتعلق بتوظيف إدارة المعرفة بعد أن تم تحديد هذه المتغيـرات   
والخاصة إلدارة المعرفة من حيث مفهومهـا،       ثر إدراك المنظمات األردنية العامة      أهذا األنموذج   

ودورها، ومجوداتها، وأهدافها وفوائدها، ودور الثقافة التنظيمية في توظيف إدارة المعرفة سـلباً             
كما درس األنموذج عمليات إدارة المعرفة من حيث توليد المعرفة، والتـشارك فيهـا،         . أو إيجابا 
  .ات إلدارة المعرفةلمنظمي، وأثر ذلك في توظيف المنظماوالتعلم 

) مـستقلة (اإلدراك : وقد عمل حجازي على تشكيل متغيرات األنموذج من ثالثة متغيرات أساسية          
  .، وحاول تطبيق هذه المتغيرات في البيئة األردنية )تابعة(والتوظيف ) وسطية(والعمليات 

 
  معوقات إدارة المعرفة 2.3.5

 Coakesأشارمفهوم إدارة المعرفة، وقد تواجه المنظمات معوقات عديدة تحول دون تطبيق 

إدارة المعرفة، وتوصـلت هـذه     إلى أن منظمات متعددة أجرت دراسات حول معوقات        )2003(
الرئيسة التي تعرقل تنفيذ إدارة المعرفـة بـشكل          الدراسات إلى أن هناك مجموعة من المعوقات      

  :، وهذه المعوقات هيفاعل
 .المعرفةسيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في  .1

 .عدم دعم القيادة العليا إلدارة المعرفة .2

 .اإلدراك غير الكافي لمفهوم إدارة المعرفة ومحتواها .3

 .اإلدراك غير الكافي لدور إدارة المعرفة وفوائدها .4

      االفتقار إلى التكامل بين نشاطات المنظمة المرتبطة بإدارة المعرفة وبين تعزيز الـتعلم               .5
 .لمنظميا

 .التدريب المرتبط بإدارة المعرفةاالفتقار إلى  .6

 .االفتقار إلى الوقت الكافي لتعلم كيفية استخدام وتنفيذ نظام إدارة المعرفة .7

االفتقار إلى فهم مبادرة إدارة المعرفة بشكل صحيح بسبب االتصال غير الفعال وغيـر               .8
 .الكفؤ
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  :أن معوقات إدارة المعرفة هي) Thierauf ) 2003,p106ويرى 
 و نظام إدارة المعرفة في عزلة عن اإلدارة العليا للمنظمةقد يعمل منفذ. 

       عدم توفر الكادر البشري المؤهل بالشكل الكافي للقيام بمهام إدارة المعرفة ممـا يـنعكس
 .سلبا على برامج تدريب الموظفين ونوعيتها

            انعكاسات سـلبية علـى     إلىعدم توفر البنية التحتية الالزمة مما يعني الفشل الذي يؤدي  
 .المنظمة

                قد يجري ترويج نظام إدارة المعرفة بصورة غير واقعية وبقـدرات وإمكانيـات غيـر
واقعية، وهذا قد ينعكس في صورة فشل وإحباطات متكررة وعمليات تصفية أو حـذف              

 .لبعض خطوط المنتجات أو بعض المنتجات

  :عوامل نجاح إدارة المعرفة 2.3.6
، طاشـكندي   )2009(، المـدان وآخـرون      )2010( ومنهم عـودة     اجمع كثير من الباحثين   

)2007( ،Grinner, et al.) 2007(،     على ضرورة دمـج إسـتراتيجية إدارة المعرفـة مـع 
هـي الخطـة     "،، ويقصد بإستراتيجية إدارة لمعرفة    ٍلاإستراتيجية المنظمة لتحقيق أداء تنظيمي ع     

تنافـسية، واالبتكـار، والتميـز،    الشمولية وطويلة المدى، التي تتسم بالقدرة على تحقيق الميزة ال      
مجموعة من  وقد رصد الباحث     ،"وتحقيق الربح من خالل السبق في توظيف المعرفة واستثمارها        

  :العوامل التي تقود إلى نجاح إدارة المعرفة وأهمها
 . نظم للفهم ونشر التعلم والمشاركة بهاوجود .1

 وتـوفير الفـرص لألفـراد       تحفيز العاملين نحو التطوير والمشاركة بالرؤية الجماعية،       .2
 .للمشاركة في الحوار والبحث والنقاش

 .التشجيع ومكافأة روح التعاون وتعلم الفريق والتأكيد على ذلك بصورة دائمة .3

 .تحديد وتطوير القادة الذين يدعمون نماذج التعلم على مستوى الفرد والفريق والمنظمة .4

 .قات المعرفة إلنجاز أعمالهممساعدة األفراد لتحديد دور ومتطلبات ومضامين وتطبي .5

 .تركيز االهتمام على تدفق المعرفة أكثر من تخزينها .6

التركيز على الحاالت المتميزة  في المنظمات أثناء عمليات المقارنة المرجعية لعمليـات              .7
 .المنظمة بقصد المقارنة والتعلم

  .آتوضع خطة دفع تعتمد على المهارة كجزء من النظام األشمل للحوافز والمكاف .8
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  المبحث األول

  األداء الوظيفي
  : مقدمة3.1.1

 من المفاهيم التي نالت نصيباً وافراً من االهتمام والبحـث فـي             يعتبر مفهوم األداء الوظيف   ي
الدراسات اإلدارية بشكل عام وفي دراسات الموارد البشرية بشكل خاص، وذلك ألهمية المفهـوم   

 وتنوعها، وهـو  يلفرد والمنظمة، ولتداخل المؤثرات التي تؤثر على األداء الوظيف        على مستوى ا  
المحصلة النهائية والمتكاملة لنتائج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخليـة              

 لجميـع فـروع   المحـوري  والعنصر الظاهرة الشمولية يوالخارجية، ويكاد يكون األداء الوظيف   
ة اإلدارية، فضالً عن كونه البعد األكثر أهمية لمختلف المنظمات والذي يتمحـور             وحقول المعرف 

  ).476 ص، 2007، وإدريس،الغالبي( حوله وجود المنظمة من عدمه

) أهليـة كانـت أم حكوميـة      ( خاصة داخل أي منظمة      مكانه يحتل   يإن تميز األداء الوظيف   و
 وذلك على مستوى الفرد والمنظمـة، لـذلك         باعتباره الناتج النهائي لمحصلة جميع األنشطة بها،      
 من الموضوعات األساسية فـي نظريـات        أنهحظي مفهوم األداء الوظيفي باهتمام بالغ، خاصة        

السلوك بشكل عام والتنظيم اإلداري بشكل خاص، ويشهد بحوثاً مستمرة عن حلـول للمـشكالت    
عن قيـادات جديـدة وإعـادة       األداء الوظيفي، حيث فاضت الدوريات العلمية بتقارير عديدة         في  

، أكبـر تصميم الهياكل التنظيمية ومحاولة إشراك العاملين فيها في وضع الـسياسات بـصورة              
 حـوافز جديـدة للجهـود       وابتكار ، حلقات الجودة، والتركيز على أسلوب فرق العمل       واستخدام

 وهـي   واحـدة  األخرى التي تركز على غاية       األساليب من    وكثير ،الفردية والجماعية الملموسة  
  ).81ص ،2008الفايدي، (تحسين األداء الوظيفي 

وانطالقاً مما تقدم فإن من أهم مقومات نجاح أي مؤسسة، القدرة على اللحاق بركب التطـور       
ومالحقة التغيرات التي يشهدها عصر ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت الـذي نعيـشه،         

ها مـن   ء أصبح لزاماً على المؤسسات أن تطور أدا        لذلك ،"إدارة المعرفة " ظهور   إلىوالتي أدت   
 ولما يتمتع به العاملون في المنظمات اإلدارية        ،خالل تسخير أدوات إدارة المعرفة لتحقيق أهدافها      

بصفة عامة وفي البلديات بصفة خاصة من مهـارات وقـدرات وإمكانيـات متعـددة أفرزتهـا                
  .ا االتصاالتالتطورات المتالحقة في ثورة المعلومات وتكنولوجي

 والتعريفـات  ، من حيث مفهومـه ي تسليط الضوء على األداء الوظيفإلىويسعى هذا المبحث   
 واإلجـراءات التـي تـساعد       ، وعناصره ومحدداته والعوامل المؤثرة فيه     ،المختلفة له، وأهميته  
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 ، وأهدافـه ، تسليط الضوء على مفهـوم تقيـيم األداء وأهميتـه         إلىاإلدارة على تحسينه، إضافة     
 وأخيرا نبحث في  العالقـة بـين    ، الطرق المستخدمة في تقييم األداء     إلى إضافة   ،ومراحل التقييم 

 . إدارة المعرفة واألداء الوظيفي

  .ي مفهوم األداء الوظيف3.1.2
 التي أوردها الكتاب والمهتمون بهذا الموضـوع، ويرجـع هـذا             التعاريف ختلفتاوتعددت  

 البعد الذي يتناولون فيه موضوع األداء، فهناك من يقرر أن           ىإلاالختالف والتباين في التعاريف     
 إلى ومنهم من يقرر أن األداء هو اإلنتاجية التي تشير           ،األداء هو ناتج سلوك األفراد في المنظمة      

 لمدى نجـاح    انعكاس وهناك أيضا من يرى أن األداء الوظيفي هو          ،الناتج النهائي لعمل المنظمة   
  . أهدافهاأو فشل المنظمة في تحقيق

تنفيذ، واألداء هو الفعل المبذول أو النـشاط      النجاز أو   االعمل أو   ال إلىيشير األداء في اللغة     و
  .الذي تم انجازه، واألداء هو ناتج جهد معين قام ببذله فرد النجاز عمل معين

انجاز وتنفيذ وتحقيق أعمال متعهـد بهـا أو          "أنه ويعرف قاموس أكسفورد األداء الوظيفي ب     
 ويعرف معجم مصطلحات العلوم اإلدارية األداء ،)Armstong, 2001, p468( "ف بتنفيذهامكل

القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقاً للمعدل المفروض أداؤه من العامل الكفؤ              "أنهب
  ).82 ص،2004 الشريف،" (المدرب

لوك يتحدد بتفاعل جهـده     تفاعل لسلوك الموظف، وان ذلك الس      "أنهويعرف السكران األداء ب   
 درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهـو مـا يعكـس         إلىويشير األداء   ". وقدرته

الكيفية التي يحقق أو يشبع بها الفرد متطلبات الوظيفة، وغالباً مـا يحـدث تـداخل بـين األداء                   
 ساس النتائج التي حققها الفـرد      الطاقة المبذولة، أما األداء فيقاس على أ       إلىوالجهد، فالجهد يشير    

  ). 39 ص،2010شاهين، (

 ومالحظة سلوكهم وتصرفاتهم أثنـاء      ، دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم     أنه"وعرفه الباقي   
 وأيضا للحكم   ،ةيلاالعمل، وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم في القيام بأعمالهم الح           

 " أو ترقية لوظيفة أخرى    أكبر ت وتحمله مسؤوليا  ،ي المستقبل على إمكانيات النمو والتقدم للفرد ف     
  ).152 ص،2005 المدهون،(

 ال أنـه الضوء على مصطلح األداء فيقـول ب ) Thomas Gelbert(ويلقى توماس جيلبرت 
يجوز الخلط بين السلوك وبين االنجاز واألداء، ذلك بأن السلوك هو ما يقوم بـه األفـراد مـن                   

ما االنجاز فهو ما يبقى من أثر أو نتاج بعد أن يتوقف األفراد عن العمل،               األنشطة في المنظمة، أ   
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 مجمـوع الـسلوك     أنه مخرج أو نتاج، أما األداء فهو التفاعل بين السلوك واالنجاز، أي             أنهأي  
  ).64 ص،2009 ،العجلة( .والنتائج التي تحققت معاً

التي تكلفه بها المنظمة أو الجهود       هتنفيذ الموظف ألعماله ومسؤوليات   "ويقصد باألداء الوظيفي    
 ،2007،الجويعـدي ( ". ويعنى النتائج التي يحققها الموظف في المنظمـة       ،التي ترتبط وظيفته بها   

الناتج الذي يحققه الموظف عند قيامه بأي عمـل مـن            "أنه كما يقصد باألداء الوظيفي ب     ،)20ص
  ). 38 ص،2001،الشعالن" (األعمال

قيام الموظفين بتنفيـذ   "أنهاسته التعريف اإلجرائي لألداء الوظيفي ب الباحثين في در أحدويحدد  
 بهم وفهم المسئوليات التي تحددها أجهزتهم لتحقيق أهداف الوظـائف           هالمهام والواجبات المنوط  

  ).11 ص،2007 ،الشمري(" التي يشغلونها

 سـلوك   أنه ويتضح مما سبق تعدد تعريفات األداء الوظيفي، فمن الكتاب والباحثين من يرى           
 تعـدد  إلـى نجاز عمل، ويرجع ذلك التعدد إ أنهومنهم من يرى   حصيلة جهد،أنهومنهم من يرى   

دراسات نظرية أو ميدانية، وعلى الـرغم مـن   كانت الدراسات واألبحاث في هذا المجال، سواء     
  :ختالف الباحثين في تعريف األداء، إال أن هناك عوامل تجمع بين هذه التعريفات وهيإ
  . تجاهات ودوافعإوما يمتلكه من معرفة ومهارات وقيم و: وظفالم -
 . وما تتصف به من متطلبات وتحديات وما تقدمه من فرص عمل:الوظيفة -

 البيئة التنظيمية والتي تتضمن مناخ العمل واإلشراف واألنظمـة         هوهو ما تتصف ب    :الموقف -
 ).65 ص،2009العجلة، ( .اإلدارية والهيكل التنظيمي

  :يهمية األداء الوظيف أ3.1.2.1
مكانة مرموقة داخل المنظمة، فهو النـاتج النهـائي لمحـصلة جميـع              الوظيفياألداء  يحتل  

الوظيفي دوراً هاماً فـي اسـتقرار       األداء  أنشطتها على مستوى األفراد أو المنظمة ككل، ويلعب         
رجة منافـستها فـي     مفتاح بقاء المنظمة، فهو يحدد د     الوظيفي هو   األداء   أن   ذالمنظمة وبقائها، أ  

 ،) المجتمع ،الزبون، الموردين (السوق، كذلك ينعكس إيجابا أو سلباً على البيئة الخارجية للمنظمة           
 تطـوير أدائهـا     إلـى مستوى األداء فيها، وتـسعى      للذلك فإن إدارة المنظمة تولي اهتماماً بالغاً        

 داخل المنظمـة ال يعـد        أهدافها، ويمكن القول أن األداء الوظيفي      إلىبصورة مستمرة للوصول    
 فحسب بل هو انعكاس لقدرات ودوافـع الرؤسـاء والقـادة            نانعكاساً لقدرات ودوافع المرؤوسي   

  : للمنظمةالتاليةأيضا، وترجع أهمية األداء الوظيفي لما يحققه من الفوائد 
 . مؤشراً لدرجة تحقيق رؤية ورسالة المنظمةييعتبر األداء الوظيف .1

  .سيلة لتحقيق أهداف المنظمة وييعتبر األداء الوظيف .2
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 عن مستوى نجاح األفراد وإدارة المنظمة في تنفيـذ المهـام الموكلـة       ييعبر األداء الوظيف   .3
 .هم، ودرجة تنفيذ هذه المهاميإل

 بقاء المنظمة في السوق من خالل استمرارية تطـوير          ة في استمراري  ييسهم األداء الوظيف   .4
 .ة المحيطةيلبيئوتحسين أداء المنظمة لمواكبة التغيرات ا

 .يسهم األداء الوظيفي في معرفة الطاقات والقدرات الكامنة لدى العاملين في المنظمة .5

  . أساسا جوهرياً لعمليات التطوير اإلداري داخل المنظمةييعتبر تقويم األداء الوظيف .6

  :يعناصر األداء الوظيف 3.1.2.2
تداخلة والمترابطة، واألداء هو وسـيلة       نتاج لعدد من العوامل الم     أنه األداء الفعال ب   إلىينظر  

لتحقيق أهداف المنظمة، فهو الترجمة العملية لكافة عمليات المنظمة من تخطيط وتنظـيم وتنفيـذ              
ومتابعة، لذلك فهو يحتل الدرجة الثانية من حيث األهمية بين الوظائف األساسية لـإلدارة حيـث           

ا ال تستطيع بالـضرورة     أنه تخطط وتنظم إال     يأتي بعد وظيفة التنظيم، فمثالً يمكن ألي منشأة أن        
 ص  ،2003 ،النميـان ( أن تحقق أي نتائج ما لم تطبق الخطط والسياسات التي رسمتها لنفـسها            

كما أن األداء الفعال ألي موظف يعني تحقيق نتائج معينة يتطلبها ذلـك العمـل مـن                 ). 37-39
ـ خالل قيامه بأعمال ومهام معينة تتفق وسياسات وإجراءات و     ، إذ أن هظروف العمل الذي يقوم ب

  .األداء الفعال هو محصلة تفاعل عوامل كثيرة

 الخـروج بمزيـد مـن       أجلوقد اتجه الباحثون للتعرف على عناصر أو مكونات األداء من           
"  رةد "المساهمات لدعم وتنمية فاعلية األداء الوظيفي للعاملين، ومن هذه المساهمات ما ذكـره               

اصر األداء من خالل تناول كفايات الموظف ومتطلبـات العمـل وبيئـة              عن إلىوذلك باإلشارة   
   )305، ص 2008درة والصباغ،  (:التنظيم وذلك كما يلي

 وهـي تمثـل   ، ويقصد بها معلومات الموظف ومهاراته واتجاهاته وقيمه  :كفايات الموظف  .1
ذلك الموظفه فعاالً يقوم بخصائصه األساسية التي تنتج أداء .  

 أو األدوار التي يتطلبها عمل من       ت ويقصد بها المهام والمسؤوليا    :الوظيفة/لمتطلبات العم  .2
 .األعمال أو وظيفة من الوظائف

 وهي تتكون من عوامل داخلية وخارجية، وتتضمن العوامل الداخليـة التـي     :بيئة التنظيم  .3
ي التنظيم وهيكله وأهدافه وموارده ومركـزه االسـتراتيج       : تؤثر في األداء الفعال للموظف    

واإلجراءات المستخدمة فيه، أما العوامل الخارجية فهي تشكل بيئة التنظيم وتؤثر في األداء             
الفعال فهي العوامل االقتـصادية واالجتماعيـة والتكنولوجيـة والحـضارية والـسياسية             

  : يوضح التداخل بين العناصر السابقة الذي ينتج أداء فعاالًيلا والشكل الت.والقانونية
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  الفعالاألداء نموذج ) 3.1(شكل رقم 

إدارة الموارد البـشرية فـي القـرن الحـادي          "  زهير،   ، والصباغ ، عبد الباري  درة: المصدر
  .306 ص،2008 ، دار وائل للنشر، عمان،" منحنى نظمي–والعشرين 

 عناصر أخري لألداء تتمثل فـي  إلى) 40 ص،2003( ما سبق فقد أشار المالكي إلىوباإلضافة  
  :األتي

 يقصد بها هنا مقدار العمل الذي يـستطيع الموظـف انجـازه فـي     :ل المنجز كمية العم   -أ 
  .الظروف العادية للعمل ومقدار سرعة االنجاز

 وما يملكه مـن     ، من عمل  ه تتمثل في مدى ما يدركه الموظف عما يقوم ب         :نوعية العمل   -ب  
 .طاء العمل دون الوقوع في األخذ وتنفي،رغبة ومهارات فنية وبراعة وقدرة على التنظيم

 وتشمل الجدية والتفاني في العمل وقـدرة الموظـف علـى تحمـل              :والوثوق المثابرة  -ج  
المسؤولية في انجاز األعمال في أوقاتها المحددة، ومـدي حاجـة الموظـف لإلرشـاد               

 .والتوجيه من قبل المشرفين، وتقييم نتائج عمله

الهيكلية وما يمتلكه    وتشمل المعارف العامة والمهارات الفنية و      :المعرفة بمتطلبات العمل    -د 
  د.الموظف من خبرات عن العمل الذي يؤديه
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  :محددات األداء 3.1.2.3
إن دراسة أداء الفرد ومعرفة العوامل المؤثرة فيه يعتبران مـن أهـم الدراسـات وأكثرهـا                 
صعوبة، والتي يجب القيام بها لمعرفة وفهم طبيعة أداء األفراد بشكل دقيق يمكن من توجيه هـذا              

وتأتي صعوبة دراسة األداء الوظيفي من كثـرة        . ا يحقق النتائج واألهداف المخطط لها     األداء بم 
العوامل والمتغيرات التي تؤثر على األداء، وقد حاول الباحثون حصر هذه المتغيرات وتقـديمها              

ونظـراً لتعـدد   . في نماذج معينة كمحددات لألداء حيث اختلفت هذه المتغيرات باختالف الباحثين   
 منهـا علـى األداء الـوظيفي، واخـتالف نتـائج      لوامل وصعوبة معرفة درجة تأثير ك   هذه الع 

الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع فإن الباحثين يواجهون عدة صعوبات فـي تحديـد               
  .العوامل المؤثرة على األداء ومدى التفاعل بينها

الموظف، الوظيفة، الموقف   إن محددات األداء تتمثل في      ) 28 ص ،1988(يقول مرسي والصباغ    
  :كما يلي

 ومهارات ورغبة واهتمام وقيم ودوافـع، يعـد      ، إن ما يمتلكه الموظف من معرفة      :الموظف  -
  .محدداً رئيسياً في تحديد مستوى األداء

 ما تتطلبه الوظيفة من مهام وواجبات وما تفرضه من تحديات ومـا تقدمـه مـن                 :الوظيفة  -
 .حدداً رئيسياً في تحديد مستوى األداء تعد أيضاً م،فرص للنمو الوظيفي

 إن الموقف بما يتضمنه من بيئة تنظيمية وما توفره مـن مـوارد ماديـة وهيكـل                  :الموقف -
 يعد محدداً رئيسياً في تحديد مـستوى        ، الرقابة وأنماط القيادة   وأساليبتنظيمي مرن أو جامد     

 .األداء

 الرضـا عـن العمـل واألداء    عن وجود عالقة مباشرة بين " هيرزبرج"وقد كشفت دراسات    
 وقد كشفت دراسات    ، وجود عالقة بين األجر واألداء     إلى بينما توصلت دراسات أخرى      ،الوظيفي

 وعلى الرغم من تناقض نتـائج هـذه         ،أخرى أيضاً عن وجود عالقة بين ظروف العمل واألداء        
مـؤثرة فـي األداء      ال يمكن التقليل من أهميتها في محاولة تحديـد العوامـل ال            أنهالدراسات إال   

  .)42 ص،1989 ،العبيدي.(الوظيفي

 حيـث قـدم بـورتر       ،وقد حاولت مجموعة من علماء اإلدارة إعداد نموذج لمحددات األداء         
"Porter "   وزميله لولر"Lawler "   حـصيلة الجهـد   ( ثالث عوامل رئيسية هي     إلىنموذجا يستند

 فالجهد المبـذول    ،)دوره الوظيفي  إلى وإدراك الفرد    ، والخصائص الشخصية  ،المبذول في العمل  
 أما إدراك الفرد لدوره الوظيفي فيتمثل في        ،في العمل يعكس درجة حماس الفرد وخبراته السابقة       

سلوكه الشخصي أثناء األداء وتصوراته وانطباعاته عن الكيفية التـي يمـارس بهـا دوره فـي          
  .) 39-38 ص،1986 ،عاشور.(المنظمة
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  : ثالث متغيرات وهيإلى تستند يء الوظيفويمكن القول أن محددات األدا
  . وهو يعكس درجة حماس الفرد ألداء العمل ومدى دافعيته لألداء:الجهد المبذول في العمل .1
 وهي القدرات الفردية والخبرية السابقة والتي يتوقف الجهـد          :القدرات والخصائص الفردية   .2

 .المبذول عليها

 الفـرد الشخـصي أثنـاء األداء لتـصوراته           تتمثل في سلوك   :إدراك الفرد لدوره الوظيفي    .3
 .)56 ص،2003 ،الحربي. (وانطباعاته عن الكيفية التي يمارس بها في المنظمة

 وإنما هو نتيجة لمحصلة     ،ويرى سليمان أن األداء ال يتحدد من خالل توافر بعض المحددات          
  )55 ، ص2003الحنيطه،  (:التفاعل بين ثالثة محددات رئيسية هي

 وهي تعبر عن مدى الرغبة الموجودة لدى الفرد للعمل والتي يمكن أن             :فرديةالدافعية ال   -أ 
تظهر من خالل حماسه وإقباله على العمل الذي يعبر عن توافق هذا العمل مـع ميولـه                 

  .واتجاهاته
 وهـو إحـساسه     ، وهو يعبر عن اإلشباع الذي توفره بيئة العمل الداخليـة          :مناخ العمل   -ب  

 . قد حقق رغباته وأهدافه وأشبع جميع حاجاتهبالرضا عن عمله بعد أن يكون

 وهي القدرة التي يمكن تحصيلها عن طريق التدريب والتعلـيم           :لقدرة على أداء العمل   ا  -ج  
 .واكتساب الخبرات والمهارات والمعارف المرتبطة بالعمل

ويرى عامر والخلف أن القدرة والدافع المتوفر لدى الفرد هما المتغيـران الرئيـسيان فـي                
 فأحياناً الفرد يمتلك أفضل القدرات والمهارات ولكنها ستكون بال جـدوى دون             ،ت األداء   محددا

لعمل ولكن دون   ل والعكس صحيح فقد يتوافر لدى الفرد العامل الدافع القوى           ،توافر الدافعية للعمل  
 ،1983 ،عـامر والخلـف   ( .قدرته على العمل سينعدم توافر العالقة بين الدافع والقدرة واألداء         

  .)63ص
األداء ويتضح مما سبق عدم وجود اتفاق موحد بين الكتاب والباحثين حول محددات أو معايير           

  : عدة أسباب منهاإلى ذلك ويعود
  .ن محددات أداء فئة معينة من األفراد ليست هي محددات أداء فئة أخرىإ -
ـ              - راد فـي   إن محددات أداء األفراد في منظمة معينة ليس بالضرورة هي نفسها محددات األف

 .منظمة أخرى

 ،السكران( .إن العوامل البيئية الخارجية لها تأثير ايجابي أو سلبي في تحديد محددات األداء             -
 )62 ص،2004
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وبناء على ما سبق وفي ضوء تلك الصعوبات يمكن القول أن هـذه المحـددات تـرتبط بأبعـاد         
يتحدد من خالل جهـد الموظـف       ن التفاعل بينها    إ و ،تنظيمية وثقافية واجتماعية وبيئية وسياسية    

  .وقدراته

  :العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي 3.1.2.4
 منها العوامل الداخلية للمنظمة والتـي       ،الكثير من العوامل المؤثرة علي األداء الوظيفي      هناك  

    يكون للفرد أو المنظمة دور ها، أو العوامل الخارجية المحيطة بالمنظمة وما تحتويه مـن           في مهم
ن مراعاة المنظمة لهذه العوامل وحرصها الدائم لتلمس احتياجات األفـراد  إ و،ديلا وعادات وتق قيم

والعمل على تحسين أدائهم سوف ينعكس على األداء العام للمنظمة والمتمثل في تحقيق أهـدافها               
  .ةيلاواستراتيجياتها بكفاءة وفاعلية ع

 رفع كفاءة وأداء موظفيهـا أن  إلىي تسعى  يجب على إدارة المنظمة التأنهبناء على ما تقدم ف  
  . تعمل دائما على إزالة المعوقات التي تؤثر على إنتاجيتهم وذلك لبلوغ األهداف المنشودة

  )49، ص2010بظاظو، ( :ييلي أهم العوامل المؤثرة في األداء الوظيف وفيما
حة ومعدالت   إن المنظمات التي تعمل دون أن يكون لها خطط واض          :تحديد أهداف المنظمة   .1

 وهذا بدوره ينعكس علـى  ،ا ال تستطيع أن تقيس مدى ما تحقق من انجازاتأنهإنتاج محددة ف  
  .أداء الموظفين فيها

 إن ضعف مـشاركة  :مشاركة المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيط وصنع القـرارات    .2
وة بـين اإلدارة  المستويات اإلدارية المختلفة في التخطيط وصنع القرارات ساهم في إيجاد فج     

 .العليا والموظفين والذي بدوره ينعكس على أداء المنظمة ككل

 . انخفاض الرضا يعتبر من العوامل األساسية في تدني معدالت األداء:الرضا الوظيفي .3

 يعتبر التسيب اإلداري من الظواهر اإلدارية التي لها تـأثير كبيـر فـي     :التـسيب اإلداري   .4
 .انخفاض معدالت أداء الموظفين

 .  والمشكالت الناتجة عنه لها أثر في انخفاض معدالت أداء الموظفين:التطور التنظيمي .5

 تـرك   إلـى  عجز المنظمة عن توفير بيئة عمل مادية مناسبة للعاملين يؤدي            :البيئة المادية  .6
 . ضعف مستوى أدائهم الوظيفيإلىآثار سيئة في نفوس العاملين مما يؤدي 

 حيث يترتـب    ،ي في التأثير على األداء الوظيف     شراف دوراً  يلعب نطاق اإل   :نطاق اإلشراف  .7
 انخفاض الروح المعنوية للموظفين وخلق جو من عدم الثقة          ،على عدم وجود اإلشراف الجيد    

 . على أداء الموظفيناًثرأ يترك يلاوبالت
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 إن نظام الحوافز على اختالف أنواعها يسهم في تحفيز العاملين ويساهم فـي        :نظام الحوافز  .8
 .م على رفع كفاءة أدائهم ويزيد من درجة رضاهم عن العملحثه

 يوجز فيه أهم العوامل المـؤثرة فـي         األكاديمية الوطنية لإلدارة العامة نموذجاً    وقد وضعت   
مي نموذج األكاديمية الوطنية لإلدارة العامة لـألداء، يوضـح فيـه أهـم        سوقد   ،األداء الوظيفي 

داء الفردي، حيث تقسم مؤثرات األداء الفردي مهام الوظيفة         المؤثرات الداخلية والخارجية في األ    
 عوامل شخصية داخلية مثل كافيات أو جدارات معينة يتميز بها الفرد نتيجة دورات تدريبيـة            إلى

 والدراسة الشخصية من خالل المطالعة وقراءة كل ما هو جديد           ،سابقة أو تدريب داخل المؤسسة    
ـ لاي من العوامل الداخلية للفـرد مثـل الـذكاء والقـدرة االنفع       يتعلق بالوظيفة، أما القسم الثان     ة ي

 الفـروق   أحدة وعاطفية يعتبر    يلانفعإ الفرد من قدرة     ه فالمستوى الذي يتمتع ب    ،والدافعية الداخلية 
  )49 ص،2010 ،بظاظو. ( من التمايز والتباين في أداء األفراداًالفردية التي تخلق نوع

   الوطنية لإلدارة العامة لألداءنموذج األكاديمية) 3.2(شكل 

 التي تـؤثر  فـي   التالية العوامل   إلى) 424-423 ص ،2008(وقد أشار كل من درة والصباغ       
  :الوظيفياألداء 
  :عوامل إدارية تنظيمية مثل .1
 عدم توفر مناخ يساعد على العمل واإلنتاجية في المؤسسة. 
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 عملالصراع بين الموظف ورئيسه أو بين الموظف وزمالئه في ال. 

  ًعدم تحديد المهام الوظيفة تحديداًُ دقيقا. 

 اإلشراف السيئ والنقص في التدريب. 

 عدم تحديد واجبات الموظف. 

 نقص في الموارد المادية أو تأخر وصولها. 

 : عوامل بيئية خارجية مثل .2

              الصراع بين القيم واالتجاهات التي يحملها الموظف وبين القيم واالتجاهات السائدة فـي
 .عالمجتم

 األحوال االقتصادية وظروف سوق العمل. 

 التشريعات الحكومية وسياسات النقابات. 

 االضطراب السياسي. 

  :عوامل تتعلق بالموظف مثل .3
 نقص في الرغبة والدافعية للعمل. 

 ضعف في الشخصية أو قصور في قدرات الموظف العقلية. 

 تغيب مستمر عن العمل. 

 مشكالت عائلية.  

  :ياء الوظيفاألدمظاهر ضعف  3.1.2.5
  . األعمال في الوقت المحددإنهاء وعدم ،اإلنتاجية الضعيفة وغير الجيدة في مواصفاتها .1
 .الصدام المستمر بين اإلدارة والموظفين وخاصة الجدد .2

 حالة الالمبـاالة لـدى      وازديادعدم االنسجام مع ثقافة المؤسسة السائدة وفقدان الحافزيه          .3
 .العاملين

 .تخاذ القراراتإات وفقدان روح المخاطرة والتأخير في ضعف في المعرفة والمهار .4

 .عدم وجود الرغبة في النمو والتطور الوظيفي .5

  :الوظيفياألداء اإلجراءات التي تساعد اإلدارة في تحسين  3.1.2.6
هناك بعض اإلجراءات التي يمكن لإلدارة القيام بها لتحسين األداء الوظيفي والمتمثلـة فـي               

  )157 ص،2006 ،باسع:(التاليةالخطوات 
 البد من تحديـد أسـباب االنحـراف فـي أداء            :األداءتحديد األسباب الرئيسية لمشاكل      .1

  .العاملين، إذ أن تحديد األسباب ذو أهمية كبيرة لكل من اإلدارة والعاملين
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وذلك من خالل تحديـد األسـباب       : الحد من الصراعات التنظيمية بين اإلدارة والعاملين       .2
 الـدوافع والفاعليـة   ،اض األداء والعمل على إزالتها، ومن هذه األسباب      انخف إلىالمؤدية  

 فالفاعلية تعكس المهارات والقدرات التي يتمتع بهـا         ،والعوامل الموقفية في بيئة المنظمة    
 ، أما الدوافع فتتأثر بالعديد من المتغيرات الخارجية مثـل األجـور والحـوافز            ،العاملون
والعوامل الموقفية التي تتضمن الكثير من العوامل المـؤثرة          المتغيرات الذاتية    إلىإضافة  

 .الخ... وظروف العمل... ،على األداء سلباً أو إيجابا كنوعية المواد المستخدمة 

 تشمل خطة العمل الالزمة للتقليل من مـشكالت         : الحلول إلىتطوير خطة عمل للوصول      .3
ين مـن جهـة واالستـشاريين        التعاون بين اإلدارة والعـامل     ،األداء ووضع الحلول لها   

 .االختصاصيين في مجال تطوير األداء وتحسينه من جهة أخرى

 إن االتصاالت المباشرة بين المشرفين والعاملين ذات أهميـة فـي    :االتصاالت المباشـرة   .4
  . تحسين األداء

  : مداخل تحسين األداء3.1.2.7
  :األداء نوردها بإيجاز ثالث مستويات أو مداخل لتحسين إلى) 87 ص،2008(يشير الفايدي 

 تحسين أداء الموظف: المدخل األول: 

 وإذا تم التأكد بعـد تحليـل   ،يعتبر تحسين أداء الموظف من أكثر العوامل صعوبة في التغيير        
اث التحـسين  حـد  تغيير أو تحسين في األداء فهناك عدة وسائل أل إلىاألداء بأن الموظف بحاجة     

  : في أداء الموظف هي
 ال يمكن القضاء علـى  أنه وإدراك حقيقة ،احي القوة وما يجب عمله أوالً  التركيز على نو   -

  .جميع نواحي القصور والضعف لدى الموظف
 .اث نوع من التوازن بين ما يرغب الفرد في عمله وبين ما يؤديهأحد -

 .ربط مجهودات تحسين األداء مع اهتمامات وأهداف الموظفين -

 تحسين الوظيفة :المدخل الثاني: 

يير الوظيفة فرصاً لتحسين األداء حيث تساهم محتويات الوظيفة في تدني مـستويات             يوفر تغ 
األداء إذا كانت مملة ومثبطة للهمم أو إذا كانت تفوق مهارات الموظف أو تحتوي علـى مهـام                  

  . أو غير ضرورية،غير مناسبة

 بيئة العمل: المدخل الثالث. 

 تحسين األداء   إلى الذي يؤدي    ، فرصة للتغيير  أو البيئة التي تؤدى فيها الوظيفة     الموقف   يعتبر
 ، والطريقة التي يتم بها تنظيم المؤسـسة       ،من خالل معرفة مدى مناسبة عدد المستويات التنظيمية       
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ة التفاعل المتبادل مع الدوائر ومـع       يلا والمسئولية وفع  ،ومدى مناسبة ووضوح خطوط االتصال    
   .المستفيدين من الخدمة

  :يداء الوظيفاألتقييم  مفهوم 3.1.3
 أنـه لقد ظهر تقييم األداء ألول مرة في الجيش األمريكي خالل الحرب العالمية األولـى إال                

.  المنظمات إال في أواخر العشرينات وأوائل الثالثينات من القرن العـشرين           ه ب أخذرغم ذلك لم ت   
 ،هم أثناء العمـل   وتقييم األداء هو دراسة وتحليل أداء العاملين لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفات          

 وأيضا للحكم على إمكانيات     ،ةيلاأعمالهم الح في  وذلك للحكم على مدى نجاحهم ومستوى كفاءتهم        
  . أو ترقية لوظيفة أخرىأكبر ت للفرد في المستقبل وتحمله لمسؤوليامالنمو والتقد

هـم مـن     نظام رسمي م   أنه و ،إن تقييم األداء يعني تقدير كفاءة العاملين لعملهم وسلوكهم فيه         
 قياس وتقييم أداء وسلوك األفراد أثناء العمل وذلك عن طريق المالحظة المستمرة والمنظمة              أجل

 ،2002 ،نـصر اهللا  ( .لهذا األداء والسلوك ونتائجها خالل فتـرات زمنيـة محـددة ومعروفـة            
  )169ص

اً نجازه نوع إ لحجم ومستوى ما تم إنتاجه بالمقارنة مع المطلوب          ةوهو عملية قياس موضوعي   
 وهو مقارنة األداء الفعلي للعامل      ، وعلى شكل عالقة نسبية بين الوضعين القائم والمطلوب        ،وكماً

ن التقويم ال يعني التجـريح أو  أباألداء المستهدف بقصد التعرف على أوجه القصور مع مالحظة     
ـ     ، ال يعني االتهامات والمحاكمة  أنه كما   ،التشويه  ،ي بل هـو عمليـة تعـرف علـى األداء الفعل

ن هذا المفهوم ينطبق على كافة المستويات التنظيميـة         أ مع مالحظة    ،ومقارنته باألداء المستهدف  
  )97 ص،2009 ،رمضان( .نبما في ذلك الرؤساء والمرؤوسي

وبناء على التعريفات السابقة يمكن القول بأن عملية تقييم األداء هي عملية إداريـة منتظمـة                
 أهداف أداء الموظف وفق معـايير األداء        ق وتقييم نتائج تحقي   ،ومستمرة، لقياس وإصدار األحكام   

ه لواجبـات  ء وكيف يمكن جعـل أدا ،اًيلا وكيفية أداء الموظف سابقاً وح    ،والسلوك المتعلقة بالعمل  
 كما يحدد المواهب الكامنة لدى الموظف والتـي تمكنـه مـن             ،وظيفته بكفاءة أعلى في المستقبل    

  . ياالرتقاء في سلم التدرج الوظيف

  .ياألداء الوظيفوفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد المرتكزات األساسية لمفهوم 
 الوقوف على أداء وسلوك العاملين في أعمـالهم وتعـريفهم   إلىا عملية حيوية تهدف   أنه .1

  . الخاصة بالوظيفةتبمدى كفاءتهم أو قصورهم في أداء الواجبات والمسؤوليا
ين مبنية علـى الكـشف عـن نقـاط القـوة            ا عملية موجهة لتحسين وتطوير العامل     أنه .2

 . بهدف تطوير أداء العاملين وأداء المنظمة ككل،والضعف
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ا عملية مستمرة تتطلب المالحظة والتحليل المستمر لألداء وفق سياسـات ومعـايير             أنه .3
 .ومواعيد ثابتة يقاس بموجبها أداء العامل

ل علـى التقـديرات     ا إتاحة الفرص للعـاملين للترقيـة والحـصو        أنها عملية من ش   أنه .4
 .والمكافئات

  :أهمية تقييم أداء العاملين 3.1.3.1
خر أدبيات الفكر اإلداري بالعديد من الفوائد واألهداف المترتبة على عمليـة تقيـيم األداء               زت

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية للفرد وللمنظمة، ومدى اسـتعداد         إلى ويهدف تقييم أداء العاملين      ،الوظيفي
 لذلك يحظى موضوع تقييم أداء العاملين بأهمية مرموقة في العملية اإلدارية، فهـو           األفراد للتقدم، 

 بشكل مـستمر، وتـدفع      م مرؤوسيه تالوسيلة التي تدفع الرؤساء لكي يتابعوا واجبات ومسؤوليا       
 تقيـيم األداء    م هناك مجاالت متعـددة السـتخدا      يلاوبالت ،المؤسسين كذلك للعمل بكفاءة وفاعلية    

  )88 - 87 ، ص 2005شاويش، ( :يلا تصنيفها كالتالوظيفي يمكن
 كمـا   ، يتم تـرقيتهم   يلاإذ يكشف قياس األداء عن قدرات العاملين وبالت       : الترقية والنقل  .1

  .يساعد في وضع كل موظف في الوظيفة التي تناسب قدراته
حيث يساعد قياس األداء في تحديد مدى فاعليـة المـشرفين           : تقييم المشرفين والمديرين   .2

 .ديرين في تنمية وتطوير أعضاء الفريق الذي يعمل ضمن نطاق إشرافهموالم

 .تزويد متخذي القرارات في المنظمة بمعلومات واقعية عن أداء العاملين فيها .3

 الحكم على مدى إسهام العاملين في تحقيق أهداف المنظمة .4

اتـب  يسهم قياس األداء في اقتراح التعـديالت المناسـبة فـي الرو           : الرواتب واألجور  .5
 .ة المناسبة للعاملينالماليواألجور واقتراح المكافئات 

إذ يشكل قياس األداء أداة لتقويم ضعف العـاملين واقتـراح إجـراءات             : تقديم المشورة  .6
 .لتحسين أدائهم، ويعتبر قياس األداء حافزا للتطوير الشخصي ومقياساً له

المشرفين على االحتكاك   إذ أن قياس األداء يشجع      : متطلب للمعرفة الشخصية واالطالع    .7
 . أثناء عملية التقويم فتنتج عنه المعرفة الشخصيةمبمرؤوسيه

يعتبر قياس األداء من العوامل األساسية في الكـشف عـن           : اكتشاف الحاجات التدريبية   .8
 فهو يسهم في تحديد نوع برامج التدريب والتطوير         يلاالحاجات التدريبية للموظفين وبالت   

 .الالزمة

 كما تـساعد اإلدارة العليـا       ،نات األداء ألغراض البحث والتطوير للمنظمة       استخدام بيا  .9
  .بالمنظمة في عملية التخطيط بعيد المدى ورسم السياسات المستقبلية للمنظمة
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  :ياألداء الوظيفأهداف تقييم  3.1.3.2
دي  ومنهم الن  ةطر محدد أ الباحثين تصنيف أهداف تقييم األداء الوظيفي داخل         لقد حاول بعض  

  :اللذان صنفا أهداف تقويم األداء الوظيفي في ثالثة أقسام هي " Landy & Farr" وزميله فار 
 وتتضمن توفير معلومات أساسية وضرورية التخاذ بعض القـرارات          :األهداف اإلدارية  -

  .المتعلقة بالترقيات والتعيين والنقل والفصل والمكافئات
طوير وسائل االتصال وتوطيـد العالقـة    وتتضمن تحسين وت:أهداف التوجيه والتطوير  -

 وتحسين مـستوى األداء وتحـسين الدافعيـة للعمـل           ،نوالثقة بين الرؤساء والمرؤوسي   
 .وتخطيط التطور الوظيفي للموظف

 تتضمن استخدام المعلومات وبيانات تقويم األداء الـوظيفي للتأكـد مـن             :حثأهداف الب  -
 التعليمية والتدريبية وإجراءات الحـوافز       وتقييم فاعلية البرامج   ،صحة إجراءات االختيار  
 )73  ص،2009 ،العجلة( .ومستوى الرضا الوظيفي

  :األداءمراحل تقييم  3.1.3.3
يحبذ تطبيق أسلوب النظام في عملية تقييم األداء الذي يشمل عناصر رئيسية تعـالج مـسألة                

.  بعمليـة التقيـيم   كافـة العوامـل والمتغيـرات ذات الـصلة    أخذ ي،تقييم األداء بمنظور شمولي   
  ) 66-61 ص،2010،ناصر(

  :التاليةوتشمل الخطوات : مرحلة التخطيط: أوال
 ى وعل ،إن أهداف المنظمة هي قبلة جهود اإلدارات المختلفة فيها        : تحديد أهداف المنظمة   .1

  .ضوء هذه األهداف تصاغ أهداف اإلدارات في المنظمة ومنها أهداف التقييم
 فهي تمثل الموجه للرؤساء في عملية التقييم، ويجب أن تكون           :تحديد أهداف تقييم األداء      .2

 .ايجابية وبناءة

 تحديد األهداف القيام بوضع السياسات واإلجـراءات       يلي: تحديد السياسات واإلجراءات     .3
 تحديد مجـاالت    – عن إجراء التقييم     ةتحديد المسؤولي ( تشمل   يالمنظمة لعملية التقييم والت   

 ). تحديد نمط التقييم–جراء التقييم  تحديد توقيت إ–التقييم 

وهي أما معايير كمية أو نوعيـة أو زمنيـة أو خلـيط مـن          : تحديد معايير قياس األداء    .4
 . وفي ضوء هذه المعايير يقاس سلوك الموظف وأداؤه،المعايير

يتعين على المنظمة عند اختيارها أسلوب قياس أداء العاملين لـديها   : تحديد أسلوب التقييم   .5
 .ي مناسبة ذلك األسلوب وطبيعة الوظيفةأن تراع
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  :األداءمرحلة تنفيذ نظام تقييم : ثانياً
  :التاليةيلي تصميم نظام تقييم األداء البدء بوضعه موضع التنفيذ بإتباع الخطوات 

  .نتقديم شرح طريقة التقييم للرؤساء والمرؤوسي -
 .تدريب الرؤساء على طرق التقييم المعتمد -

 .ذ نظام التقييم لتنفياآلليةتحديد  -

  :مرحلة تقييم النظام: ثالثاً
يحبذ إجراء تقييم مستمر لفاعلية نظام تقييم األداء بشكل دوري أو سنوي للوقوف على مـدى             

 ،2001،المجمـع العربـي للمحاسـبين القـانونيين     .(تحقيقه لألهداف المرجوة منه كـاألتي  
  .)228ص
وذلك بمقارنة األداء في مطلع العـام مـع          ،مدى الزيادة المتحققة فعالً في أداء العاملين         -

  .نهايته لكل موظف
 .مدى انخفاض معدالت دوران العمل وحجم المشكالت والتظلمات المقدمة من العاملين -

 .مدى الفائدة العائدة على برامج تنمية القوى العاملة -

استقراء أراء وردود فعل العاملين تجاه النظام لمعرفة نقـاط القـوة والـضعف وسـبل               -
 .جهاعال

  :األداءالطرق المستخدمة في تقييم  3.1.3.4
 ، هي األداة التي يستخدمها المسئول عن عملية التقييم لتقدير كفاءة العامـل            ،طرق تقييم األداء  

 مختلفـة   اً األبحاث والمؤلفات العلمية في مجال إدارة الموارد البشرية على أن هناك طرق            روتشي
  .ين رئيسيتين هما الطرق التقليدية والطرق الحديثةلتقييم األداء يمكن حصرها في مجموعت

   :الطرق التقليدية وتشمل: أوالً

ويقاس ،بسط الطرق وأكثرها شيوعا     أتعتبر هذه الطريقة من أقدم و     : طريقة التدرج البياني   .1
ـ   ، التعاون ،األداء، كمية   األداءأداء الموظف وفق معايير محددة مثل نوعية          ي الحضور ف

قوم هذه الطريقة على أساس تقدير أداء الموظف على خط متـصل أو              وت ، الخ ،المواعيد
   )89 ص،2005 ،شاويش( .مقياس يبدأ بتقدير منخفض وينتهي بتقدير مرتفع

وهذه الطريقة تتلخص ببساطة في أن يطلب من كل مشرف القيام بترتيب            : طريقة الترتيب  .2
أ واألساس في الترتيب هنـا هـو    األسوإلىاألفراد التابعين له ترتيباً تنازلياً من األحسن        

 )234 ص،2000 ،أبو شيخه( . وليس خصائص معينة أو صفات محددةاألداء العام
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وفي هذه الطريقة يقوم كل رئيس بتوزيـع مرؤوسـيه علـى         :طريقة التوزيع اإلجباري     .3
 )303 ص،2000 ،عبد الباقي( .درجات تقييم الكفاءة بشكل تحدده المؤسسة

 جداول أو قوائم    ستعمالاأن استخدام هذه الطريقة ال يتطلب        :تعبيرطريقة التقييم بحرية ال    .4
 نطباعهامحددة أو أي وسائل أخرى، بل هي بكل بساطة تتطلب أن يقوم المشرف بكتابة               

 ) 95 ص،2005 ،شاويش( .عن الفرد على صحيفة من الورق

ف مـع بـاقي     يقوم المقيم بمقارنة أداء كل موظ      :طريقة المقارنة المزدوجة بين العاملين     .5
 ،2000 ،أبو شـيخه  ( . أزواج إلى وذلك بتقسيم الموظفين في الوحدة التنظيمية        ،الموظفين

 )234ص

تعتمد هذه الطريقة بشكل رئيسي على دراسـة كـل نـوع مـن               :طريقة قوائم المراجعة   .6
الوظائف وذلك لتحديد قائمة من األسئلة تتضمن مجموعة من العبارات الوصـفية التـي              

 )94 ص،2005 ،شاويش( .د للعملالجياألداء تصف 

   .األداءالطرق الحديثة في تقييم : ثانيا
ث طرق تقييم األداء، حيث يتم جمع       أحد الطريقة من    هتبر هذ تع: طريقة الوقائع الحرجة   .1

 ويطلب من المقيم أن يقوم بمالحظـة        ، من الوقائع التي تؤثر في أداء الموظف       د عد أكبر
ن هذه الوقائع حدثت أثناء تأدية الموظف لواجبات         بشكل دقيق ليحدد أي م     هأداء مرؤوسي 

 وبعد ذلك تقوم اإلدارة بتقييم أداء الموظف وذلك على أساس عـدد           ،ومسؤوليات وظائفهم 
 )304 ص،2000 ،عبد الباقي( .الوقائع التي حدثت في أدائه

تقوم هذه الطريقة على أساس اختيار المقيم لعبـارتين مـن           : طريقة االختيار اإلجباري   .2
 )237 ص،2000 ،أبو شيخه( .موع أربع عبارات تصف صفة معينة في الفردمج

 يتم تقييم أداء العامل في هذه الطريقة من قبل لجنة تتكون مـن       :طريقة التقدير الجماعي   .3
 )99 ص،2005 ،شاويش( .عدد من األعضاء

 وتقوم هذه الطريقة على أساس اتخاذ ما أحرزه الفرد مـن            :التقييم على أساس النتائج    .4
 )304 ص،2000 ،عبد الباقي( .هئنتائج كأساس لتقييم أدا

 وهي طريقة تقوم بمقارنـة نتـائج األداء باألهـداف           :أسلوب اإلدارة باألهداف  /طريقة .5
 ،2003 ،الهيثـي ( .المخططة كوسيلة للتغلب على معظم عيوب الطرق التقليدية في األداء 

 )208ص

عتبر من الطرق المعاصرة فـي تقيـيم    ت:األداء طريقة إدارة الجودة الشاملة في تقييم      .6
وتركز على المزيج المركب في تقييم األداء يجمع بين الـسلوك وخـصائص     ،أداء العامل 
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ا تقيس أداء العامل في صورة جودة بعكـس         أنه ، ومن أهم مميزاتها   ،العامل بنتائج العمل  
 .طرق التقييم األخرى التي تقيس األداء في صورة مصطلحات كمية

  :الوظيفياألداء امل المؤثرة في تقييم العو 3.1.3.5
 أو عوامـل    ،هناك نوعان من العوامل المؤثرة على تقييم األداء وهي إما عوامـل داخليـة             

  )Mondey & Others, 2005, p255(. خارجية

  العوامل الخارجية                                            العوامل الداخلية 

   ثقافة المؤسسة-                                 التشريعات وقوانين العمل-

  ة المنظمةيلا م-ة                                          يلا النقابات العم-

   الرضا الوظيفي- المنافسون                                                -

   التكنولوجيا   -

عبـد  ( : نظام سليم للتقـويم إلىبها للوصول االعتبارات التي يمكن االسترشاد   3.1.3.6
  ). 318-315،  ص2000الباقي، 
تـضمن معلومـات دقيقـة وصـحيحة عـن واجبـات       ي ،وجود وصف وظيفي مكتوب   -

  . شاغل الوظيفةتومسؤوليا
 ووجود سياسـة موحـدة      ، ومنطقية لجميع الوظائف   ،وجود معايير أداء معروفة ومحددة     -

 .للتقييم

 يتم على ضوئها اختيار الطريقة واألسلوب       ،لعملية التقييم تحديد أهداف واضحة وموحدة      -
 .والنماذج المناسبة لعملية التقويم

 وصـياغة  ، حيث ينبغي أن تكـون واضـحة ودقيقـة   ،يكفاءة نماذج تقييم األداء الوظيف  -
 .عبارتها بلغة واضحة ومفهومة

 إي سجالت    أو ، كدفتر الدوام، وسجل االنجاز    ،االعتماد على مصادر موثوقه للمعلومات     -
 .منظمة

 .المتابعة المستمرة من قبل الجهة المسئولة عن نظام تقييم األداء -

 . ومعاقبة أو محاسبة أصحاب األداء الضعيف،تحفيز أصحاب األداء المتميز  -

 .وجود رؤساء مباشرين قادرين على أداء العملية اإلشرافية وتقييم األداء بكفاءة -



 

 92

  :ألداء الوظيفيالعالقة بين إدارة المعرفة وا 3.1.4
اهتم الباحثون بفحص العالقة بين إدارة المعرفة وأداء المنظمـات فـي مختلـف قطاعـات                

.  هذه الدراسات أجريت في بيئات غير البيئة العربيـة معظمه أن يإلاألعمال، ومما تجدر اإلشارة     
 التـي   ،ءفي دراستها لطبيعة العالقة بين إدارة المعرفة واألدا       ) Darroch,  ،)2005قد توصلت   و

 أن دور إدارة المعرفة يقدم دليالً على أن المنظمات التـي            إلى ،أجرتها في المنظمات النيوزلندية   
 هي أكثر رغبة في امتالك إدارة معرفة متطورة فـي جانبهـا    ،تميل نحو زيادة وتطوير االبتكار    

ات التـي تملـك   وقد قدمت النتائج دعماً لوجهة النظر التي تقول بأن المنظم         . السلوكي والتطبيقي 
 إلـى  ممـا يـؤدي      ،ةيلاقدر على استخدام مواردها المتاحة بفع     أقدرات في إدارة المعرفة تكون      

  .المالي وبينت أن االستجابة للمعرفة لها تأثير معنوي في األداء ،االبتكار واألداء األفضل

أن رأس المـال الفكـري   ) Hoffman ،) Hoffman, et al., 2005 كما أوضحت دراسة
 ،رة المعرفة يساعدان المنظمات في تحقيق التفوق في األداء الثابـت فـي سـوق المنظمـة                وإدا

 فـي إدارة    أكبروأشارت أن المنظمات التي لديها رأس مال فكري رفيع المستوى تمتلك قدرات             
وفي دراسة أخرى بحثت التعلم التنظيمي وإدارة المعرفة ودورهـا فـي            . المعرفة مقارنة بغيرها  

 أن التعلم واألداء مرتبطان ومتكامالن في المنظمة المتعلمة لـضمان  إلى خلصت ،مياألداء التنظي 
وفي دراسة ميدانية أخرى تبين أن المعرفة تلعب دوراًً أساسياً في التغيرات             .تعزيز األداء والنمو  

 إلـى  كما أشـاروا     ،ا تسهم بشكل كبير في تعزيز أداء المنظمات       أنه و ،السريعة في بيئة األعمال   
أمـا نتـائج   ، ة المعرفة الضمنية وعالقتها بأداء األفراد والمنظمات لتحقيق الميزة التنافـسية      أهمي

 أن عملية اكتساب المعرفة واستخدامها يلعب دوراً إلىفأشارت ) Chen & Mohamed(دراسة 
 وتكثيف هذين النشاطين يزيد من مـساحة        ارتفاعن  أ و ،كبيراً في تطوير ثروة المعرفة التنظيمية     

 نشر المعرفـة تمكـن      علىن القدرة   أ و ،رفة التنظيمية التي تتطلب قابلية كبيرة لنشر المعرفة       المع
 مما يـسهل ويحفـز علـى اكتـساب     ، للتغيرات في احتياجات الزبائنكبرأالمنظمة من استجابة  

فيمـا يـصف    .مما ينعكس على األداء التنظيمي بصفة عامة     ،واستخدام المعرفة الضمنية الجديدة     
)Anantatmula(     والتـي  ، الخطة اإلستراتيجية للمنظمةإلىإدارة المعرفة بكونها مبادرة مضافة 

  )53 ص،2009 ،يلاالخش( .يراد منها أن تقود نحو تحسين األداء التنظيمي
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  المبحث الثاني 

   المحلية في فلسطيناإلدارة

 مقدمة 3.2.1

 الزم نظـام  أنه بل لإلنسانية، حديثًا ابتكارا المحلية اإلدارة نظام أو المحلي الحكم نظام يكن لم

 من دولة في المحلية اإلدارة أو المحلي الحكم وجود مبرر وأن اآلن، حتى العصور أقدم منذ البشرية

 إن بـل  الديمقراطية، عن تعبيرا البرلمان هو كما فحسب اإلدارة ديمقراطية عن تعبيرا ليس الدول

 سـتمدت ا الذي واألساس األول، األصل عدي مستوياته، من كجزء المحلية، والهيئات المحلي الحكم

 ونشأتها وجودها أساس منه تأخذو الشعب، حكم سيادة ومبدأ الديمقراطي، الفكر الحديثة الدول منه

 تاريخ عن المنفصل بالشيء ليس الحكم في الديمقراطية فنشأة ،هاأجل من قامت التي وظيفتها وحدود

 اإلدارة، فقـه  علماء معظم أكد فقد لها، مالزم بل المحلية، الهيئات تاريخ أو المحلي والحكم اإلدارة

 بدون ديمقراطية تقوم وال ديمقراطية، غير بالد في محلي حكم أو محلية إدارة تقوم أن يمكن ال أنه

  )1، ص1961الجمل، .(محلية هيئات

 في عملية التنميـة    وتلعب الهيئات المحلية دوراً فعاالً في نظام الحكم، فهي تقوم بدورٍ أساسيٍ           
التي تقـدمها للـشعب،     المجتمعية، وتتميز الهيئات المحلية بخصائص تجعلها رائدة في الخدمات          

ا منتخبة من الشعب، وبالتالي فهي تمثل مصالح الناس عن قرب، األمـر الـذي               نهويعود ذلك أل  
يزيد من قدرتها علي إدراك طبيعة االحتياجات المحلية للجمهور، وهذا يمنحها دعماً ويهيئ لهـا               

 يحقـق طموحـات     فرص النجاح في تنفيذ السياسات التي رسمتها لنفسها لتصبح واقعاً ملموسـاً           
  .الجماهير التي إنتخبتها

ومما ال شك فيه أن الهيئات المحلية تواجه تحديات متنوعة، منهـا مـا يتعلـق باإلمكانـات                  
والصالحيات، ومنها ما يتصل بالتحوالت المتسارعة التي يشهدها العالم مؤخراً، وهي تحـوالت             

كل ملحـوظ، ومـن أهـم هـذه      أن تؤثر في أداء الهيئات المحلية بـش  استطاعتسريعة وكبيرة   
  )2001عبد الحميد، :(التحوالت

  .الثورة التكنولوجية -
 .الثورة الحضرية  -

 .اإلنسانيةالثورة  -

 .االنفجار السكاني -
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  :المحلية اإلدارة تعريف 3.2.2
 فيـه  تتركـز  منتخـب  مجلـس  اأنهب: "المحلية اإلدارة) مودي كرام( البريطاني الكاتبعرف 

 المحليـة  الوحـدة  سـكان  الناخبين أمام السياسية لةئللمسا ضةعر ويكون المحلية، الوحدة سلطات
  )30، ص1987الرواشدة، ( ".الدولة ألجهزة مكمال ويعتبر

 تتـولى  التـي  الجهة بصفته المحلي المجلس نتخابإ على تركيزه التعريف هذا يميز ما وأهم

 .الناخبين أمام ومسؤوليته المحلية الوحدة سلطات

 نفسها إلدارة محلية وحدة صطالحا اأنه: "بقوله المحلية اإلدارة فيعرف )بادير دولو ندريهأ (أما
  ).31، ص1987الرواشدة، (. "بشؤونها الخاصة بالتصرفات تقوم وأن بنفسها

ـ ب: "ويعرفها إدارية المركزية باعتبارها المحلية اإلدارة لى إالعطار فؤاد وينظر  توزيـع  اأنه

 إشراف تحت ختصاصاتها إتباشر محلية أو منتخبة وهيئات المركزية الحكومة بين اإلدارية للوظيفة

  )176 ص،1955، رالعطا( ".ورقابتها المركزية الحكومة

 توزيـع  فكـرة  على يقوم للدولة اإلداري التنظيم أساليب من أسلوب: "اأنهب الشيخلي ويعرفها

 السياسة لرسم األولى تتفرغ أن غرضب وذلك والمحلية، المركزية األجهزة بين والواجبات السلطات

 تـسيير  مـن  المحلية األجهزة تتمكن وأن البالد، في العامة المرافق إدارة إلى إضافة للدولة العامة

  ).9، ص1987 الشيخلي، (."المشروعة أغراضها وتحقيق بكفاءة مرافقها

وحدة الحكم المحلي في    "ا  أنه ب 1997لسنة  ) 1(وعرفها قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم       
 ".داري معينإق جغرافي ونطا

 فـي  توفرهـا  مـن  بد ال معينة خصائص هناك أن المحلية اإلدارة تعريف دراسة من ويتضح

  :منها كذلك لتكون المحلية اإلدارة

 .معين قانوني نظام قيام تتطلب مصالح وجود -

 .المستقلة القانونية بالشخصية تتمتع منتخبة محلية هيئات وجود -

 خـضوعها  من بالرغم المحلية للسلطة والمالي واإلداري انونيالق االستقالل من نوع توفر -
 .محددة مجاالت في المركزية السلطة ورقابة إلشراف

 المجالس في ممثليها نتخابإ طريق عن السياسي حقها ممارسة على المحلية الهيئات تدريب -
 .المحلية
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  :تطور الحكم المحلي في فلسطين 3.2.3
 أصـدرت  حيث عشر، التاسع القرن أواخر إلى فلسطين في المحلية اإلدارة نظام تاريخ يرجع

 نتيجة القوانين هذه تكن ولم، م1877 لعام البلديات بقانون رفع ما عهدها أواخر العثمانية الدولة

 محاولة في الحاكمة السلطة لحاجة ستناداإ جاءت بل ،إليها المجتمع حاجة نتيجة أو محلية متطلبات

 كـان  وقد .حينه في الدولة مؤسسات داخل يتغلغل بدأ الذي الضعف جراء األمور زمام لمسك منها

 علـى  واإلشـراف  األسواق مراقبة مثل الخدماتية بالجوانب تتعلق محددة صالحيات البلديات لهذه

  .وغيرها والشوارع األبنية

 على الحكم العثماني المركزي للواليات ومن ضـمنها فلـسطين،   خذآوعلى الرغم من كل الم  
القدس، حيفا، يافا، اللد، الرملة،     : "اؤه اثنين وعشرين بلدية موزعة على المدن التالية       فقد ترك ور  

شفا عمرو، الخليل، بيت لحم، بيت جاال، نابلس، جنين، طولكرم، المجدل، غزة، خانيونس، بئـر            
  ).2006 صبري، الحاج،( .السبع، عكا، بيسان، طبريا، الناصرة، صفد، رام اهللا

 الذي البريطاني، االنتداب خالل فلسطين في نشاطاتها مزاولة في البلدية المجالس استمرتوقد 

 ،م1934 عـام  المعدل البلديات قانون وتبعه ،م1930  عام البلدية المجالس قانون عهده في صدر
 مـن  المتبقـي  الجزء ضم جرى بعدها ،م 1948 عام االنتداب انتهاء حتى به العمل استمر والذي

 الـضفة  فـي  طبـق  وقد، المصري لإلشراف غزه قطاع خضع بينما ردن،األ إلى الغربية الضفة
 فـي  طبق بينما، م1955  سنة آخر بقانون تعديله تم ثم األردني، البلديات قانون البداية في الغربية

 م 1934 لعـام  البلـديات  بقانون والمتمثل البريطاني االنتداب سنه الذي المحلي النظام غزة قطاع
 البلدية دارة اإلبشأن ،م1957 لسنة (509) رقم المصري واألمر ،م1944 لسنة القرى إدارة وقانون

  .والقروية

 الـضفة  إسـرائيل  حتلتا عندما م1967  عام حزيران حرب حتى القوانين بتلك العمل استمر
 بخـصوص  العسكرية واألوامر المنشورات من مجموعة حينه في وأصدرت غزة، وقطاع الغربية
 لـم  مـا  حزيـران  من السادس قبل المفعول السارية بالقوانين العمل وأبقت ة،المحتل المناطق إدارة

 الرابـع  حتى مطبقة األوامر هذه وبقيت اإلسرائيلية، العسكرية واألوامر تالمنشورا مع تتعارض
 ومنظمة إسرائيل بين وقع الذي أوسلو اتفاق تطبيق في البدء تم حيث ،م1994 لسنة ثاني تشرين من

 أصـدر م 1994 العام من الثاني تشرين 20 وفي، م1993  عام أيلول 13 في ينيةالفلسط التحرير

 واألنظمة بالقوانين العمل باستمرار" فيه جاء والذي (1) رقم الرئاسي القرار عرفات ياسر الرئيس

 حظيـت  وقـد  ".الفلسطينية األراضي في م5/6/1967ى حت المفعول سارية كانت التي واألوامر

 تعاقبت التي الخارجية القوى وخطط توجيهات في باهتمام إجماال المحلي الحكم ومؤسسات البلديات
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 السيطرة وأحكام المجتمع الختراق ستغاللها إيمكن مؤسسيه وصل حلقات باعتبارها فلسطين، على

  .)69-68، ص 2005إسماعيل، .(فعال بشكل عليه

لمحلي والتي عملت مباشـرة     وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية تم تشكيل وزارة الحكم ا         
وزارة الحكـم   : (على سد الفراغات القانونية التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي فأصدرت قـانونين          

  )المحلي
  .م1996لسنة ) 5(قانون إنتخاب الهيئات المحلية رقم  .1
 .م 1997لسنة ) 1(قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم  .2

 .والذي ينظم عمل البلدية ) 1999 نيسان(النظام المالي للهيئات المحلية .3

 ).1999نيسان (إصدار نظام بشأن توريد المواد وتنفيذ األعمال  .4

 هيئات محلية جديدة، وشهد قطاع الحكم المحلي توسـعاً كميـاً كبيـراً    استحداثوبعد ذلك تم  
 قطـاع بعـد   أكبرحيث تضاعفت أعداد البلديات، ويعتبر قطاع البلديات في قطاع غزة ثاني           

  .ع الحكومي الفلسطينيالقطا

  أهداف الهيئات المحلية 3.2.4
ا إدارة محلية تعتني بالشئون الحياتية والتنموية التي تمس مباشرة          أنهى البلديات على    ينظر إل 

حياة السكان وتوثيق التعاون بين الجهود الحكومية والشعبية في تقديم الخدمات والمنافع الالزمـة              
  ).1991عالم، ( اإلدارة المحلية أو البلديات للناس وهذا يعتبر من أهم األسس لوجود

 وراء مـن  تحقيقهـا  يرجع أهداف هناك عدة أن)  2002محمد، ؛1995  ،عمارة أبو( ويرى
  :هيو المحلية والهيئات المركزية الهيئات بين الالمركزي النظام في السلطة توزيع

 األهداف السياسية .1

  .تحقيق ديمقراطية اإلدارة -أ 
 .حكم نفسه بنفسهتدريب الشعب على أن ي  -ب  

 .دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومي  -ج  

نظام اإلدارة المحلية هي درع حصين تجاه األزمات السياسية التي تمر بها الدولة مثـل        -د 
  .الحروب والثورات واالنقالبات

 .األهداف اإلدارية واالقتصادية .2

 .تحقيق الكفاءة اإلدارية والقضاء على البيروقراطية -أ 

 الشعبية إلى جانب جهود الحكومة للعمل سوياً في النشاطات المختلفة الهادفة            دفع الجهود   -ب  
 .  إلى تنمية المجتمع المحلي
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المرونة في تغيير أنماط األداء من وحدة محلية ألخرى تبعاً لطبيعـة الوحـدة وحجمهـا          -ج  
 .     وحاجات أهلها

 .األهداف االجتماعية .3

 .ي بالقاعدة الشعبيةاإلدارة المحلية وسيلة لربط البناء المركز -أ 

من خالل اقتسام السلطة مع الحكومـة وعـودة مـردود           : تحقيق العدالة االجتماعية    -ب  
الرسوم والضرائب المحلية إلى المرافق المحلية، وبالتالي االنتفاع المباشر من هـذه            

 .األموال المحصلة

 وتـدير   ا تـنظم حركـة الوحـدة      نهأل: اإلدارة المحلية المنتخبة بمثابة العقل من الجسم       -ج  
 .النشاطات وتحقق المصالح المرجوة وهي وسيلة ربط بين القاعدة والقمة

إطالق روح المنافسة، وذلك بين الوحدات المحلية المختلفة وإسـتعالء همـم األفـراد               -د 
 .وتكثيف الجهود إلنجاح المشروعات المحلية المختلفة

 . المحليةنتخفيف الضغط على الحكومة فيما يتعلق بالشؤو -ه 

 :الفلسطيني المحلي الحكم لنظام التنظيمية الهيكلية 3.2.5

 المجتمـع  بواقع النهوضلقد تطلعت وزارة الحكم المحلي في السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 

  هذهوضعتومن أجل تحقيق هذا الهدف،  السابقة، الحقب خالل عانى الذي، والفلسطيني المحلي

 المحلـي  النظـام  يتشكل الرؤية هذه ضوء وعلى الفلسطيني، المحلي للنظام جديدة رؤية وزارةال

  :هما مستويين من الفلسطيني

 ممثلة المركزية السلطة وهو المستوى، لهذا البنيوي الهرم قمة رأس على ويقع :األول المستوى 
 .غزة في وأخر اهللا رام في لها رئيسي بمقر المحلي الحكم بوزارة

 كـان  حيث .المحلية والهيئات لمجالسا في يتمثل و،الالمركزي المستوى هو :الثاني المستوى 

 الغربيـة   الضفة في قروية مجالس (109) جانب إلى بلدية  )30(م 1994 عام حتى البلديات عدد

 المحلي الحكم وحدات عدد زدادإ المحلي الحكم وزارة وإنشاء الوطنية السلطة وبقدوم. غزة وقطاع

 أصبح لذلك تطوير،إضافة لجنة أو اريعمش لجنة) 127(و قرويا مجلسا) 251(و بلدية (120) إلى
 فـي  المـشتركة  التنموية للمشاريع إقليمية تخطيط لجنة) 17(و مشترك خدمات مجلس )49(هناك

 )130، ص1998مكي،.(ةغز وقطاع الغربية الضفة أنحاء مختلف

 فئـات  أربـع  إلى بتقسيمها وقامت للبلديات، تصنيف باعتماد المحلي الحكم وزارة قامت ولقد

 علـى  يؤثر لم التصنيف هذا أن ةالمالحظ مع إنشائها وتاريخ السكاني التعداد إلى باالستناد ةرئيسي

 لجان الوزارة أنشأت والقروية، المحلية والمجالس البلديات إلى وإضافة  .مسؤولياتها أو عملياتها
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 الصغيرة التجمعات في المحلي الحكم وزارة عن نيابة المحلية السلطات بدور لتقوم قروية مشاريع

 الوحدات من يتكون المحلي الحكم نظام أصبح  وبذلك. نسمة األلف اانهسك عدد يتجاوز ال التي جدا

  : التاليةالمحلية
  الفئات التي تتكون منها الوحدات المحلية) 3.1(جدول رقم 

  المعايير  الفئة  الرقم
  المحافظات مراكز " أ " فئة بلدية .1
  1994 عام قبل أنشئت " ب " فئة بلدية .2

   15000 على يزيد اانهسك وعدد 1994 عام بعد أنشئت " ج " فئة بلدية .3
   15000 من أقل سكان بعدد 1994 عام بعد أنشئت " د " فئة بلدية .4
 5000  من أقل اانهسك عدد  قروية مجالس .5

  جدا صغيرة تجمعات  مشاريع لجان .6
  ) 2010، بيانات غير منشورة، وزارة الحكم المحلي(: المصدر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 100

  المبحث الثالث

  البلديات في قطاع غزة

 .مقدمة 3.3.1

 .تصنيف البلديات في قطاع غزة 3.3.2

 .البلديات الكبرى في قطاع غزة 3.3.3

 .بلدية غزة 3.3.4

 .بلدية جباليا النزلة 3.3.5
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  المبحث الثالث
  البلديات في قطاع غزة

 مقدمة 3.3.1
الل الخدمات التـي تقـدمها للجمهـور،    دورا هاماً في التنمية المجتمعية من خ  تلعب البلديات   

وتسعى إلى النهوض بالمستوى المعيشي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خـالل تنفيـذ              
لتحقيق مـصالح   لتقديم خدمات بشكل أفضل و     سعيا منها  لنفسها،السياسات التي رسمتها    البرامج و 

  . انتخبتهاوطموحات الجماهير التي

 حيـث سـنتناول   في قطاع غـزة،     البلدياتط الضوء على    يسليتم ت وفي هذا المبحث سوف     
 من التفصيل عن البلديات الكبرى فـي قطـاع   بشيء نتحدث، تم  تصنيف البلديات في قطاع غزة    

  .غزة، كون هذه الدراسة مقتصرة على البلديات الكبرى في قطاع غزة

 : في قطاع غزةالبلدياتتصنيف   3.3.2

ن الباحث سوف يتحـدث  إ في قطاع غزة، ف  ىن الدراسة مقتصرة على البلديات الكبر     ظراً أل ن
) 25(مل قطاع غزة على خمسٍ وعشرين       تعن تصنيف الهيئات المحلية في قطاع غزة، حيث يش        

هيئات محليـة   ) 9(،  )أ(هيئات محلية مصنفة درجة     ) 5: (هيئة محلية مصنفة إلي أربعة تصنيفات     
، )د(هيئات محلية مصنفة درجـة      ) 5( ،)ج(هيئات محلية مصنفة درجة     ) 6(،  )ب(مصنفة درجة   

  .والجدول التالي يوضح تصنيف الهيئات المحلية في قطاع غزة
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  تصنيف الهيئات المحلية في قطاع غزة) 3.2(جدول رقم 

  )2010وزارة الحكم المحلي، بيانات غير منشورة، (: المصدر
  

  تصنيف البلدية  البلدية  العدد  المحافظة
  أ  جباليا  1
  ب  بيت الهيا  2
  ب  بيت حانون  3

  شمال غزةمحافظة 

  د  أم النصر  4
  أ  غزة  1
  د  وادي غزة  2
  ج  المغراقة  3

  محافظة غزة

  د  الزهرة  4
  أ  دير البلح  1
  ب  النصيرات  2
  ب  البريج  3
  ب  الزوايدة  4
  ب  المغازي  5
  د  وادي السلقا  6

  محافظة الوسطى

  د  المصدر  7
  أ  خانيونس  1
  ب  القرارة  2
  ب  بني سهيال  3
  ب  عبسان الكبيرة  4
  ج  عبسان الجديدة  5

  محافظة خانيونس

  ج  خزاعه  6
  أ  رفح  1
  محافظة رفح  ج  الشوكة  2
  ج  النصر  3
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  :البلديات الكبرى في قطاع غزة  3.3.3
، حديـر الـبل  ة غزة، بلدية  بلدية جباليا، بلدي: كبرى وهيبلديات) 5(يحتوي قطاع غزة على     

 ما يقـارب    ىتقوم البلديات الكبرى في قطاع غزة بتقديم خدماتها إل        ، و بلدية خانيونس، بلدية رفح   
 وعشرة آالف كيلومتر مربـع،   نمائتا  حوالي  ألف نسمة يقطنون في مساحة تبلغ      نومائتاالمليون  

الكبرى في قطاع غزة ثـاني      وهي مساحة نفوذ البلديات الكبرى في قطاع غزة، وتعتبر البلديات           
 وزارة  إحصائياتحسب  ( موظف   2669 يبلغ عدد موظفيها     إذ قطاع بعد القطاع الحكومي،      أكبر

  .تقديم نبذة مختصرة عنها هذا وسيتم ).م2010 ،الحكم المحلي في غزة
  .البلديات الكبرى في قطاع غزة) 3.3(جدول رقم 

  )2010وزارة الحكم المحلي، بيانات غير منشورة، (: المصدر

  بلدية غزة 3.3.4
مصطفي / ، وكان أول رئيس مجلس بلدي في مدينة غزة الحاج         1893أنشئت بلدية غزة عام     

سعيد الشوا، الذي قـام بانجـاز       / لمي وآخر من تولى رئاسة المجلس في العهد العثماني السيد         الع
وتوالت على مدينة غـزة     . المستشفى البلدي الذي أصبح فيما بعد داراً لبلدية غزة حتى يومنا هذا           

 ومـروراً بفتـرة االنتـداب      ،م1893عدة مجالس بلدية بدأت في عهد الدولة العثمانية في سـنة            
 ومن بعده االحتالل اإلسـرائيلي      ،المصرية للقطاع ثم اإلدارة    ،م1948-1918ما بين    ريطانيالب

وألول مرة في تـاريخ غـزة،    م1994وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية عام      .م1967-1994
 أبو عمار رئيس دولة فلسطين رحمه اهللا قراراً بتشكيل مجلس بلدي جديد             الرئيس الراحل أصدر  

عون سعدي الشوا رحمه اهللا، بتـشكيل مجلـس بلـدي           /  البلدية، حيث كلف السيد    إلدارة شؤون 

 عدد السكان اسم البلدية م
مساحة 
 النفوذ

ن الموظفي
 المثبتين

الموظفين 
 المعينين

  موظفين 
خارج 
 الهيكلية

موظفين 
 عقود

عدد 
الموظفين 

 الكلي

 1532 9 0 27 1496 77,813 520200 بلدية غزة 1

 401 69 15 17 300 18,000 220000 بلدية جباليا 2

 110 0 14 5 91 20,000 80000 بلدية دير البلح 3

 391 27 5 3 356 54,150 205000 بلدية خانيونس 4

 235 30 2 8 195 40,580 170000 بلدية رفح 5

 2669 135 36 60 2438 210,543 1195200 المجموع
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عـون الـشوا بتـشكيل      / ، فقام السيد  ةاجلالعللمدينة يتناسب والمصلحة العامة ومتطلبات المدينة       
ظل سلطة وطنية فلسطينية فـي  في   مجلس بلدي، وهو يعتبر أول م26/7/1994 المجلس بتاريخ 
. لمواجهة األحوال المتردية في البنية التحتية والخـدمات       هذا المجلس    ئأنشوقد  ،  التاريخ الحديث 

نجحت البلدية في حمل األمانة وفي تغيير صورة المدينة التي دمرتهـا سـنوات االحـتالل                وقد  
 التحتيـة  البنـي  المتعـددة فـي    واإلصالحاتخدمات المتنوعة التي قدمتها،     ال من خالل    البغيض

ــددة   ــق المتع ــات والمراف ــة والطرق ــي المدين ــي،   (. ف ــم المحل ــع وزارة الحك موق
34-00-14-22-01-2010/php.index/ar/ps.molg.www://http.( 

 المختلفة في البلدية    اإلدارات موظف موزعين على     1532يبلغ عدد الموظفين في بلدية غزة       
  . موظف240 العليا في البلدية اإلدارةي ويبلغ عدد موظف

  بلدية جباليا النزلة 3.3.5
فـي ظـل حكـم      ) 203(م بموجب األمر الصادر رقم      1952تأسست بلدية جباليا النزلة في      

 بلدية في قطاع غزة من حيث الخدمات المطلوبـة        أكبراإلدارة المصرية لقطاع غزة، وهي ثالث       
، يمثلون قرابـة    2كم18نسمة يسكنون في حوالي       220.000كان، وتقدم خدماتها إلى حوالي      للس

من سكان محافظة شمال قطاع غزة في مناطق تعتبر األكثر فقـراً وتهميـشاً واألكثـر         %) 65(
ويوجد في منطقـة     جتياحات والقصف اإلسرائيلي نظراً لقربها من المناطق الحدودية،       عرضة لإل 

تقـدم البلديـة    ، و  مخيمات قطاع غـزة    برأكنفوذها مخيم جباليا لالجئين الفلسطينيين الذي يعتبر        
للمواطنين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار، والصحة العامـة            
والبيئة والنظافة، وشق الطرق وتعبيدها وصيانتها وإنارتها، باإلضافة إلى إعـداد المخططـات             

سواق، وتنظيم الحرف والصناعات،    الهيكلية والتفصيلية، وتنظيم جميع عمليات البناء، وتنظيم األ       
موقـع وزارة الحكـم     (.نعكس دورها الحيوي على مناطق نفوذها تنميةً وتطويراً وازدهاراً        اوقد  

  .)php.index/ar/ps.molg.www://http/2010-01-22-14-00-34 ،المحلي

 موظف موزعين على اإلدارات المختلفة فـي  401لموظفين في بلدية جباليا النزلة   يبلغ عدد ا  
  .اً موظف39البلدية ويبلغ عدد موظفي اإلدارة العليا في البلدية 

  :بلدية ديرالبلح 3.3.6
تأسس أول مجلس قروي لديرالبلح بقرار من       وقد  بلدية دير البلح وسط مدينة دير البلح ،         تقع  

 واسـتمر حتـى   ،م1951ي ظـل اإلدارة المـصرية بفلـسطين سـنة     قام غزة اإلداري ف   م قائم
 ،م1978تحولت إلى مجلس بلدي بقرار من الحاكم العسكري اإلسرائيلي عـام            ، و م23/1/1973
 بقرار من رئيس السلطة      م1/9/1996في   سامي محمد أبو سليم رئيساً للبلدية     / تم تكليف السيد  و
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 بقـرار مـن وزارة     فيها  أول انتخابات بلدية    جرت م25/1/2005فيوالفلسطينية ياسر عرفات،    
أحمد حرب  /  السيد  أسفرت عن فوز حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وتولى        الداخلية الفلسطينية 

 .م15/7/2008 إلى 3/2/2005 الفترة   رئاسة البلدية من   فيواستمر  الكرد منصب رئيس البلدية     
بلدية دير البلح خـدماتها إلـى حـوالي         تقدم  ، و  عضواً 11ويدير البلدية مجلس بلدي مكون من       

موقـع وزارة الحكـم المحلـي،       (.2كـم 000.20 نسمة و تبلغ مساحة نفوذها حـوالي         80000
34-00-14-22-01-2010/php.index/ar/ps.molg.www://http.(  

 المختلفـة فـي     اإلدارات موزعين على    اً موظف 110البلح      دير يبلغ عدد الموظفين في بلدية    
  .اً موظف20 العليا في البلدية اإلدارةالبلدية ويبلغ عدد موظفي 

  :بلدية خانيونس 3.3.7
تأسست بلدية خان يـونس       بلدية في قطاع غزة بعد بلدية غزة،       أكبر هي ثاني    بلدية خانيونس 

وعملت المجالس المختلفة علـى     . ضوين يتكون من رئيس وع    إدارتهاوكان مجلس   م  1917عام  
تقديم الخدمات لمواطنيها فيما شهدت المدينة تراجعاً ملموسـاً علـى مـدار سـنوات االحـتالل             

 كبيـراً  هتمامـاً إ بـرز ، ومع قدوم الـسلطة      الذي انعكس على أداء البلدية     األمراإلسرائيلي لها،   
ارية قادرة على تحمل األعباء الملقـاة        هيكلية إد  عتمادابتطوير الجانب اإلداري للبلدية من خالل       

موقــع وزارة الحكــم المحلــي،   (.علــى عــاتق البلديــة والنهــوض بالمدينــة،    
34-00-14-22-01-2010/php.index/ar/ps.molg.www://http.(  

 المختلفـة فـي   اإلدارات موزعين علـى  اً موظف391يبلغ عدد الموظفين في بلدية خانيونس    
  .اً موظف45 العليا في البلدية اإلدارةالبلدية ويبلغ عدد موظفي 

  :بلدية رفح 3.3.8
ى القرى  الفلسطينية ولذلك أنشئ بهـا أول مجلـس قـروي بتـاريخ               أحدكانت رفح تعتبر    

 السكان وتوسـع    م حيث كان يقدم خدماته للمواطنين ومع تطوير المدينة وزيادة عدد          5/1/1952
نفوذها وخدماتها أصبح ال بد من تغيير مكانة رفح من قرية إلى مدينة وهذا مـا حـدث بالفعـل              

 وتعاقـب   .م27/9/1972م حيث تم حل المجلس القروي وتشكيل مجلس بلدي بتاريخ           1972عام
لوطنيـة   حتى قدوم الـسلطة ا   اإلسرائيلي على قرارات الحاكم     بناءاًتعيين المجالس البلدية للمدينة     

موقع (.سعيد فتحي زعرب  . م  برئاسة   1996في عام    أول مجلس بلدي     الفلسطينية حيث تم تشكيل   
  ).php.index/ar/ps.molg.www://http/2010-01-22-14-00-34وزارة الحكم المحلي، 

 المختلفة فـي البلديـة   اإلدارات موزعين على اً موظف235ة رفح يبلغ عدد الموظفين في بلدي   
  .اً موظف44 العليا في البلدية اإلدارةويبلغ عدد موظفي 
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  الفصل الرابع 

   العملي للدراسةاإلطار

  
  الطريقة واإلجراءات: المبحث األول

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: المبحث الثاني

  صياتالنتائج والتو: المبحث الثالث
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  المبحث األول
  الطريقة واإلجراءات

  
  مقدمة  4.1.1

   منهجية الدراسة4.1.2

   طرق جمع البيانات4.1.3

   مجتمع  وعينة الدراسة4.1.4

   أداة الدراسة4.1.5

   فحص صدق وثبات االستبانة4.1.6

   المعالجات اإلحصائية4.1.7

  اختبار التوزيع الطبيعي 4.1.8
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  الفصل الرابع
  قة واإلجراءاتالطري

  :مقدمة 1.1.1
يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، وألفراد مجتمع الدراسـة وعينتهـا، وكـذلك أداة               

 لإلجراءات  الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفاً          
اإلحصائية التـي تـم      المعالجات   التي قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيراً         

  .االعتماد عليها في تحليل الدراسة

   .منهجية الدراسة 2.1.2
عتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطاها، ليصل في النهاية إلى نتائج              ايمكن  

تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة إلـى       
 ني بكيفية إجراء البحوث العلمية، وحيث أن الباحث يعرف مسبقاً جوانب وأبعـاد  عأنه العلم الذي ي

الظاهرة موضع الدراسة من خالل إطالعه على الدراسات السابقة المتعلقة بموضـوع البحـث،              
لـدور إدارة     قطاع غزة   الكبرى في  بلدياتالاتجاهات المدراء في    ويسعى للوصول إلى معرفة     

، وهذا يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلـى تـوفير         فيالمعرفة في األداء الوظي   
البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف علـى دالالتهـا، وحيـث أن           
المنهج الوصفي التحليلي يتم من خالل الرجوع للوثائق المختلفة كالكتب والـصحف والمجـالت              

 لهـا للوصـول إلـى أهـداف البحـث،          بهـدف تحلي   وغيرها من المواد التي يثبـت صـدقها       
)Saunders,2000,p:84(، منهج للوصول إلى المعرفـة الدقيقـة   هذا ال على   عتمداإن الباحث    ف

للظاهرة موضـع الدراسـة، كـذلك    والتفصيلية حول مشكلة البحث، لتحقيق تصور أفضل وأدق     
  . االستبانة في جمع البيانات األوليةستخدما

 الالزمـة إلنجـاز     البيانـات مصدرين لجمع    الباحث على    عتمدا :طرق جمع البيانات   3.1.3
  الدراسة

 .البيانات الثانوية .1

صادر البيانات الثانوية التـي تتمثـل فـي    متم معالجة اإلطار النظري للدراسة باالستناد إلي   
الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والمنشورات الخاصـة أو المتعلقـة             

 قطـاع    الكبرى في  بلدياتالاتجاهات المدراء في    وع قيد الدراسة، والتي  تتعلق بدراسة        بالموض
  .م في إثراء الدراسة بشكل علمياسهلإل، لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي غزة



 

 109

  وقد استفاد الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسـة مثـل دراسـة عـودة                
ودراسـة المعـاني    ،  )2007 (، ودراسـة داسـي    )2009 (ة والحمد ، ودراسة البشابش  )2010(
وغيرهم في إعداد هذه الدراسة والتعرف على األسـس         ،  )2007(، ودراسة طاشكندي    )2009(

  .والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك تطوير االستبانة المتعلقة بجمع البيانات

  .البيانات األولية .2
تم جمع البيانات األولية من خالل االستبانة       فقد  يلية لموضوع الدراسة،    لمعالجة الجوانب التحل  

ومن يتـولى    فئة المدراء وتم توزيعها على     كأداة رئيسية للبحث صممت خصيصاً لهذا الغرض،      
موظفاً وموظفة  ) 388(الكبرى في قطاع غزة، والبالغ عددهم       الخمس  في البلديات    إشرافي   موقع

مدير عام، مدير، نائب مدير، مساعد مدير، رئيس قـسم،     (يفية التالية   يحملون أحد المسميات الوظ   
 Statistical(اإلحـصائي  ) SPSS(ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنـامج ). رئيس شعبة

Package for Social Science (  واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصـول
  .ع الدراسةلدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضو

  :مجتمع وعينة الدراسة 4.1.4
  :مجتمع الدراسة .1

الكبرى الخمس  في البلديات    إشرافي   موقعومن يتولى    فئة المدراء يتكون مجتمع الدراسة من     
، )بلدية غزة، بلدية جباليا، بلدية دير البلح، بلدية خانيونس، بلديـة رفـح            ( : وهي في قطاع غزة  
مدير عام، مـدير، نائـب      (مسميات الوظيفية التالية    موظفاً يحملون أحد ال   ) 388(والبالغ عددهم   

  ).مدير، مساعد مدير، رئيس قسم، رئيس شعبة
   غزة قطاع في البلديات الكبرى في المدراء ومن يتولى مسمى إشرافيأعداد )4.1(جدول رقم 

 مجموعال رئيس شعبة رئيس قسم مساعد مدير نائب مدير  مدير  مدير عام  اسم البلدية م

 240 104 69 15 22 27 3 بلدية غزة 1

 39 16 8 0 6 8 1 بلدية جباليا 2

 20 9 4 0 2 4 1 بلدية دير البلح 3

 45 10 25 2 0 7 1 بلدية خانيونس 4

 44 13 16 0 4 10 1 بلدية رفح 5

 388 152 122 17 34 56 7 المجموع 

   )2010 غزة، بيانات غير منشورة، أكتوبر –وزارة الحكم المحلي : (المصدر
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  :عينة الدراسة .2
تم استخدام م، و2011 فبراير – الدراسة في الفترة الواقعة مابين يناير        أداةقام الباحث بتوزيع    

أفـراد   على جميع  هاأسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة في توزيع االستبانة، حيث تم توزيع          
 فـي   ت الكبـرى  في البلديا مجتمع الدراسة المكون من جميع المدراء ومن يتولى مسمى إشرافي           

وقد واجه الباحث صعاب جمة في توزيـع واسـتالم           موظفاً،) 388(البالغ عددهم   قطاع غزة و  
عدم التزام البعض األخـر بموعـد        و االستبانة،، تمثلت في رفض بعض المدراء تعبئة        ةاالستبان

الدراسة التسليم، إال أن الباحث اتبع سياسة النفس الطويل والتواصل المكثف مع جميع أفراد عينة              
حتى انتهاء فترة التوزيع واالستالم، األمر الذي أدى إلي استرداد نسبة ممتازة من عينة الدراسـة       

 لم يـستبعد أي     ت، وبعد تفحص االستبيانا    %)87.8(استبانة، أي بنسبة    ) 341(سترداد  اتم  حيث  
                      .تحقق الشروط المطلوبة لإلجابةمنها نظرا ل

  :أداة الدراسة 5.1.5
قام الباحث بإعداد استبانة لتغطية الجانب الميداني للدراسة، وكانت أسئلة االسـتبانة ذات             لقد  

  . نهايات مغلقة، وذلك لسهولة اإلجابة عليها من قبل أفراد العينة وسهولة تحليلها
تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة وقد كانـت             وقد  
 والدرجـة  بـشدة  موافقتعني  " 5" إجابات حيث الدرجة ) 5(ابات على كل فقرة مكونة من       اإلج

  ).4.2( كما هو موضح بجدول رقم بشدة موافق غيرتعني " 1"
 مقياس اإلجابات ) 4.2(جدول رقم

  بشدة وافقأ  وافقأ  محايد  وافقأ ال  بشدةافق ال أو  التصنيف
  5  4  3  2  1  الدرجة

  :ستبانةخطوات إعداد اال: أوالً
تم االطالع على أدبيات الدراسة والدراسات السابقة ذات الـصلة بموضـوع الدراسـة               .1

 .واالستفادة منها في بناء االستبانة 

 .تم تحديد المحاور الرئيسية التي شملتها االستبانة وتحديد الفقرات في كل محور .2

  .اتستخدامها في جمع البيانات والمعلوماجل أتم إعداد استبانة أولية من  .3
 .ختبار مدى مالئمتها لجمع البياناتاجل أن من يتم عرض االستبانة على المشرف .4

 .تم تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما رآه المشرفان .5

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بـدورهم بتقـديم النـصح        .6
 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم
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 . انية أولية لالستبانة  للتأكد من صدق و ثبات االستبانةختباريه ميداتم إجراء دراسة  .7

ولقد تم تقسيم   ،  فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة     أتم توزيع االستبانة على جميع       .8
 : إلى ثالثة أجزاء كما يليةاالستبان

  :االستبانةأجزاء : ثانياً
 فقرات5تكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة وي  يتكون من:الجزء األول . 

 محاور كما يلي6 يتناول إدارة المعرفة وتم تقسيمه إلى :الجزء الثاني : 

 .  فقرات8 يتناول توليد المعرفة ويتكون من :المحور األول .1

 . فقرات8 يتناول تخزين المعرفة ويتكون من :المحور الثاني .2

 . فقرات9 يتناول توزيع المعرفة ويتكون من :المحور الثالث .3

 . فقرات8 يتناول تطبيق المعرفة ويتكون من:الرابعالمحور  .4

 . فقرات8 يتناول تكنولوجيا المعرفة ويتكون من:المحور الخامس .5

 . فقرات7 يتناول فريق المعرفة ويتكون من:المحور السادس .6

 فقرة20 يتناول األداء الوظيفي ويتكون من:الجزء الثالث . 

 .فحص صدق وثبات االستبانة 6.1.6
  :ةصدق االستبان 4.1.6.1

، 1995العـساف،   (دق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعـدت لقياسـه              صإن  
شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليـل           "  كما يقصد بالصدق     ،)429ص

" من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يـستخدمها              
، وقد قام الباحث بالتأكد من فقرات االستبيان بطريقتين كما       )179ص،  2001 ،عبيدات وآخرون (

  :يلي

 )صدق المحكمين( الصدق الظاهري لألداة  .1

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين تألفت مـن               
 متخصـصين فـي   ،أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية ) 8(

أسماء المحكمين الذين قاموا مـشكورين     ) 1(ويوضح الملحق رقم    . المحاسبة واإلدارة واإلحصاء  
 وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء آرائهم في مـدى مالئمـة العبـارات               ،بتحكيم أداة الدراسة  

لذي  ومدى مناسبة كل عبارة للمحور ا      ،لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح صياغة العبارات       
 هـذا  ،ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية    ،  ينتمي إليه 

باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل صـياغة العبـارات أو حـذفها، أو إضـافة              
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وتركزت توجيهات المحكمين على انتقاد طـول االسـتبانة حيـث        . عبارات جديدة ألداة الدراسة   
حتوي على بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقلـيص             كانت ت 

  .بعض العبارات من بعض المحاور وإضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى

 قام الباحث بـإجراء التعـديالت   ، إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون  ستناداًاو
 تعديل صياغة العبارات وحـذف أو إضـافة الـبعض           التي اتفق عليها معظم المحكين، حيث تم      

   ).4( وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية كما في الملحق رقم .اآلخر منها

 .صدق المقياس .2
  .صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة   -أ 

يقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي إليـه               
 االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية          صدق تم حساب  و ،الفقرةهذه  

 من فقـرات محـاور       مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة        )30 (البالغ حجمها 
  . والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلياالستبانة 

   المعرفةتوليد: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول .1
توليـد  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المحـور األول             )4.3( الجدول رقم    يبين
والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             ) المعرفة

 rمة  ي من ق  أكبر المحسوبة   r وقيمة   )0.05 ( من أقللكل فقرة    حيث إن القيمة االحتمالية    ،)0.05(
 وبذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما وضعت لقياسـه      ،)0.361 (الجدولية والتي تساوي  

  ).0.729 – 0.504(حيث أن معامالت االرتباط تتراوح بين 
  توليد المعرفة: لمحور األول فقرات ا الصدق الداخلي ل)4.3(جدول رقم 

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.689  .تقوم البلدية بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرها المختلفة  1

 0.000 0.722  .يتم تحديث المعرفة المتوفرة لدى البلدية باستمرار  2

 0.003 0.518  .حتياجات المعرفة المتعلقة بأعمالهااتدرك البلدية جيداً   3

 0.005 0.504  .لتجارب والخبرات المتوفرة للمساعدة في توليد المعرفةتمتلك البلدية برامج وأنظمة توثق ا  4
 0.000 0.729  . اإلفادة من التجارب والخبرات المتراكمة لديهانتسعى البلدية إلى تمكين العاملين م  5

 0.000 0.690  .تعتمد البلدية التعلم التنظيمي مصدراً لتوليد المعرفة  6

 0.003 0.518  .معرفة من خالل نظام الحوافز والمكافئاتتشجع البلدية على ابتكار ال  7

 0.002 0.546  .تضع البلدية ميزانية مناسبة لدعم عمليات إدارة المعرفة  8

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  تخزين المعرفة:  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني .2
) تخزين المعرفـة (امل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني     مع )4.4( جدول   يبين

، )0.05(والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة              
 الجدولية  rمة  ي من ق  أكبر المحسوبة   r وقيمة   ،)0.05 ( من أقللكل فقرة    ن القيمة االحتمالية  أحيث  

 حيـث أن  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه      ،)0.361 (والتي تساوي 
  ).0.695 – 0.433(معامالت االرتباط تتراوح بين 

  تخزين المعرفة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني )4.4(جدول رقم 

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.628  .ددة ومتطورة لحفظ المعرفةتستخدم البلدية وسائل تخزين متع  1

 0.000 0.648  .نظام تكنولوجيا المعلومات الموجود يسهل الوصول إلى المعرفة  2

نظـم أتمتـة    ( تمتلك البلدية أنظمة معلومات ذات عالقة بطبيعة عملها         3
  . ...).مكاتب، نظم دعم القرار

0.695 0.000 

 0.001 0.576  .سترجاعهاايسهل يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة   4

يتم تدوين اآلراء والخبرات والتجارب التي يقوم بها الفنيون والخبـراء            5
  .وحفظها في قواعد المعرفة

0.587 0.001 

تسعى البلدية إلى المحافظة على العاملين الجيدين الذين يمتلكون الخبرة            6
  .والمعرفة

0.651 0.000 

 0.017 0.433  .مراقبة ومتابعة سير العملتقوم البلدية وبشكل مستمر ب  7

 0.001 0.557  .تكتسب البلدية المعرفة من البلديات األخرى  8

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  .)توزيع المعرفة(الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث  .3
توزيـع  (ل فقرة من فقرات المحور الثالـث        معامل االرتباط بين ك   ) 4.5(يبين جدول رقم      

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             ) المعرفة
 من قـسمة  أكبر المحسوبة rوقيمة  )0.05( من   أقلن القيمة االحتمالية لكل فقرة      أ، حيث   )0.05(
r   بر فقرات المحور الثالث صـادقة لمـا وضـعت          ، وبذلك تعت  )0.361 ( الجدولية والتي تساوي

  ).0.788 – 0.536( حيث أن معامالت االرتباط تتراوح بين ،لقياسه
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  توزيع المعرفة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث )4.5(جدول رقم 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  .)تطبيق المعرفة(الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع  .4
  تطبيق المعرفة: المحور الرابعالصدق الداخلي لفقرات  )4.6(جدول رقم  

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.005 0.500  .يوجد في البلدية مدير للمعرفة  1

تحرص البلدية على تفويض العاملين السلطة الكافية لحل المشكالت التـي             2
  .تعترضهم في العمل

0.603 0.000 

 0.000 0.735  . تدعم البلدية عمليات دمج المعرفة في كافة األنشطة اإلدارية  3

 0.001 0.566  .تمتلك البلدية وسائل وأساليب تساعد على تطبيق المعرفة  4

 0.000 0.648  .تؤكد البلدية باستمرار على أهمية استخدام وتطبيق المعرفة  5

 0.000 0.821  .دارة المعرفةتتبنى البلدية برامج تدريبية للعاملين على إ  6

تقوم البلدية بإعادة النظر في اإلجراءات والسياسات التي تحد من قـدرتها              7
  .على تطبيق المعرفة

0.748 0.000 

 0.000 0.753  .تهتم البلدية بمدى تطبيق العاملين للمعرفة عند تقييم أدائهم  8

  0.361 تساوي " 28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.788  .توجد لدى البلدية مجلة أو نشرة دورية  1
 0.001 0.565  .تحرص البلدية على عقد ورش العمل لتسهم في نقل المعرفة الظاهرة والضمنية  2
 0.002 0.554  .تعتمد البلدية طريقة الوثائق والنشرات الداخلية لتوزيع المعرفة  3

شبكة (لدى البلدية تسهيالت تكنولوجية خاصة للتشارك في المعرفة مثل       4
  ).الخ... ،نياتصال داخلي، بريد الكترو

0.673 0.000 

 0.000 0.756  .تسود بين العاملين ثقافة التشارك في المعرفة  5

 0.000 0.735  .لدى البلدية نظام إداري يسهل توزيع المعرفة على العاملين  6

أجهزة (تمتلك البلدية شبكة معلومات داخلية للوصول إلى قواعد البيانات   7
  ).حاسوب، نظام أرشفة

0.558 0.001 

 0.000 0.624  يتواصل الموظفون مع المدراء والزمالء لتبادل اآلراء واألفكار  8

 0.002 0.536  .تقوم البلدية بتدوير األعمال الوظيفية بين األفراد  9
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تطبيـق  (معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الرابـع            ) 4.6(بين جدول رقم    
والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             ) المعرفة

مـة  ي من قكبرأ المحسوبة rوقيمة ) 0.05( من   أقللكل فقرة    ن القيمة االحتمالية  أ، حيث    )0.05(
r   وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صـادقة لمـا وضـعت            ،)0.361 ( الجدولية والتي تساوي

  ).0.821 – 0.500(حيث أن معامالت االرتباط تتراوح بين لقياسه 

  )تكنولوجيا المعرفة(الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس  .5
تكنولوجيـا  (قرات المحور الخامس معامل االرتباط بين كل فقرة من ف) 4.7(يبين جدول رقم  

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             ) المعرفة
 من قيمـة  أكبر المحسوبة r وقيمة  )0.05 ( من أقللكل فقرة    ن القيمة االحتمالية  أ، حيث    )0.05(
r تكنولوجيا المعرفـة  (رات المحور الخامس    ، وبذلك تعتبر فق   )0.361( والتي تساوي    ، الجدولية (

  ).0.774 – 0.387(حيث أن معامالت االرتباط تتراوح بين  ،صادقة لما وضعت لقياسه

  تكنولوجيا المعرفة: الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس )4.7(جدول رقم 

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

1 
ة على الحاسوب تتضمن جميـع األنـشطة        لدى البلدية نظم معلومات معتمد    

  .والعمليات اإلدارية
0.737 0.000 

 0.013 0.449  ".انترانت"ترتبط أقسام وإدارات البلدية بشبكة اتصال داخلي   2

 0.003 0.519  .تستخدم البلدية نظم أتمتة المكاتب، نظم دعم القرارات  3

 0.001 0.594  .رفة والمعلومات مكتبة الكترونية تحتوي على قواعد المعةتوفر البلدي  4

 0.035 0.387  .لدى البلدية موقع خاص على االنترنت  5

 0.000 0.774  .تستخدم البلدية وسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ قراراتها  6

7 
لدى البلدية القدرة على التخلي عن األعمال الورقية والتحول إلـي النظـام             

  .االلكتروني
0.502 0.005 

تدرك البلدية العالقة بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، التـي هـي              8
  .وسيلة من وسائل تطبيقها

0.711 0.000 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  )فريق المعرفة(الصدق الداخلي لفقرات المحور السادس  .6
فريـق  ( الـسادس الرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور        معامل ا ) 4.8( يبين جدول رقم    

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             ) المعرفة
 من قيمـة  أكبر المحسوبة r وقيمة  )0.05 ( من أقللكل فقرة    ن القيمة االحتمالية  أ، حيث    )0.05(
r     صادقة ) فريق المعرفة ( لسادسا، وبذلك تعتبر فقرات المحور      )0.361( الجدولية والتي تساوي

  ).0.829 – 0.554(حيث أن معامالت االرتباط تتراوح بين  ،لما وضعت لقياسه

  فريق المعرفة: سسادالصدق الداخلي لفقرات المحور ال )4.8(جدول رقم 

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

1 
ة معرفة وهو المسئول عن تحديـد األسـاليب         لدى البلدية فريق إدار   

  .والتقنيات، وتحديث وتطبيق المعرفة المتجددة
0.608 0.000 

 0.000 0.659  .كتساب المعرفة المتوفرة لدى البلديات األخرىاتسعى البلدية إلي   2

تعمل البلدية على زيادة المهارات والقدرات التكنولوجية للقائمين على           3
  .دارة المعرفةإ

0.739 0.000 

 0.000 0.706  .تدعم اإلدارة العليا الحصول على الجديد من تكنولوجيا المعلومات  4

 0.001 0.554  .يتمتع صانعوا المعرفة في المنظمة بالحرية واالستقالل في العمل  5

يستخدم فريق المعرفة أسلوب البحث العلمي البتكار المعرفة الجديـدة       6
  .المتعلقة بأهداف البلدية

0.829 0.000 

7 
تهتم البلدية باستقطاب خبراء في مجـال إدارة المعرفـة المرتبطـة            

  .بأنشطتها
0.732 0.000 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  )األداء الوظيفي(الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثالث  .7
األداء (الجـزء الثالـث     رة مـن فقـرات      معامل االرتباط بين كل فق    ) 4.9(يبين جدول رقم    

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة             ) الوظيفي
 من قيمـة  أكبر المحسوبة rوقيمة ) 0.05( من  أقلن القيمة االحتمالية لكل فقرة      أ، حيث    )0.05(
r     صـادقة   )األداء الوظيفي (فقرات الجزء الثالث    ، وبذلك تعتبر    )0.361( الجدولية والتي تساوي 

  ).0.776 – 0.405(، حيث أن معامالت االرتباط تتراوح بين لما وضعت لقياسه
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  األداء الوظيفي: الصدق الداخلي لفقرات الجزء الثالث )4.9(جدول رقم 

معامل   الفقرة  م
  االرتباط

القيمة 
  االحتمالية

1 
ة توفير بدائل وأساليب جديدة تساعد      من فوائد تطبيق مفهوم إدارة المعرف     

  .في حل مشكالت العمل
0.653 0.000 

تزيد إدارة المعرفة من مقدرتي على إدراك وفهم أبعـاد عملـي بـشكل                2
  .أفضل

0.671 0.000 

 0.000 0.670  .تسهم إدارة المعرفة في زيادة حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين  3

 0.000 0.646  . وسرعة األعمال المنجزةتسهم إدارة المعرفة في زيادة دقة  4

 0.019 0.425  .تمنح البلدية مكافئات وحوافز للعامل المبدع الذي يقدم أفكاراً ابتكاريه  5

 0.003 0.517  .تقدم وتطور البلدية يعتمد على نحو أساسي على تطبيق إدارة المعرفة  6

 0.000 0.699  .تقدمها البلديةتساهم إدارة المعرفة في زيادة مستوى جودة الخدمات التي  7

 0.000 0.680  .نجاز العملإتساهم إدارة المعرفة في تقليل وقت   8

 0.000 0.727  .تساعد إدارة المعرفة على تسهيل إجراءات العمل  9

 0.000 0.730  .تساهم إدارة المعرفة في تسريع عملية صنع القرارات  10

 0.000 0.728  .تسهم إدارة المعرفة في خفض تكلفة العمل  11

 0.000 0.776  .تساعد إدارة المعرفة على زيادة كفاءة األداء  12

 0.000 0.739  . زيادة الخبرة والكفاءة للعاملينىيؤدي تطبيق إدارة المعرفة إل  13

 0.001 0.579  .يؤدي الموظفون المهام الموكلة إليهم طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة  14

 0.026 0.405  . بين الدوائر المختلفة في البلديةهناك تبادل للمعلومات  15

تساهم إدارة المعرفة في تقليص الروتين والتكرار غيـر المناسـب فـي             16
  .العمل

0.656 0.000 

 0.000 0.712  .تساهم إدارة المعرفة في تعزيز مشاركة وتعاون العاملين  17

 0.000 0.652  .في تطوير األداءتساهم األنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة في البلدية   18

 0.008 0.472  .م أداء الموظفين بناء على أسس علمية ومعايير واضحةييتم تقي  19

 0.000 0.647  .يتدخل أكثر من طرف في تقييم األداء الوظيفي ليس لهم صلة بعملي  20

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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   Structure validity االتساق البنائي لمحاور الدراسةصدق    -ب  
حد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهـداف التـي تريـد    أ الصدق البنائي  يعتبر

رتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقـرات          ااألداة الوصول إليها، ويبين مدى      
ت االرتباط بين معدل كـل محـور مـن محـاور            يبين معامال ) 4.10(والجدول رقم   . االستبانة

الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد                
 أكبر المحسوبة   r وقيمة   0.05 من   أقللكل فقرة    ن القيمة االحتمالية  أ ، حيث    0.05مستوى داللة   

  .0.361 الجدولية والتي تساوي rمن قيمة 

  )4.10(  رقم جدول
  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

 القيمة االحتمالية  معامل االرتباط  عنوان المحور  المحور  الجزء

 0.000 0.716  توليد المعرفة  األول
 0.000 0.828  تخزين المعرفة  الثاني
 0.000 0.905  فةتوزيع المعر  الثالث
 0.000 0.896  تطبيق المعرفة  الرابع

 0.000 0.865  تكنولوجيا المعرفة  الخامس

  إدارة المعرفة

 0.000 0.832  فريق المعرفة  السادس

 0.000 0.770  األداء الوظيفي  األداء الوظيفي

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة        
  :Reliabilityبانة ثبات فقرات االست 4.1.6.2

 ثبات أداة الدراسة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها علـى             إن
، أو بعبارة أخـرى أن      )430: 1995العساف،   (تحت نفس الظروف والشروط   األشخاص ذاتهم   

 لو تـم إعـادة       وعدم تغيرها بشكل كبير فيما     ،ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة      
 وقد أجرى الباحث خطـوات الثبـات        .توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية        

  . هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخنعلى العينة االستطالعية نفسها بطريقتي

  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
ين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسـئلة الزوجيـة            تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون ب     

الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتبـاط سـبيرمان  بـراون     
  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(للتصحيح 



 

 119

= معامل الثبات   
1

2
R

R  حيثRبين درجـات األسـئلة الفرديـة ودرجـات      معامل االرتباط 
أن هناك معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان        ) 4.11(جدول رقم   اليبين   و األسئلة الزوجية، 

  .مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة

  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات  )4.11(جدول رقم 

دد ع  عنوان المحور  المحور  الجزء
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.8436 0.7296 8  توليد المعرفة  األول

 0.000 0.8588 0.7525 8  تخزين المعرفة  الثاني

 0.000 0.8182 0.6924 9  توزيع المعرفة  الثالث

 0.000 0.8824 0.7895 8  تطبيق المعرفة  الرابع

 0.000 0.8737 0.7758 8  تكنولوجيا المعرفة  الخامس

  إدارة المعرفة

 0.000 0.8152 0.6881 7  فريق المعرفة  السادس

 0.000 0.8239 0.7005 20  األداء الوظيفي  ظيفيالواألداء 

 0.000 0.8549 0.7465 68  جميع المحاور

  0.361 تساوي " 28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  :Cronbach's Alpha Coefficientطريقة ألفا كرونباخ   - 2
، وبعـد  لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثباتألفا كرونباخ استخدم الباحث طريقة   

كمـا هـو     حساب معامل ألفا كرونباخ تبين أن معامالت الثبات تتمتع بدرجة عالية من الثبـات             
  . مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة،)4.12( جدول رقم موضح في

  )لفا كرونباخأطريقة ( معامل الثبات  )4.12(جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور  الجزء

 0.8678 8  توليد المعرفة  األول

 0.8896 8  تخزين المعرفة  الثاني

 0.8391 9  زيع المعرفةتو  الثالث

 0.9157 8  تطبيق المعرفة  الرابع

 0.9057 8  تكنولوجيا المعرفة  الخامس

  إدارة المعرفة: الثاني

 0.8425 7  فريق المعرفة  السادس

 0.8539 20  األداء الوظيفي   األداء الوظيفي:الثالث

 0.8768 68  جميع المحاور
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  :المعالجات اإلحصائية 7.1.7
يل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األسـاليب    لتحقيق أهداف الدراسة وتحل   

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة 

Social Science ( SPSS) وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل 
  :البيانات

ال أوافـق   1(لبيانات إلى الحاسب اآللي حسب مقياس ليكـرت الخماسـي   ميز وإدخال اتم تر  .1
، ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي       )أوافق بشدة  5،  أوافق 4،  محايد 3،  ال أوافق  2،  بشدة

، ثـم تقـسيمه     )4=1-5( المستخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى      ) الحدود الدنيا والعليا  ( 
، بعـد ذلـك تـم    )0.08=4/5(الخمسة للحصول على طول الفقرة أي  على عدد فترات المقياس     

وذلك لتحديد الحـد األعلـى      ) وهي الواحد الصحيح  ( قيمة في المقياس     أقلإضافة هذه القيمة إلى     
 :يوضح أطوال الفترات كما يلي) 4.13(للفترة األولى وهكذا وجدول رقم 

 أطوال الفترات) 4.13(جدول رقم

  5.0-4.20  4.20 -3.40  3.40 -2.60  2.60 -1.80  1.80 -1  الفترة

  بشدةأوافق   أوافق  محايد  ال أوافق  بشدةال أوافق   التصنيف
  5  4  3  2  1  الوزن

 
 والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفـردات الدراسـة           تتم حساب التكرارا   .2

 . الدراسة التي تتضمنها أداةةوتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي

نخفاض استجابات أفراد الدراسـة  ارتفاع أو ا وذلك لمعرفة مدى  Mean المتوسط الحسابي .3
كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب               ل

موافقة ن تفسير مدى االستخدام أو مدى ال      أ علما ب  ،)89 ص ،1996كشك،  (أعلى متوسط حسابي    
 . في النقطة األولىهحيوضلى العبارة يتم كما سبق تع

  للتعرف على مـدى انحـراف   (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري  .4
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور مـن المحـاور                

ي يوضح التشتت في اسـتجابات      الرئيسية عن متوسطها الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعيار       
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحـاور الرئيـسية، فكلمـا                

إذا كـان  ( اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تـشتتها بـين المقيـاس       
 .) ااالنحراف المعياري واحد صحيحا فأعلى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتته

 .تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5
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 .تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  .6

  .تم استخدام معادلة سبيرمان براون للثبات .7
نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي      ف لمعرفة   سمرنو – تم استخدام اختبار كولومجروف    .8

 . )Sample K-S -1( أم ال 

 لمعرفة الفرق بين متوسط One sample T test لمتوسط عينة واحدة  tتم استخدام اختبار  .9
  ."3"الفقرة والمتوسط الحيادي 

 .  للفروق بين متوسطي عينتين مستقلتينtتم استخدام اختبار  .10

  .تم استخدام تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .11

 .فيه للفروق المتعددة بين المتوسطاتتم استخدام اختبار ش .12

  )(Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي 8.1.8
 ، سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال           -سنعرض اختبار كولمجروف  

ـ اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات           وهو  تـشترط أن    ةالمعملي
نتائج االختبـار حيـث أن القيمـة        ) 4.14(ويوضح الجدول رقم    . يكون توزيع البيانات طبيعيا   

.05.0(  0.05 من أكبرلكل محور  االحتمالية sig(،    وهذا يدل علـى أن البيانـات تتبـع 
  .التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلميه

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(بيعياختبار التوزيع الط) 4.14(جدول رقم 
عدد   عنوان المحور  المحور  الجزء

 الفقرات
 Zقيمة 

القيمة 
  االحتمالية

 0.136 1.159 8  توليد المعرفة  األول

 0.525 0.812 8  تخزين المعرفة  الثاني

 0.071 1.293 9  توزيع المعرفة  الثالث

 0.868 0.597 8  تطبيق المعرفة  الرابع

 0.161 1.122 8  تكنولوجيا المعرفة  الخامس

  إدارة المعرفة: الثاني

 0.542 0.802 7  فريق المعرفة  السادس

 0.209 1.063 20  األداء الوظيفي  األداء الوظيفي: الثالث

 0.291 0.981 68  جميع المحاور
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  المبحث الثاني
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  

 ية لمجتمع الدراسةالخصائص والسمات الشخص 4.2.1

 تحليل فقرات الدراسة 4.2.2

 تحليل فقرات محاور إدارة المعرفة 4.2.2.1

 تحليل فقرات األداء الوظيفي 4.2.2.2

 تحليل فرضيات الدراسة  4.2.3

  األولىالفرضية الرئيسية 4.2.3.1

  رئيسية الثانيةالفرضية ال 4.2.3.2
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  مجتمع الدراسةلالخصائص والسمات الشخصية  4.2.1
 :لعلميالمؤهل ا .1

، "دراسات عليـا  " مؤهلهم العلمي    مجموع المبحوثين  من   )%9.7( أن) 5.1(جدول رقم   يبين  
 مـؤهلهم العلمـي     ) %16.4(أن  ، و "بكـالوريوس "مؤهل العلمي   ممن يحملون ال   )%4.4(أن  و
 غالبية أفـراد    أن ى، وهذا يشير إل   "وية عامة فما دون     انث"  مؤهلهم العلمي    )%6.5( أن، و "دبلوم"

شغل تلك الوظائف، كما يشير إلى      لالدراسة هم ممن يحملون درجات علمية عالية تؤهلهم         مجتمع  
  فـي إدارة عمليـات إدارة      ااسـتثماره ستدعي من البلديات العمل علـى       ت كفاءات متعددة وجود  

  . المعرفة على نحو كفؤ

   المؤهل العلمي الدراسة حسب متغيرمجتمعتوزيع  )5.1(جدول رقم 

  النسبة المئوية  كرارالت  المؤهل العلمي

  9.7  33  دراسات عليا

  67.4  230  بكالوريوس

  16.4  56  دبلوم

  6.5  22  وية عامة فما دونانث

  100.0  341  المجموع

 : الجنس .2

بينما بلغـت  ، مجموع المبحوثين من   )%88.6( أن نسبة الذكور بلغت   ) 5.2(يبين جدول رقم    
هاز المركزي لإلحـصاء الفلـسطيني لـسنة        ، وهذا يتوافق مع تقرير الج     )%11.4( نسبة اإلناث 

م، حول مسح القوى العاملة في فلسطين، حيث بين التقرير أن نسبة المرأة العاملـة فـي                 2010
ويفسر الباحث تلك النتيجة بأنها تتناسب مع الواقع فـي          %) 15(األراضي الفلسطينية لم تتجاوز     

 اًها الذكور، كما يشير إلى أن هناك توجه       البلديات إذ أن معظم الوظائف القيادية في البلديات يشغل        
وتتفق هذه النتيجة مـع     .  توظيف الذكور بنسبة أكبر من اإلناث      نحو في بلديات قطاع غزة      اًسائد

، التي أظهرت أن نسبة الذكور في مجتمع الدراسة المكون من جميـع             )2005(دراسة إسماعيل   
  %).9.7( بلغت ونسبة اإلناث%) 90.3(الهيئات المحلية في فلسطين بلغت 
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   الجنس الدراسة حسب متغيرمجتمعتوزيع   )5.2(جدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  88.6  302  ذكر

  11.4  39  ثيأن
  100.0  341  المجموع

 :العمر .3

" من أفراد مجتمع الدراسة تتراوح أعمارهم مابين        %) 70.08(أن  ) 5.3(يظهر الجدول رقم    
، ويرى الباحث أن الموظـف       )4 -3جمع النسبة المئوية للسطر رقم      (،  " سنة 50 وأكثر من    40

تولي مثـل تلـك الوظـائف       لفي هذه الفئة العمرية يكون قد اكتسب الخبرة المناسبة التي تؤهله            
القيادية، األمر الذي يساعد في تراكم المعارف والخبرات والمهارات بشكل يـسهم فـي تعزيـز              

مـن  "  تراوحت أعمارهم الدراسةمجتمع من )%24.9(أن  دول  جاليبين  عمليات إدارة المعرفة، و   
، " سـنة  50 مـن    أقـل  – 40مـن    " تراوحت أعمارهم  )%37.8(و ،" سنة 40 من   أقل – 30
 شـاغلي تلـك      أعمار مما يؤكد على تنوع    "ر سنة فأكث  50من  "  تراوحت أعمارهم  )%32.3(و

  .الوظائف
  مر الع الدراسة حسب متغيرمجتمعتوزيع  )5.3(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  العمر  م
  5.0  17   سنة30 من أقل  1
  24.9  85   سنة40 من أقل – 30من   2
  37.8  129   سنة50 من أقل – 40من   3
  32.3  110   سنة فأكثر50من   4

  100.0  341  المجموع  

  :مدة الخدمة .4
 ل البلديـة   داخ  الدراسة تراوحت مدة خدمتهم    مجتمع من   ) %9.4( أن) 5.4(يبين جدول رقم    

، " سـنة 15 من أقل – سنوات 10من  "، تراوحت مدة خدمتهم     )%34.6(، و " سنوات 10 من   أقل"
 تراوحـت مـدة     )%12.3(، و " سنة 20 من   أقل– سنه 15من  " تراوحت مدة خدمتهم     )%24.6(و

 ". سـنة فـأكثر    25" تراوحت مدة خدمتهم     )%19.1(، و " سنة   25 من أقل – سنه 20من  "خدمتهم  
ممارسـة عمليـات إدارة   لتالك العاملين في البلديات خبرات متنوعة تـؤهلهم        وهذا يؤكد على ام   

المعرفة، وهذا يدعونا إلى اإليعاز إلى إدارة البلدية االستفادة من خبرات موظفيها، والعمل علـى               
   .تدوين المعرفة الضمنية لديهم وتعميها على الموظفين اآلخرين للمساهمة في تحسين األداء 
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   مدة الخدمة الدراسة حسب متغيرمجتمعتوزيع  )5.4(جدول رقم 

 .ى الوظيفيالمسم .5
، "مـدير عـام   " الدراسة مسماهم الـوظيفي      مجتمع من   ) %2.3( أن) 5.5(يبين جدول رقم    

 الدراسة مسماهم   مجتمع من   )%8.8(، و "مدير" الدراسة مسماهم الوظيفي     مجتمع من   )%16.7(و
، "مـساعد مـدير   " الدراسـة مـسماهم الـوظيفي        مجتمع من   )%5.0(، و "نائب مدير "الوظيفي  

 مجتمـع  مـن  )%33.7(، و"رئـيس قـسم     "  الدراسة مسماهم الوظيفي     تمعمج من   )%33.4(و
من مجتمع  %) 67.1(، ويبين الجدول كذلك أن ما نسبته        "رئيس شعبة " الدراسة مسماهم الوظيفي    

حلقـة   يمثلون اإلدارة الدنيا، ويعملـون       الدراسة مكون من رؤساء األقسام ورؤساء الشعب، وهم       
رة الدنيا، ويقع على عاتقهم نقل المعارف والمعلومات وتوزيعهـا          وصل بين اإلدارة العليا واإلدا    

  .   الالعب الرئيسي في تطبيق واستخدام عمليات إدارة المعرفةمعلى المستويات الدنيا، وبالتالي فه

   المسمى الوظيفي الدراسة حسب متغيرمجتمعتوزيع  )5.5(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي

  2.3  8  اممدير ع

  16.7  57  مدير

  8.8  30  نائب مدير

  5.0  17  مساعد مدير

  33.4  114  رئيس قسم

  33.7  115  رئيس شعبة   

  100.0  341  المجموع
  

  النسبة المئوية  التكرار  مدة الخدمة
  9.4  32   سنوات10 من أقل

  34.6  118   سنة15 من أقل – سنوات 10من 

  24.6  84   سنة20 من أقل – سنه 15من 

  12.3  42   سنة25 من أقل – سنه 20من 

  19.1  65   سنة فأكثر25

  100.0  341  المجموع
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  تحليل فقرات الدراسة 4.2.2
لتحليل فقـرات االسـتبانة،   ) One Sample T test(  للعينة الواحدة Tتم استخدام اختبار 

 المحـسوبة  tراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمـة   ة بمعنى أن أفإيجابيوتكون الفقرة   
 والـوزن  )0.05 ( مـن أقل أو القيمة االحتمالية ) 1.97 ( الجدولية  والتي تساوي    t من قيمة    أكبر

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواهـا              %)60 ( من أكبرالنسبي  
أو القيمـة   ) 1.97- ( الجدوليـة والتـي تـساوي      tأصغر من قيمة     المحسوبة   tإذا كانت قيمة      

، وتكون آراء العينـة فـي الفقـرة          %)60( من   أقل والوزن النسبي    )0.05 ( من أقلاالحتمالية  
 التحليـل   ولقد تم حذف الفقرات المحايدة من      ).0.05 ( من أكبرمحايدة إذا كان مستوى الداللة لها       

أن أفراد العينة غير قادرين على تكوين رؤية واضحة تجاه هـذه       وعدم التعليق عليها، ألنها تبين      
   .الفقرات

  المعرفة تحليل محاور إدارة 4.2.2.1
 توليد المعرفة/ تحليل فقرات المحور األول .1

  توليد المعرفة: لمحور األولاتحليل فقرات  )5.6(جدول رقم 

  الفقرة  م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

سبي
 الن

زن
الو

  

يمة
ق

 t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

1  
تقوم البلدية بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة 

  .من مصادرها المختلفة
3.43 0.901 68.68 8.899 0.000 

 0.000 7.620 67.68 0.931 3.38  .يتم تحديث المعرفة المتوفرة لدى البلدية باستمرار  2

 0.000 9.957 69.91 0.919 3.50  .بأعمالهاتدرك البلدية جيداً احتياجات المعرفة المتعلقة   3

4  
تمتلك البلدية برامج وأنظمة توثق التجارب والخبرات       

  .المتوفرة للمساعدة في توليد المعرفة
3.28 0.978 65.69 5.369 0.000 

5  
ـ        اإلفـادة مـن     نتسعى البلدية إلى تمكين العاملين م
  .التجارب والخبرات المتراكمة لديها

3.24 1.017 64.75 4.312 0.000 

 0.088 1.709 61.82 0.982 3.09  .تعتمد البلدية التعلم التنظيمي مصدراً لتوليد المعرفة  6

7  
تشجع البلدية على ابتكار المعرفة من خـالل نظـام          

  .الحوافز والمكافئات
2.46 1.112 49.15 -9.007 0.000 

 0.000 7.079- 52.49 0.979 2.62  .تضع البلدية ميزانية مناسبة لدعم عمليات إدارة المعرفة  8

 0.002 3.125 62.52 0.745 3.13  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 340" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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     تم استخدام اختبارt             للعينة الواحدة لمعرفة مدى موافقة مجتمع الدراسـة لفقـرات المحـور 
والـذي يبـين آراء   ) 5.6(ما هي مبينة في جدول رقم  وأظهرت النتائج ك  ،)توليد المعرفة (األول  

حسب الوزن النسبي   مرتبة تنازلياً   ) توليد المعرفة (أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور األول        
  : لكل فقرة كما يلي

ة    ) t) 9.957بلغت قيمة اختبار     " 3"في الفقرة رقم     .1 ة موجب قيمة احتمالية مصحوبة ب وھي قیم
ـ      ،%)69.91(بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05 ( من قلأ وهي   )0.000(تساوي    ه مما يدل علـى أن

 ."تدرك البلدية احتياجات المعرفة المتعلقة بأعمالها"

وهذه النتيجة تبين أن لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً نحو هذه الفقرة، حيـث أنهـم مقتنعـون أن           
م البلديات بإدارة المعرفـة بـصفة       البلدية على دراية باحتياجاتها المعرفية، وهذا يدل على اهتما        

، ولكن هـذا االهتمـام   عامة، وسعيها إلي االستفادة من عمليات إدارة المعرفة بصورة أو بأخرى    
 .يحتاج إلى تطوير ورعاية أكبر

ة    ) t) 8.899بلغت قيمة اختبار      "1"في الفقرة رقم     .2 ة موجب قيمة احتمالية مصحوبة ب وھي قیم
 يـدل علـى أن      ا مم ،%)68.68 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05( من   أقلوهي  ) 0.000( تساوي

 ".البلدية تقوم بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرها المختلفة"

وهذه النتيجة تبين أن لدى أفراد الدراسة توجهاً إيجابياً نحو هذه الفقرة حيث أنهم مقتنعـون بـأن        
المتجددة من جميع مصادرها، من خـالل الـدورات          تسعى إلي توفير المعرفة المتاحة و      اتالبلدي

 ولكـن   )رسمية، وأهليـة  (وورشات العمل التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع المؤسسات األخرى           
ويـرى الباحـث أن   . تحتاج البلديات إلى تطوير عمليات رصدها للمعرفة وتوفيرهـا للعـاملين      

ب المعارف من البيئات المحيطـة، وهـذا   المستوى العلمي لعينة الدراسة يؤهلهم إلى أسر واكتسا     
  . الرصد نابع من التعلم الفردي الذي يمارسه أفراد الدراسة

 

ة    ) t) 7.620بلغت قيمة اختبار      "2"في الفقرة رقم     .3 ة موجب قيمة احتمالية مصحوبة ب وھي قیم
 يتم" مما يدل على أنه      ،)%67.68 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05 ( من أقل وهي   )0.000 (تساوي

 ".تحديث المعرفة المتوفرة لدى البلدية باستمرار

 ولكن ليس بدرجة كبيرة نحو هذه الفقرة، ويعـزو          ،تبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً         
 يعملون على تحـديث المعرفـة،    ،الباحث هذه النتيجة إلى عدم وجود مدراء للمعرفة في البلديات         

     جامعات والمؤسسات المهتمة بالمعرفة لتقل وتحـديث        مع ال  عالوة على عدم وجود تواصل كاف
من وجـه   المعارف، وذلك النشغال اإلدارات العليا باألعباء الوظيفية وعدم وجود الوقت الكافي            
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لاللتحاق بالبرامج والدورات التدريبية، كذلك عدم وجود خطط تدريبية داخـل البلـديات              نظرهم  
 .تساعد على تحديث المعرفة

ة ) t) 5.369بلغت قيمة اختبار  "4"في الفقرة رقم    .4 قيمة احتماليـة  مصحوبة ب وھي قیمة موجب
مما يـدل علـى أن      ،  )%65.69 (بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05 ( من أقل وهي   )0.000 (تساوي

، "البلدية تمتلك برامج وأنظمة توثق التجارب والخبرات المتوفرة للمساعدة في توليـد المعرفـة             "
ولكن ليس بشكل كاف. 

ة ) t) 4.312بلغت قيمة اختبار " 5"فقرة رقم  في ال  .5  قيمة احتماليـة مصحوبة ب وھي قیمة موجب
البلديـة  " مما يدل علـى أن  ،)%64.75 (بلغ الوزن النسبي و، )0.05 ( منأقل وهي )0.000(

 ولكن ليس بـشكل     " اإلفادة من التجارب والخبرات المتراكمة لديها      نتسعى إلى تمكين العاملين م    
كاف . 

 t، وهي أصغر من قيمـة  وھي قیمة سالبة ) t) -7.079بلغت قيمة اختبار    " 8"قرة رقم   في الف  .6
 مـن   أقـل  وهي   )0.000 (قيمة احتمالية تساوي  ، ومصحوبة ب  )1.97 -(الجدولية والتي تساوي    

تضع ميزانية مناسبة لدعم   ال  البلدية  " مما يدل على أن      ،%)52.49 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05(
 ".معرفة عمليات إدارة ال

 سلبياً تجاه هذه الفقرة، ويعزو الباحث ذلك إلى         ايتضح من هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجه        
 تدعم مفهوم إدارة المعرفة ، وهذا مـا أشـار إليـه             ،عدم وجود خطة إستراتجية داخل البلديات     

ة العليـا   دعـم اإلدار  : الباحث في اإلطار النظري أن أهم متطلبات تطبيق إدارة المعرفـة هـو            
 إدارة المعرفة ، إضافة إلى تخصيص ميزانية كافية لتمويل ودعم مشاريع            ةالمتواصل إلستراتيجي 

   .إدارة المعرفة

 tوهي أصغر من قيمـة   ،وھي قیمة سالبة ) t) -9.007بلغت قيمة اختبار    " 7"في الفقرة رقم     .7
  مـن  أقـل وهي  ) 0.000 (تساوي قيمة احتمالية ، ومصحوبة ب  )1.97 -(الجدولية والتي تساوي    

 تـشجع علـى ابتكـار      ال البلديـة " مما يدل على أن      ،%)49.15 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05(
يتضح من هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً         و ".المعرفة من خالل نظام الحوافز والمكافئات     

لمتبعـة فـي نظـام    سلبياً تجاه هذه الفقرة، وهذا تعبير عن استياء الموظفين من سياسة البلديـة ا    
 .ن البلدية ال تشجع موظفيها على اإلبداع والتعلمأالحوافز والمكافئات، و

) توليـد المعرفـة   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول           
 من الوزن النـسبي المحايـد       أكبر و وه ،) %62.52(، والوزن النسبي يساوي     )3.13(ساوي  ي
 الجدوليـة والتـي     t من قيمة    أكبروهي   ،)3.125(محسوبة المطلقة تساوي     ال t وقيمة   ،)60%(



 

 129

 مما يدل على  أن      ،)0.05( من   أقل وهي   ،)0.002(، والقيمة االحتمالية تساوي     )1.97(تساوي  
،  الكبرى في قطـاع غـزة      نحو توافر توليد المعرفة في البلديات      العينة توجهاً إيجابياً     لدى أفراد 

 والدليل علـى    .، وإنها تحتاج إلى تطوير أساليب توليد المعرفة فيها        لوبولكن ليس بالشكل المط   
ذلك أنها ال تضع ميزانية مناسبة لدعم عمليات إدارة المعرفة، وكذلك ال تـشجع البلديـة علـى                  

 وكذلك ال تعتمـد علـى الـتعلم التنظيمـي           .ابتكار المعرفة من خالل نظام الحوافز والمكافئات      
ال تسعى إلي تمكين العاملين من اإلفـادة مـن التجـارب والخبـرات              كمصدر لتوليد المعرفة، و   

، وهي ال تمتلك برامج وأنظمة توثق التجارب والخبـرات المتـوفرة             بالشكل المناسب  المتراكمة
ويرى الباحث أن هذه العناصر من العوامل المعيقة لتوليد المعرفـة           . للمساعدة في توليد المعرفة   

  . في البلديات 
التي أظهرت نتائجها وجود اتجاهـات إيجابيـة        ) 2010( مع دراسة بدر     نتيجةوتتفق هذه ال  

ـ ال) 2008( واتفقت مع دراسة دروزة      ، لدى عينة الدراسة حول توليد المعرفة      مقبولةبدرجة   ي ت
 مما يشير إلي استجابة المبحوثين لهـذا المحـور، وأوصـت            ،)2.82(حققت وسطاً حسابياً بلغ     

فة فـي وزارة التعلـيم العـالي مـن خـالل اللقـاءات المـستمرة            باالهتمام بطرق توليد المعر   
  .واالجتماعات وعمليات العصف الذهني

التي أظهرت اهتمام الـوزارات     ) 2009( مع كٍل من دراسة المعاني       هذه الدراسة واختلفت  
الء العاملين جل عنايتهـا  يفي األردن بتوليد المعرفة بدرجة عالية جداً على نحو عام، وأوصت بإ 

ك بدعم إبداعهم وتمكينهم من التعلم واإلفادة من خبراتهم المتراكمة باعتبارهم يشكلون مصدر             وذل
التي أظهرت وجود   ) 2010(المعرفة الضمنية لديها، واختلفت مع دراسة المدان، سامي وآخرون          

اتجاهات إيجابية بدرجة عالية نحو توليد المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنية، وهذا يعـود              
لى طبيعة عمل الشركة الذي يفرض عليها ضرورة توليد المعرفة الجديدة وتطويرها لمواجهـة              إ

التي أظهرت أن الشركات الصناعية األردنيـة       ) 2009( واختلفت مع دراسة الخشالي      ،منافسيها
         االهتمـام المناسـب   تعطى اهتماماً أكبر المتالك المعرفة المتعلقة بسوق العمل ، فيما لـم تعـط 

التـي أظهـرت   ) 2007(ك العناصر البشرية المدربة تقنياً، واختلفت مع دراسة طاشكندي          المتال
موافقة بدرجة عالية على عملية اكتساب وتطوير المعرفة في إدارة التربية والتعليم بمكة المكرمة              

التي أظهرت نتائج الدراسة موافقة جيدة على       ) 2007(ومحافظة جدة، واختلفت مع دراسة داسي       
  ) . 3.83(المعرفة في المصارف السورية، حيث أظهرت وسطاً حسابيا عاماً بلغ توليد 
 الباحث سبب االختالف بسبب اختالف البيئة التي أجريت عليها هذه الدراسات، حيث             يعزو و

أجريت هذه الدراسات في البيئة األردنية التي تتميز باختالف إداراتها وأنظمتها ورؤيتهـا عـن               
     .البيئة الفلسطينية
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  تخزين المعرفة/ تحليل فقرات المحور الثاني .2
والـذي يبـين آراء   ) 5.7( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم  tتم استخدام اختبار   

مرتبة تنازليـا حـسب الـوزن       ) تخزين المعرفة  (الثانيالمحور  راسة في فقرات    أفراد عينة الد  
  : النسبي لكل فقرة كما يلي

  تخزين المعرفة: الثانيل فقرات المحور تحلي) 5.7(جدول رقم 

  1.97تساوي " 440" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

ة  ) t) 14.988بلغت قيمة اختبار " 7 "في الفقرة رقم   .1 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
البلدية تقوم  " مما يدل على أن      ،)%74.60 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05 ( من أقل وهي   )0.000(

 وتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجه إيجابي          ".وبشكل مستمر بمراقبة ومتابعة سير العمل     
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تستخدم البلدية وسائل تخزين متعددة ومتطـورة         1
  .لحفظ المعرفة

3.62 0.898 72.38 12.718 0.000 

نظام تكنولوجيـا المعلومـات الموجـود يـسهل           2
  .لى المعرفةالوصول إ

3.65 0.920 72.90 12.943 0.000 

تمتلك البلدية أنظمة معلومات ذات عالقة بطبيعة         3
  ...).،.نظم أتمتة مكاتب، نظم دعم القرار( عملها

3.56 0.868 71.20 11.920 0.000 

يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقـة يـسهل       4
  .استرجاعها

3.63 0.856 72.67 13.663 0.000 

م تدوين اآلراء والخبرات والتجارب التي يقوم       يت  5
  .بها الفنيون والخبراء وحفظها في قواعد المعرفة

3.06 0.988 61.23 1.151 0.250 

تسعى البلدية إلي المحافظة على العاملين الجيدين         6
  .الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة

2.91 1.237 58.30 -1.269 0.205 

 بمراقبة ومتابعة سـير  تقوم البلدية وبشكل مستمر   7
  .العمل

3.73 0.900 74.60 14.988 0.000 

 0.020 2.344 62.52 0.993 3.13  .تكتسب البلدية المعرفة من البلديات األخرى  8

 0.000 11.565 68.23 0.657 3.41  جميع الفقرات  
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 الباحث ذلك إلي الطرق الحديثة في متابعة ومراقبة سير العمـل            يعزوه الفقرة، و  نحو محتوى هذ  
 .في البلديات

ة      ،)t) 12.943بلغت قيمة اختبـار      "2"في الفقرة رقم     .2 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب    وھ
 مما يدل على ،)%72.90 (بلغ الوزن النسبي ، و )0.05 ( من أقل وهي   )0.000 (تساوي احتمالية

  ."لوجيا المعلومات الموجود يسهل الوصول إلى المعرفةنظام تكنو"أن 

 الباحث ذلك   يعزووتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجه إيجابي نحو محتوى هذه الفقرة، و             
 ومنها البلـديات  ، وما خلفته من آثار إيجابية على المؤسسات بصفة عامة  ،إلي الثورة التكنولوجية  

 .ترنت، وقواعد البيانات التي تساهم في نشر المعرفةالتي استفادت من انتشار االن

ة  ) t) 13.663بلغت قيمة اختبار " 4"في الفقرة رقم    .3 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
يتم " مما يدل على أنه      ،)%72.67 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05 ( من أقلوهي  ) 0.000 (تساوي

وتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينـة         ،"اعهاتصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل استرج     
 الباحث ذلك إلى استخدام الكمبيوتر فـي البلـديات          يعزوتوجه إيجابي نحو محتوى هذه الفقرة، و      

 في أنظمة المعلومات وقواعد البيانات، ووجود حـزم برمجيـه    لبشكل أساسي، والتطور الحاص   
 . جاهزة تقوم بتصنيف وأرشفة السجالت

ة  ) t) 12.718بلغت قيمة اختبار  "1"قم في الفقرة ر   .4 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
 مما يـدل علـى أن       ،)%72.38(بلغ الوزن النسبي    ، و )0.05 ( من أقل وهي   )0.000 (تساوي

، وتبين هذه النتيجة أن لدى أفـراد  "البلدية تستخدم وسائل تخزين متعددة ومتطورة لحفظ المعرفة       "
 .نحو محتوى هذه الفقرةالعينة توجه إيجابي 

ة  ) t) 11.920بلغت قيمة اختبار " 3"في الفقرة رقم    .5 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
 مما يـدل علـى أن       ،)%71.20 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05 ( من أقلوهي  ) 0.000(تساوي  

عم القـرارات،   نظم أتمتة مكاتب، نظم د    ( البلدية تمتلك أنظمة معلومات ذات عالقة بطبيعة عملها       "
 .وتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجه إيجابي نحو محتوى هذه الفقرة ...)".

ة ) t) 2.344بلغت قيمة اختبار " 8"في الفقرة رقم    .6  قيمة احتماليـة مصحوبة ب وھي قیمة موجب
 مما يـدل علـى أن       ،)%62.52 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05 ( من أقل وهي   )0.020 (تساوي

 .كاف، ولكن ليس بشكل "ية تكتسب المعرفة من البلديات األخرىالبلد"

) تخزين المعرفـة   (الثانيوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور          
 من الـوزن النـسبي المحايـد        أكبر ووه ) %68.23(، والوزن النسبي يساوي     )3.41(تساوي  

 الجدوليـة والتـي     t من قيمة    أكبروهي  ) 11.565( المحسوبة المطلقة تساوي     t وقيمة   )60%(
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 يـدل علـى أن      امم )0.05( من   أقلوهي  ) 0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي     )1.97(تساوي  
البلـديات فـي    في  اً نحو هذه الفقرة، أي أن تخزين المعرفة متوفر          إيجابيلدى أفراد العينة توجهاً     
الباحث ذلك إلي استخدام البلدية نظـام       ، ويعزو    ولكنه يحتاج إلى تطوير    قطاع غزة بشكل مقبول   

تكنولوجيا معلومات يسهل الوصول إلي المعرفة، وقيام البلدية بمراقبة ومتابعـة سـير العمـل،               
وتصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل استرجاعها، إضافة إلى اسـتخدام وسـائل تخـزين           

  . ت ذات عالقة بطبيعة عملهامتعددة ومتطورة لحفظ المعرفة، وامتالك البلدية أنظمة معلوما
ن تضع آليات   أنه على البلديات أن تعمل على اكتساب المعرفة من بعضها، و          أويرى الباحث   

 ،مناسبة للمحافظة على خيرة كفاءاتها والحد من تسربها، إضافة إلي تدوين الخبرات والتجـارب             
  .كونها تشكل رأس مالها الفكري ومخزن معرفتها الضمنية 

 بدرجة عالية من قبل أفراد    ة موافق أظهرتالتي  ) 2010( مع دراسة بدر     لنتيجة هذه ا  واتفقت
عينة الدراسة حول تخزين المعرفة، وعزت الباحثة ذلك إلى وعي مديري المدارس بأهمية تنظيم              
المعلومات في تسهيل عمل اإلدارة المدرسية، وإيمان اإلدارة بـأن حـسن تنظـيم المعلومـات                

 واتفقـت  ، ويقلل هدر الوقت والجهد ،قة يسهل الرجوع إليها يسهل العمل     واألفكار وتخزينها بطري  
والذي عكس االهتمـام    ) 3.20(التي حصلت على وسطاً حسابياً بلغ       ) 2008(مع دراسة دروزة    

فوق المتوسط لتخزين المعرفة في وزارة التعليم العالي في األردن، واتفقت مع دراسـة داسـي                
لياً بعملية خزن المعرفة في المـصارف الـسورية وأظهـرت           التي أظهرت اهتماماً عا   ) 2007(

  ).4.16(وسطاً حسابياً عاماً بلغ 

  المعرفةالتشارك في/ تحليل فقرات المحور الثالث .3

والـذي يبـين آراء   ) 5.8( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم  tتم استخدام اختبار   
مرتبة تنازليا حسب الوزن    )  المعرفة لتشارك في ا (الثالثالمحور  راسة في فقرات    أفراد عينة الد  

  : النسبي لكل فقرة كما يلي

ة  ) t) 19.112بلغت قيمة اختبار " 7"في الفقرة رقم    .1 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن      ،   %)77.65 (بلغ الوزن النسبي  ، و )0.05 ( من أقل وهي   )0.000 (تساوي

أجهـزة حاسـوب، نظـام      ( داخلية للوصول إلى قواعد البيانـات        البلدية تمتلك شبكة معلومات   "
 نحو هذه الفقرة، وهذا يبين      مقبوالًتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً          و )".أرشفة

 وهذا يدعم جانـب المعرفـة       ،حرص البلدية على توفير النظم التكنولوجية الحديثة لتسهيل العمل        
 .ي توزيع المعرفةالظاهرية التي تساهم ف
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  المعرفةالتشارك في : الثالثتحليل فقرات المحور  )5.8(جدول رقم 

  الفقرة  م

ابي
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ط ال
وس

لمت
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
االن

  

سبي
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مة 
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t 

لية
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الح
ة ا

قيم
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 0.000 13.616 75.60 1.058 3.78  .توجد لدى البلدية مجلة أو نشرة دورية  1

رش العمل لتسهم في نقل     تحرص البلدية على عقد و      2
  .المعرفة الظاهرة والضمنية

3.28 1.021 65.57 5.038 0.000 

تعتمد البلدية طريقة الوثـائق والنـشرات الداخليـة           3
  .لتوزيع المعرفة

3.23 1.088 64.57 3.884 0.000 

4  
لدى البلدية تسهيالت تكنولوجية خاصة للتشارك في       

شــبكة اتــصال داخلــي، بريــد (المعرفــة مثــل 
  ).الخ... ،نيالكترو

3.80 1.009 76.07 14.712 0.000 

 0.283 1.076 61.23 1.057 3.06  .تسود بين العاملين ثقافة التشارك في المعرفة  5

لدى البلدية نظام إداري يسهل توزيع المعرفة علـى           6
  .العاملين

3.09 1.003 61.82 1.673 0.095 

 إلـى   تمتلك البلدية شبكة معلومات داخلية للوصـول        7
  ).أجهزة حاسوب، نظام أرشفة(قواعد البيانات 

3.88 0.853 77.65 19.112 0.000 

يتواصل الموظفون مع المـدراء والـزمالء لتبـادل       8
  اآلراء واألفكار

3.12 1.117 62.40 1.988 0.048 

 0.036 2.111- 57.54 1.078 2.88  .تقوم البلدية بتدوير األعمال الوظيفية بين األفراد  9

 0.000 9.049 66.94 0.708 3.35  ع الفقراتجمي  

  1.97تساوي " 440" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

ة  ) t) 14.712بلغت قيمة اختبار " 4"رقم   في الفقرة  .2 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
لدى " على أنه  مما يدل،)%76.07 (بلغ الوزن النسبيو ،)0.05 ( منأقل وهي  )0.000 (تساوي

شـبكة اتـصال داخلـي، بريـد     (البلدية تسهيالت تكنولوجية خاصة للتشارك في المعرفة مثـل          
.  نحو هذه الفقرة   مقبوالًًوتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً           )".الخ... الكتروني،

مدراء العامون، إال أن     الباحث ذلك إلى وجود هذه التسهيالت في معظم مكاتب المدراء وال           يعزوو
 ).خاصة االنترنت(المستويات اإلدارية الدنيا ال تحتوي على كل هذه التسهيالت 
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ة  ) t) 13.616بلغت قيمة اختبار " 1"في الفقرة رقم    .3 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
 مما يدل علـى أنـه       ،)%75.60 (بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05 ( من أقل وهي   )0.000(تساوي  

 ".توجد لدى البلدية مجلة أو نشرة دورية"

 نحو هذه الفقرة، حيث أنهـم يتلقـون    مقبوالًتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً          و
جديد المعرفة من خالل مجلة البلدية، أو من النشرات الدورية التي تقوم بتوزيعهـا اإلدارة مـن                 

 .ن الموظفين داخل البلدية وهذا يسهم في نشر المعرفة بي،حين آلخر

ة ) t) 5.038بلغت قيمة اختبار  "2"في الفقرة رقم    .4  قيمة احتماليـة مصحوبة ب وھي قیمة موجب
 مما يـدل علـى أن       ،)%65.57(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

كـن لـيس     ول "البلدية تحرص على عقد ورش العمل لتسهم في نقل المعرفة الظاهرة والضمنية           "
 .، وهذا يعيق نقل المعرفة الضمنيةيكافبالشكل ال

ة ) t) 3.884بلغت قيمة اختبار  "3"في الفقرة رقم    .5  قيمة احتماليـة مصحوبة ب وھي قیمة موجب
مما يـدل علـى أن      ،  )%64.57(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05 ( من أقل وهي   )0.000(تساوي  

 .كافولكن ليس بالشكل ال ،"ة لتوزيع المعرفةالبلدية تعتمد طريقة الوثائق والنشرات الداخلي"

ة ) t) 1.988بلغت قيمة اختبار  "8"في الفقرة رقم    .6  قيمة احتماليـة مصحوبة ب وھي قیمة موجب
 مما يـدل علـى أن       ،)%62.40( بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.048(تساوي  

 .كافولكن ليس بالشكل ال ،"ألفكار مع المدراء والزمالء لتبادل اآلراء واونن يتواصليالموظف"

البة،  ) t) -2.111بلغت قيمة اختبار " 9"رقم   في الفقرة  .7  t من قيمـة  أصغروهي وھي قیمة س
  مـن  أقـل  وهـي    )0.036 (تساوي قيمة احتمالية ومصحوبة ب  ،)-1.97(الجدولية والتي تساوي    

قـوم بتـدوير األعمـال    ت البلدية ال"مما يدل على أن ،  )%57.54(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05(
 ".الوظيفية بين األفراد

يتضح من هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً سلبياً تجاه هذه الفقرة، ويتضح ذلك مـن األداء                
ثـر فعـال فـي الـتعلم        أالرديء للبلديات، وينصح الباحث بتدوير األعمال الوظيفية لما له من           

 .ذي يسهم في تحسين األداء الوظيفي للبلدياتوالتجديد ونقل المعارف والخبرات، األمر ال

) توزيع المعرفـة  (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث           
 من الـوزن النـسبي المحايـد    أكبروهي %) 66.94(، والوزن النسبي  يساوي  )3.35(تساوي  

 الجدوليـة والتـي   tيمـة   من ق  أكبر، وهي   )9.049( المحسوبة المطلقة تساوي     tوقيمة  %) 60(
 مما يدل علـى أن      ،)0.05( من   أقلوهي  ) 0.000(، والقيمة االحتمالية تساوي     )1.97(تساوي  

 وانه يحتاج إلى اهتمام      ولكن ليس بدرجة كبيرة    مقبول،توزيع المعرفة متوفر في البلديات  بشكل        
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كة اتصاالت وبريـد     الباحث هذه النتيجة إلي وجود شبكة معلومات داخلية، وشب         يعزو و .وتطوير
 إال أن البلديات ال     .الكتروني، إضافة إلي وجود مجلة أو نشرة دورية أسهمت في توزيع المعرفة           

تعمل على توزيع المعرفة بالشكل المطلوب ويرجع ذلك إلى عدم اعتمادها نظـام ورش العمـل                
اإلدارات ن والمـدراء أو بـين       ي بين المـوظف   كافلنقل الخبرات والتجارب، وال يوجد تواصل       

  .المختلفة لتبادل المعرفة عالوة على وجود نظام إداري يعيق عملية توزيع المعرفة
 التي أظهرت موافقـة أفـراد      ،)2009( مع نتائج دراسة الخشالي      واتفقت نتائج هذا المحور   

العينة على مجمل هذا المحور، وبينت أن الشركات الصناعية األردنية تعطي أهمية كبيـرة إلـى       
لومات عن العمل واستخدامها لالتـصاالت المكتوبـة، وبينـت أن اسـتخدام تقنيـات               نشر المع 

 التي عكس بعد    ،)2008( واتفقت مع دراسة دروزة      ،متخصصة لنشر المعرفة يحتاج إلى تطوير     
 واتفقت مع دراسـة     ،)3.09(توزيع المعرفة في وزارة التعليم العالي األردنية وسطاً حسابياً بلغ           

تي أظهرت أن درجة نقل واستخدام المعرفة جاءت بدرجة متوسطة حيـث            ال) 2007(طاشكندي  
اهتماماً في  أظهرت  التي  ) 2007(واتفقت مع دراسة داسي     ،  )3.47(بلغ المتوسط الحسابي العام     

  .عملية توزيع المعرفة في المصارف السورية بدرجة جيدة 
 بدرجة عالية جداً مـن   التي أظهرت موافقة،)2010( مع دراسة بدر واختلفت هذه الدراسة  

قبل أفراد عينة الدراسة على هذا المجال، وعزت الباحثة ذلك إلى حرص مديري المدارس على               
 ،االرتقاء بالمستوى المعرفي لمعلميهم وسعيهم الحثيث إلى تطـوير مهـارات معلمـيهم المهنيـة     

نحو التـشارك    التي أظهرت نتائج إيجابية      ،)2009(واختلفت مع دراسة المدان، سامي وآخرون       
في المعرفة، وعزى الباحث هذه النتيجة إلى إستراتيجية مجموعـة االتـصاالت التـي تقـضي                
بضرورة االستفادة من المعارف الكامنة لدى العاملين وتشجيعهم على تبادل الخبرات من خـالل              

ـ       سم التقنيات والوسائل التي توفرها بعض األقسام المختصة في المجموعة مثل شبكة االنترنت وق
  . االتصال الداخلي

  .تطبيق المعرفة/ تحليل فقرات المحور الرابع .4
 والذي يبين آراء ،)5.9( والنتائج مبينة في جدول رقم ، للعينة الواحدةtتم استخدام اختبار 

مرتبة تنازليا حسب الوزن ) تطبيق المعرفة (الرابع المحورراسة في فقرات أفراد عينة الد
  : النسبي لكل فقرة كما يلي

ة ) t) 2.987بلغت قيمة اختبار  "5"في الفقرة رقم    .1  قيمة احتماليـة مصحوبة ب وھي قیمة موجب
  مما يـدل علـى أن      ،)%63.23(بلغ الوزن النسبي     و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.003(تساوي  

 .كاف، ولكن ليس بشكل " تؤكد باستمرار على أهمية استخدام وتطبيق المعرفةالبلدية "
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 ولكن ليس بدرجة كبيرة نحو هذه ،أن لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياًًوتبين هذه النتيجة 
 ويؤكد الباحث على أهمية استخدام  وأنها تحتاج إلى اهتمام وتطوير من قبل البلدية،الفقرة،

، ووضع "خاصة أفراد المعرفة"وتطبيق المعرفة من خالل االهتمام بالعنصر البشري في البلدية 
  .  والمكافئات، واالهتمام بالثقافة التنظيمية الداعمة للمعرفة للحوافز فعاٍلنظامٍ

  تطبيق المعرفة: الرابعفقرات المحور  تحليل )5.9(جدول رقم 
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 0.000 9.495- 48.45 1.124 2.42  .يوجد في البلدية مدير للمعرفة  1

2  
ة كافتحرص البلدية على تفويض العاملين السلطة ال      

  .لحل المشكالت التي تعترضهم في العمل
3.06 1.141 61.17 0.949 0.343 

تدعم البلدية عمليات دمج المعرفة في كافة األنشطة          3
  . اإلدارية

3.06 0.994 61.23 1.144 0.253 

 تمتلك البلدية وسائل وأساليب تساعد على تطبيـق         4
  .المعرفة

3.11 0.983 62.29 2.148 0.032 

تؤكد البلدية باستمرار على أهمية استخدام وتطبيق         5
  .المعرفة

3.16 0.997 63.23 2.987 0.003 

تتبنى البلدية برامج تدريبية للعـاملين علـى إدارة           6
  .المعرفة

2.99 1.033 59.82 -0.157 0.875 

ت والسياسات  تقوم البلدية بإعادة النظر في اإلجراءا       7
  .التي تحد من قدرتها على تطبيق المعرفة

2.98 0.994 59.53 -0.436 0.663 

تهتم البلدية بمدى تطبيق العاملين للمعرفة عند تقييم          8
  .أدائهم

2.98 1.010 59.59 -0.375 0.708 

 0.502 0.672- 59.41 0.806 2.97  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 440"درجة حرية  و0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

ة ) t) 2.148بلغت قيمة اختبار " 4"في الفقرة رقم    .2  قيمة احتماليـة مصحوبة ب وھي قیمة موجب
 مما يـدل علـى أن       ،)%62.29(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.032 (تساوي

 .كافل ولكن ليس بالشكل ا"البلدية تمتلك وسائل وأساليب تساعد على تطبيق المعرفة"
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 ولكن ليس بدرجة كبيرة نحو هذه الفقـرة،     ،وتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً         
 الباحث هذه النتيجة إلي عدم استخدام البلدية ألساليب تطبيق المعرفة التـي أشـار إلـى                 يعزوو

  .بعضها الباحث في الدراسة النظرية

 tوهي أصغر من قيمـة    وھي قیمة سالبة،)t) -9.495بلغت قيمة اختبار    " 1"في الفقرة رقم     .3
 مـن   أقـل  وهـي    )0.000 (تساوي قيمة احتمالية ، ومصحوبة ب  )1.97-(الجدولية والتي تساوى    

 ". للمعرفةاًال يوجد في البلدية مدير"مما يدل على أنه ، )%48.45(بلغ الوزن النسبي و ،)0.05(

 وهذا يؤكـد    ، سلبياً بشكل كبير تجاه هذه الفقرة      يتضح من هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً        
 .على دور مدير المعرفة في المساهمة في تطبيق عمليات إدارة المعرفة في البلديات

) تطبيق المعرفة (الرابعوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
وزن النسبي المحايد  من الأقلوهي  )%59.41(، والوزن النسبي يساوي ) 2.97(تساوي 

 الجدولية والتي t من قيمة أقلوهي  ،)0.672( المحسوبة المطلقة تساوي t وقيمة ،%)60(
 مما يدل على أن ،)0.05( من أكبروهي  ،)0.502(، والقيمة االحتمالية تساوي )1.97(تساوي 

  .تطبيق المعرفة في البلديات متوسط،
 وهذا يبين ضعف ،وجهاً محايداً نحو هذا المحور وتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة ت

 الباحث ذلك إلي عدم وجود يعزو، و الكبرى في قطاع غزةتطبيق إدارة المعرفة في البلديات
مدير للمعرفة يعمل على تحديثها باستمرار، كذلك عدم اهتمام البلدية بمدى تطبيق العاملين 

ال دريبية للعاملين على إدارة المعرفة فيها، و ال تتبنى برامج تللمعرفة عند تقييم أدائهم، وهي
 وال تملك وسائل وأساليب تساعد تدعم دمج عمليات إدارة المعرفة في كافة أنشطتها اإلدارية،

وينصح الباحث البلديات بإعادة النظر في اإلجراءات على تطبيق المعرفة في البلديات، 
  .والسياسات التي تعيق تطبيق إدارة المعرفة

 التي ،)2009( مع نتائج دراسة المعاني  هذه الدراسة في هذا المحورقت نتائجوقد اتف
 التي أشرت ،)2008( واتفقت مع دراسة دروزة ،أظهرت نسبة قبول متوسطة نحو هذا المحور

وأوصت الدراسة إيالء اهتمام أكثر ) 2.94 (اًأن نتائج تطبيق المعرفة فيها بلغ وسطاً حسابياً عام
 واتفقت ،من خالل االطالع على أفضل الممارسات العالمية في تطبيق المعرفةبتطبيق المعرفة 

 التي بينت أن درجة ممارسة أنظمة إدارة المعرفة بمراكز ،)2008(مع دراسة الزايدى 
اإلشراف التربوي بمحافظة الطائف جاءت بدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة ذلك إلي الصعوبات 

  .رسات المعرفة على النحو المنشودالتي تقف حائالً دون تطبيق مما
 التي أظهرت ،)2009( هذا المحور مع دراسة المدان، سامي وآخرون واختلفت نتائج

 االتصاالت األردنية ةاتجاهات إيجابية حول تطبيق المعرفة، وأظهر الباحث وعى إدارة مجموع
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 وذلك بهدف التميز ،عةألهمية تطبيق إدارة المعرفة في األنشطة التي تقوم بها المجمو" أورانج"
التي أظهرت أن مدراء المدارس ) 2010(مع دراسة بدر واختلفت . عن الشركات األخرى

) 2009(يمارسون تطبيق إدارة المعرفة على أعلى مستوى، وكذلك اختلفت مع دراسة الخشالي 
ة التي أظهرت اهتماماً كبيراً جداً لالستجابة للمعرفة، حيث أظهرت أن الشركات الصناعي

األردنية تعظم استخدام ما يتوافر لديها من معارف، فضالً عن استجابتها السريعة للتطور 
. الحاصل في الجانب التقني، باإلضافة إلى متابعة المنافسين وإعداد االستراتيجيات المنافسة

التي أظهرت موافقة عينة الدراسة على تطبيق أنظمة إدارة ) 2008(واختلفت مع دراسة الزايدي 
لمعرفة بمراكز اإلشراف التربوي في محافظة الطائف، وأظهرت نتائج الدراسة وسطاً حسابياً ا

  ).3.81(عاماً بلغ 

  تكنولوجيا المعرفة/ تحليل فقرات المحور الخامس .5
والذي يبين آراء ) 5.10( والنتائج مبينة في جدول رقم ، للعينة الواحدةtتم استخدام اختبار 

مرتبة تنازليا حسب الوزن ) تكنولوجيا المعرفة (الخامسرات المحور أفراد عينة الدراسة في فق
  : النسبي لكل فقرة كما يلي

ة   ،)t) 30.680بلغت قيمة اختبـار     " 5"في الفقرة رقم     .1 ة موجب  قيمـة مـصحوبة ب   وھي قیم
ممـا يـدل     ،  )%83.81(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية
 ".لبلدية موقع خاص على االنترنتلدى ا"على أن 

تبين هذه النتيجة أن هناك توجه إيجابي بشكل كبير جداً نحو هذه الفقرة، وهناك موافقـة بـشدة           و
على وجود موقع خاص لكل بلدية على االنترنت، وهذا يساعد على تبادل المعارف والمعلومات              

  .بين الموظفين في البلديات

ة  ) t) 16.238تبار بلغت قيمة اخ" 1"في الفقرة رقم    .2 ة موجب   احتماليةقيمةمصحوبة ب وھي قیم
 مما يـدل علـى أن    ،)%74.37(بلغ الوزن النسبي    و ،) 0.05( من   أقل وهي   )0.000 (تساوي

  ".لدى البلدية نظم معلومات معتمدة على الحاسوب تتضمن جميع األنشطة والعمليات اإلدارية"

ل كبير نحو هذه الفقرة، وهذا يؤسـس إلـى دعـم        تبين هذه النتيجة أن هناك توجه إيجابي بشك       و
  .عمليات إدارة المعرفة داخل البلدية

ة  ) t) 12.128بلغت قيمة اختبار " 2"في الفقرة رقم    .3 ة موجب   احتماليةقيمةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%72.90 (بلغ الوزن النسبي   و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000 (تساوي

تبين هذه النتيجة أن هناك توجـه       و ".انترانت"ة ترتبط بشبكة اتصال داخلي      أقسام وإدارات البلدي  "
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إيجابي نحو هذه الفقرة وهذا يساعد على تبادل المعارف عن طريق االنترانت، األمر الذي يسهم               
 .في التشارك في المعرفة

  تكنولوجيا المعرفة: الخامستحليل فقرات المحور  )5.10(جدول رقم 
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لدى البلدية نظم معلومات معتمدة علـى الحاسـوب       1
  .تتضمن جميع األنشطة والعمليات اإلدارية

3.72 0.817 74.37 16.238 0.000 

ترتبط أقسام وإدارات البلدية بشبكة اتصال داخلـي          2
  ".انترانت"

3.65 0.982 72.90 12.128 0.000 

تستخدم البلدية نظم أتمتـة المكاتـب، نظـم دعـم             3
  .القرارات

3.18 0.930 63.58 3.552 0.000 

 مكتبة الكترونية تحتوي علـى قواعـد        ةتوفر البلدي   4
  .المعرفة والمعلومات

2.65 1.059 53.08 -6.035 0.000 

 0.000 30.680 83.81 0.717 4.19  .لدى البلدية موقع خاص على االنترنت  5

تستخدم البلدية وسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات       6
  .في اتخاذ قراراتها

3.09 0.973 61.82 1.725 0.086 

لدى البلدية القدرة على التخلي عن األعمال الورقية          7
  .والتحول إلي النظام االلكتروني

3.14 1.110 62.82 2.341 0.020 

رفة وتكنولوجيا  تدرك البلدية العالقة بين إدارة المع       8
  .المعلومات، التي هي وسيلة من وسائل تطبيقها

3.39 0.978 67.74 7.312 0.000 

 0.000 10.801 67.51 0.642 3.38  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 440" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

ة موج    ) t) 7.312بلغت قيمة اختبار    "" 8"رقم   في الفقرة  .4 ي قیم ة وھ   احتمالية قيمةمصحوبة ب  ب
 مما يـدل علـى أن       ،)%67.74(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

البلدية تدرك العالقة بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، التي هي وسـيلة مـن وسـائل                "
 . نحو هذه الفقرة ولكن ليس بدرجة كبيرةمقبوالً تبين هذه النتيجة أن هناك توجهاً ".تطبيقها
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ة ) t) 3.552بلغت قيمة اختبار " 3"في الفقرة رقم    .5   احتماليـة قيمةمصحوبة ب وھي قیمة موجب
مما يـدل علـى أن      ،  )%63.58 (لغ الوزن النسبي  وب ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000 (تساوي

 .كاف، ولكن ليس بشكل "البلدية تستخدم نظم أتمتة المكاتب، نظم دعم القرارات"

ة ) t) 2.341بلغت قيمة اختبار " 7"رة رقم  في الفق  .6   احتماليـة قيمةمصحوبة ب وھي قیمة موجب
لدى "مما يدل على أن ، )%62.82(بلغ الوزن النسبي ، و)0.05( من  أقل وهي   )0.020(تساوي  

، ولكـن لـيس   "البلدية القدرة على التخلي عن األعمال الورقية والتحول إلي النظام االلكترونـي        
 .بشكل كبير

ة      ) t) -6.035بلغت قيمة اختبار " 4"الفقرة رقم   في   .7 غر من قیم البة ، وھي اص  tوھي قیمة س

ساوي        ي ت ة والت  مـن   أقـل  وهي   ،)0.000(تساوي    احتمالية قيمةمصحوبة ب ، و )1.97-(الجدولی
 ال توفر مكتبـة الكترونيـة       ةالبلدي" مما يدل على أن      .)%53.08(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05(

يتضح من هذه النتيجة أن لدى أفراد العينـة توجـه           و ".د المعرفة والمعلومات  تحتوي على قواع  
سلبي تجاه هذه الفقرة، وهذا يدعونا إلي مطالبة البلديات بتوفير مكتبات الكترونية للمساهمة فـي               

 .نشر المعرفة

تكنولوجيا  (الخامسوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور 
 من  الوزن النسبي أكبر و وه،%) 67.51(، والوزن النسبي  يساوي )3.38(اوي تس) المعرفة
 الجدولية t من قيمة أكبر وهي ،)10.801( المحسوبة المطلقة تساوي tوقيمة %) 60(المحايد 

 مما يدل على ،)0.05( من أقلوهي ) 0.000( والقيمة االحتمالية تساوي ،)1.97(والتي تساوي 
ة في البلديات متوفرة بشكل مقبول، ويعزو الباحث ذلك إلي وجود االنترنت، أن تكنولوجيا المعرف

وشبكات االتصال الداخلية، إضافة إلي نظم المعلومات المستخدمة في البلديات واعتمادها على 
نه هناك بعض المعيقات التكنولوجية داخل البلديات، منها عدم أإال . الحاسوب بشكل أساسي

ية تساهم في نشر المعرفة، إضافة إلي عدم اعتماد األساليب التكنولوجية توافر مكتبات الكترون
 وهي ال تستخدم نظم أتمتة المكاتب ونظم دعم القرارات بشكل مباشر في عملية اتخاذ القرار،

 ، بشكل كلية عن األعمال الورقييالتخلعلى عالوة على عدم قدرة البلديات بشكل جيد، 
 على الرغم من .ني الذي يعتبر من دعائم عمليات إدارة المعرفةوالتحول إلي النظام االلكترو

إدراك البلدية للعالقة بين إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، ووجود موقع خاص على 
االنترنت، ولديها أنظمة معلومات معتمدة على الحاسوب ووجود شبكة اتصال داخلية بين أقسامها 

  .المختلفة
التي رأت أن على الوزارات في ) 2009(لمحور مع دراسة المعاني  هذا اوقد اتفقت نتائج

األردن االهتمام بهذا الجانب لما له من أهمية كبيرة في تسهيل وتسريع عملية االتصال داخل 
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) 3.07(التي بينت نتائجها وسطاً حسابياً عاماً بلغ ) 2008(المنظمة، واتفقت مع دراسة دروزة 
نية التحتية والتكنولوجية وتخصيص الموارد بشقيها المالي وأوصت بضرورة االهتمام بالب

والفكري لتأسيس شبكات اتصال فعالة في وزارة التعليم العالي األردنية، واتفقت مع دراسة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات ) 2.55(التي أظهرت وسط حسابي عام بلغ ) 2008(داسي 

اسة أن هذا مؤشر على ضعف امتالك المساندة لعمليات إدارة المعرفة، وأوضحت الدر
المصارف الحكومية السورية لبنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تقدم الدعم لعمليات إدارة 

  .المعرفة 
التي أظهرت حرص المصارف ) 2008( هذه الدراسة مع دراسة الشرفا واختلفت نتائج

فة، والحرص على االستفادة من العاملة في قطاع غزة على تطبيق نظم تكنولوجيا إدارة المعر
  .تكنولوجيا المعلومات بالرغم من عدم وجود قسم خاص إلدارة المعرفة

  فريق المعرفة/ تحليل فقرات المحور السادس .6
والذي يبين آراء ) 5.11( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

تنازليا حسب الوزن   مرتبة) فريق المعرفة (سالسادالمحور راسة في فقرات أفراد عينة الد
  : النسبي لكل فقرة كما يلي

ة  ) t) 6.680بلغت قيمة اختبار  " 4"في الفقرة رقم     .1 ة موجب   احتماليـة قيمةمصحوبة ب وھي قیم
دعـم  "مما يدل على     ،)%67.04(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 ".جديد من تكنولوجيا المعلوماتاإلدارة العليا الحصول على ال

وهذا يتطلـب   .  ولكن ليس بدرجة كبيرة نحو هذه الفقرة       مقبوالًتبين هذه النتيجة أن هناك توجهاً        
 من قبل البلدية للحصول على التكنولوجيا المتقدمة لما له من اثر فعال علـى               كافتوفير الدعم ال  
 .األداء الوظيفي

  احتماليـة  قيمةمصحوبة ب  وهي قيمة موجبة  ) t) 2.089ار  بلغت قيمة اختب  " 2"في الفقرة رقم     .2
سـعى  " مما يدل على   ،%)62.40(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.037(تساوي  

 .ولكن ليس بالشكل المطلوب" البلدية إلي اكتساب المعرفة المتوفرة لدى البلديات األخرى

 tوهي اصغر من قيمـة    ،وهي قيمة سالبة  ) t) -2.049بلغت قيمة اختبار    " 6"في الفقرة رقم     .3
 مـن   أقـل  وهي   ،)0.041(تساوي    احتمالية قيمة، ومصحوبة ب  )1.97-(الجدولية والتي تساوي    

 يستخدم أسـلوب    الفريق المعرفة   " مما يدل على أن      ،%)57.83(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05(
 يتضح أن لدى أفراد العينة توجهاً       ."البحث العلمي البتكار المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف البلدية       

 الباحث ذلك إلي عدم وجود فريـق معرفـة متخـصص بـإدارة              يعزوسلبياً نحو هذه الفقرة، و    
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المعرفة، وإنما هناك دائرة حاسوب تعمل على إدارة البنية التكنولوجية فقط، وهذه البنية بحاجـة               
 .إلى تطوير كمي ونوعي لتسهم في إثراء عمليات إدارة المعرفة

  فريق المعرفة: تحليل الفقرات المحور السادس) 5.11(جدول رقم 
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1  
لدى البلدية فريق إدارة معرفة وهو المسئول عن تحديـد       

  .األساليب والتقنيات، وتحديث وتطبيق المعرفة المتجددة
2.83 1.042 56.66 -2.961 0.003 

2  
تسعى البلدية إلي اكتساب المعرفة المتوفرة لدى البلديات        

  .األخرى
3.12 1.063 62.40 2.089 0.037 

3  
تعمل البلدية على زيادة المهارات والقدرات التكنولوجية       

  .للقائمين على أدارة المعرفة
3.06 1.020 61.11 1.008 0.314 

4  
على الجديد من تكنولوجيـا     تدعم اإلدارة العليا الحصول     

  .المعلومات
3.35 0.973 67.04 6.680 0.000 

5  
يتمتع صانعوا المعرفة في المنظمة بالحرية واالسـتقالل        

  .في العمل
2.83 0.971 56.54 -3.289 0.001 

6  
يستخدم فريق المعرفة أسلوب البحث العلمـي البتكـار         

  .المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف البلدية
2.89 0.978 57.83 -2.049 0.041 

7  
تهتم البلدية باستقطاب خبراء في مجـال إدارة المعرفـة      

  .المرتبطة بأنشطتها
2.91 1.072 58.30 -1.465 0.144 

 0.985 0.019- 59.98 0.812 3.00  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 440" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

 tوهي اصغر من قيمـة     ،وهي قيمة سالبة  ) t) -2.961غت قيمة اختبار    بل" 1"رقم   في الفقرة  .4
 مـن   أقـل  وهي   ،)0.003(تساوي    احتمالية قيمة، ومصحوبة ب  )1.97-(الجدولية والتي تساوي    

 لدى البلديـة فريـق إدارة     ال يوجد  "ه مما يدل على أن    ،)%56.66(بلغ الوزن النسبي     و ،)0.05(
 يتـضح  ".ليب والتقنيات، وتحديث وتطبيق المعرفة المتجددة معرفة وهو المسئول عن تحديد األسا     

أن لدى أفراد العينة توجهاً سلبياً نحو هذه الفقرة، وهذا تعبير عن عدم رضا العاملين عـن عـدم      
وجود فريق متخصص في إدارة المعرفة يقوم بتزويدهم بكل ما هـو جديـد ويـسهل مهـامهم                  

 .الوظيفية
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 tوهي اصغر من قيمـة    ،وهي قيمة سالبة  ) t) -3.289تبار  بلغت قيمة اخ  " 5"في الفقرة رقم     .5
 مـن   أقـل  وهـي    )0.001 (تساوي  احتمالية قيمة، ومصحوبة ب  )1.97-(الجدولية والتي تساوي    

 يتمتع صـانعوا المعرفـة فـي        ال "همما يدل على أن   ،  %)56.54(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05(
دى أفراد العينة توجهاً سلبياً نحو هذه الفقرة،        يتضح أن ل   ".المنظمة بالحرية واالستقالل في العمل    

 الباحث ذلك لعدم وجود صناع المعرفة في البلديات، ولكن يوجد فنيو حاسوب وهم جـزء     يعزوو
 .يسير من فريق إدارة المعرفة

) فريق المعرفة(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السادس 
 من الوزن النسبي المحايد أقلوهي  %) 59.98(نسبي يساوي ، والوزن ال)3.00(تساوي 

 الجدولية والتي t من قيمة أقلوهي ) -0.019( المحسوبة المطلقة تساوي tوقيمة %) 60(
مما يدل على أنه ) 0.05( من أكبروهي ) 0.985( والقيمة االحتمالية تساوي ،)1.97(تساوي 

 النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً محايداً نحو فريق المعرفة متوفر بصورة متوسطة، وتبين هذه
هذا المحور، وهذا دليل على أن أفراد العينة غير قادرين على تكوين رؤية واضحة حول دور 

 وتبين هذه النتيجة عدم وجود فريق إدارة معرفة في البلديات،. فريق إدارة المعرفة في البلديات
قائمين على المعرفة، وال تستقطب خبراء في مجال إدارة وال تهتم بزيادة القدرة التكنولوجية لل

العمل،  ة لتطويركاف وال يتمتع العاملون في إدارة المعرفة بالحرية الالمعرفة المرتبطة بأنشطتها،
  .ستخدام أساليب البحث العلمي في ابتكار المعرفةاعالوة على عدم 

التي أظهرت عدم وجود وحدة ) 2008(مع دراسة الشرفا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة 
  .تنظيمية أو قسم خاص إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات داخل المصارف في قطاع غزة

التي أظهرت نسبة قبول جيدة حيث ) 2009( مع دراسة المعاني هذا المحور واختلفت نتائج 
أن فريق المعرفة جاء ترتيب فريق المعرفة بالترتيب الثاني بعد محور توليد المعرفة ما اظهر 

  .هو من أهم العوامل المؤثرة في قدرة المنظمة على إدارة معارفها

 تحليل المحاور  المتعلقة بإدارة المعرفة  
والذي يبين آراء أفراد ) 5.12( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

  :  حسب الوزن النسبي لكل محور كما يليعينة الدراسة في محاور إدارة المعرفة مرتبة تنازلياُ

ة    ) t) 11.565بلغت قيمة اختبـار     " تخزين المعرفة "في محور    .1 ة موجب ي قیم  مـصحوبة  وھ
 ممـا  ،)%68.23(بلغ الوزن النـسبي   و،)0.05( من أقلوهي ) 0.000(تساوي  احتمالية   قيمةب

تيجة تدل علـى أن لـدى   ،وهذه الن" بشكل مقبول  تخزين المعرفة متوفر في البلديات    "يدل على أن    
 .أفراد العينة توجهاً إيجابياً نحو هذا المحور
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  تحليل محاور إدارة المعرفة) 5.12(جدول رقم 

ور
مح

م ال
رق

  

  الفقرة

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
االن

  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

مة 
قي

t 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

زلي 
لتنا

ب ا
رتي

الت
  

 1 0.000 11.565 68.23 0.657 3.41  تخزين المعرفة  2

 2 0.000 10.801 67.51 0.642 3.38  تكنولوجيا المعرفة  5

 3 0.000 9.049 66.94 0.708 3.35  توزيع المعرفة  3

 4 0.002 3.125 62.52 0.745 3.13  توليد المعرفة  1

 5 0.985 0.019- 59.98 0.812 3.00  فريق المعرفة  6

 6 0.502 0.672- 59.41 0.806 2.97  تطبيق المعرفة  4

  0.000 6.073 64.24 0.645 3.21  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 440" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

 مـصحوبة  وھي قیمة موجبة) t) 10.801بلغت قيمة اختبار   " تكنولوجيا المعرفة " في محور  .2
ممـا   ،)%67.51(بلغ الوزن النـسبي  و ،)0.05( من أقل وهي   )0.000(تساوي    احتمالية قيمةب

، وهذه النتيجة تـدل علـى أن        " بشكل مقبول  تكنولوجيا المعرفة متوفر في البلديات    "يدل على أن    
 .لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً نحو هذا المحور

ة     ) t) 9.049بلغت قيمة اختبار     "توزيع المعرفة " في محور  .3 ة موجب  قيمةب مصحوبة وھي قیم
 مما يدل على ،)%66.94(بلغ الوزن النسبي  و،)0.05(ن  م أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية

 ."بشكل مقبول ولكن ليس بدرجة كبيرة توزيع المعرفة متوفر في البلديات"أن 

ة  ) t) 3.125بلغت قيمة اختبار     "توليد المعرفة " في محور  .4 ة موجب  قيمـة ب مصحوبة وھي قیم
 مما يدل على ،)%62.52(بي بلغ الوزن النس و،)0.05( من   أقل وهي   )0.002(تساوي   احتمالية

 ".البلديات بشكل ايجابي ولكن ليس بالشكل المطلوبتوليد المعرفة متوفر في "أن 

، )3.21(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور إدارة المعرفة تساوي 
 tوقيمة %) 60( من الوزن النسبي المحايد أكبروهي )  %64.24(والوزن النسبي  يساوي 

 ،)1.97( الجدولية والتي تساوي t من قيمة أكبروهي  )6.073(حسوبة المطلقة تساوي الم
 مما يدل على أن إدارة المعرفة ،)0.05( من أقلوهي ) 0.000(والقيمة االحتمالية تساوي 

، وتبين هذه كاف الكبرى في قطاع غزة، ولكنها ليس بشكل  في البلدياتمقبولتدار بشكل 
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وجاء ترتيب مجاالت إدارة المعرفة تنازلياً بحسب . معرفة تحتاج إلي تطويرالنتيجة أن إدارة ال
تخزين المعرفة، تكنولوجيا المعرفة، توزيع المعرفة، توليد المعرفة، : أهميتها النسبية كما يلي

مما يوجب على البلديات الكبرى في قطاع غزة إبالء مفهوم . فريق المعرفة، تطبيق المعرفة
. تماماً أكبر وخاصة في مجال تطبيق المعرفة الذي جاء في المرتبة األخيرةإدارة المعرفة اه

إضافة إلي إلى االهتمام بفريق المعرفة الذي هو مصدر المعرفة وهو المسئول عن تطويرها، 
عالوة على االهتمام بتوليد المعرفة وتحدثيها باستمرار وبخاصة المعرفة الضمنية، إضافة إلى 

  .رة المعرفة األخرىاالهتمام بعناصر إدا
التي جاء فيها أن تصور المبحوثين ) 2009( مع دراسة المعاني واتفقت نتائج هذه الدراسة

لمفهوم إدارة المعرفة في الوزارات األردنية جاء بدرجة متوسطة، لكن ترتيب عناصر إدارة 
زلياً حسب المعرفة من حيث األهمية النسبية اختلف مع دراسة المعاني التي جاء ترتيبها تنا

توليد المعرفة، فريق المعرفة، خزن المعرفة، التشارك في المعرفة،  :أهميتها النسبية كما يلي
تطبيق المعرفة، تكنولوجيا المعرفة، وأوصت الدراسة االهتمام بمفهوم إدارة المعرفة بشكل 

ي التي أظهرت توافر إدارة المعرفة ف) 2009( مع دراسة البشاشة والحمد واتفقت. أفضل
الوزارات األردنية من وجهة نظر المديرين بدرجة متوسطة ولكنها اختلفت معها في ترتيب 
عناصر إدارة المعرفة حسب األهمية النسبية لها، وكان أكثرها موافقة تطبيق المعرفة وأقلها 

التي أظهرت أن المنظمات ) Matzkin) 2008واتفقت مع دراسة . موافقة التشارك في المعرفة
حية في البيرو تطبق إدارة المعرفة بمستوى منخفض، وأنها تعاني من انخفاض الغير رب

التي ) 2007(وكذلك اتفقت مع دراسة العتيبي . الموازنات المخصصة لمشاريع إدارة المعرفة
أكدت على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة، وبينت أن الجامعة ال 

التي أظهرت أن كالً من  )Singh) 2008واتفقت مع دراسة . المعرفةتعطي األولوية إلدارة 
أنماط القيادة المساند واالستشاري والمفوض له تأثير إيجابي في إدارة المعرفة، وأكدت أن أكثر 

واتفقت مع . عيها الضمني والظاهري هو نمط المفوضواألنماط تأثيراً على إدارة المعرفة بن
التي أظهرت وجود عالقة إيجابية بين نجاح إدارة المعرفة ) Grinner, et al.) 2007دراسة 

التي أظهرت أن أنظمة إدارة ) 2008(وكذلك اتفقت مع دراسة الزايدي . وإستراتيجية المنظمة
وكذلك . المعرفة كانت تمارس بدرجة متوسطة في مراكز اإلشراف التربوي بمحافظة الطائف

 التي كشفت عن وجود اتجاهات ايجابية بدرجة )2009(اتفقت مع دراسة المدان، وآخرون 
توليد المعرفة، والتشارك فيها (متوسطة لدى عينة الدراسة حول عمليات إدارة المعرفة 

  .في مجموعة االتصاالت األردنية) وتطبيقها
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ويرجع الباحث سبب االتفاق إلي اشتراك بعض هذه الدراسات في بيئات مشابهة إلى البيئة التـي               
 الدراسة، وكذلك في مجتمع الدراسة، إضافة إلى هدف الدراسات السابقة المتمثـل             أجريت عليها 

  .في معرفة درجة تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات
التي أظهرت أن الوزن النسبي )2010( مع كٍل من دراسة عودة هذه الدراسة واختلفت نتائج

 يدل على وجود عالقة قوية اهذ، و %)83.61(الكلي لمجموع محاور عمليات إدارة المعرفة بلغ 
بين عمليات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية، وجاء ترتيب عمليات إدارة المعرفة فيها 

واختلفت . تطبيق المعرفة، تنظيم المعرفة، توليد المعرفة، التشارك في المعرفة: على النحو التالي
 داللة إحصائية بين متطلبات التي توصلت إلى وجود عالقة ذات) 2008(مع دراسة دروزة 

التي أظهرت أن ) 2010(واختلفت مع دراسة بدر . إدارة المعرفة وعمليات إدارة المعرفة
ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة لمهارات إدارة المعرفة من وجهة نظرهم 

شارك في كانت عالية، وأظهرت أن مجال تطبيق المعرفة حصل على المرتبة األولى، والت
المعرفة على المرتبة الثانية، بينما تنظيم وتخزين المعرفة حصل على المرتبة الثالثة، وجاء 
مجال توليد المعرفة في المرتبة األخيرة، وأوصت الدراسة بعقد برامج تدريبية لمديري المدارس 

فت مع دراسة واختل. في مجال إدارة المعرفة ونشر ثقافة توليد المعرفة في المؤسسات التعليمية
التي أظهرت اهتماماً كبيراً جداً من قبل الشركات الصناعية األردنية لعناصر ) 2009(الخشالي 

ويستنتج من هذه العالقة ) امتالك المعرفة، نشر المعرفة، االستجابة للمعرفة(إدارة المعرفة 
. في هذه الدراسةاإليجابية التكامل المنطقي واالعتمادية بين عناصر إدارة المعرفة المعتمدة 

التي أظهرت اهتماماً كبيراً بإدارة المعرفة، وبينت ) Singh, et al.) 2006واختلفت مع دراسة 
أن السبب األساسي الهتمام الشركات الصناعية الهندية بإدارة المعرفة هو حاجتها إلي الحصول 

 & Claudetteواختلفت مع دراسة . على معرفة جديدة تساعدها في قدرتها على التسويق

Mujtaba) 2007 ( التي أظهرت أن الثقافة التنظيمية هي المساهم الرئيسي في إدارة المعرفة
التي ) 2008(واختلفت مع دراسة الشرفا . وبينت أنها تمثل المصدر الرئيسي للميزة التنافسية

لعاملة من أفراد عينة الدراسة يوافقون على دور إدارة المعرفة في البنوك ا % 82.2أظهرت أن 
 في توفير قيمة معرفية ومتميزة  وفعاالًاً كبيراًفي قطاع غزة، واثبت أن إدارة المعرفة تلعب دور

واختلفت مع دراسة طاشكندي . فيما يتعلق بالمنافسين والزبائن وفي فاعلية وكفاءة العمليات
رفة وأهمية التي أظهرت أن أفراد مجتمع الدراسة يدرك بدرجة عالية أهمية إدارة المع) 2007(

توظيف عملياتها في إدارة التربية والتعليم، وأظهرت أن عملية اكتساب المعرفة وتطويرها من 
أكثر عمليات إدارة المعرفة ممارسة، وجاءت في المرتبة الثانية عملية نقل المعرفة واستخدامها، 

) 2007(راسة داسيواختلفت مع د. أما عملية تنظيم المعرفة وتقييمها فجاءت في المرتبة األخيرة
  . التي أظهرت وجود مستوى أداء إدارة معرفة عالي في المصارف الحكومية السورية
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 الباحث سبب االختالف إلي اختالف البيئات التي أجريت فيها هـذه الدراسـة واخـتالف       يعزوو
رؤيتها إلي إدارة المعرفة واختالف إداراتها وأنظمتها وهياكلهـا التنظيميـة، وكـذلك اخـتالف               

  . تغيرات الدراسةم

  .األداء الوظيفي فقراتتحليل  4.2.2.2
والذي يبين آراء ) 5.13( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

 : مرتبة تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي أفراد عينة الدراسة في األداء الوظيفي

ة     ) t) 22.372ختبـار   بلغت قيمة ا  " " 9"في الفقرة رقم     .1 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب   وھ
مما يدل على  ،)%80.06(بلغ الوزن النسبي و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية

 ويفسر الباحث هذه النتيجـة  ". بدرجة كبيرة إدارة المعرفة تساعد على تسهيل إجراءات العمل      "أن  
 هذه الفقرة، وهناك موافقة بنسبة كبيـرة علـى أن        بأن لدى أفراد العينة توجه إيجابي مرتفع نحو       

إدارة المعرفة تساعد على تسهيل إجراءات العمل، وذلك لما تقدمه إدارة المعرفـة مـن بـرامج                 
تطبيقية جاهزة، وأنظمة متنوعة تعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات العمـل، وتقلـل التكـرار               

 .وتسهل األعمال الموكلة للموظفين

ة  ) t) 20.362بلغت قيمة اختبار  "4"في الفقرة رقم    .2 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%79.65(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 ويفسر الباحث هـذه     ". بدرجة كبيرة  إدارة المعرفة تسهم في زيادة دقة وسرعة األعمال المنجزة        "
ة توجه إيجابي مرتفع نحو هذه الفقرة، وهناك موافقة بنـسبة كبيـرة             النتيجة بأن لدى أفراد العين    

على محتوى هذه الفقرة، ويعزو الباحث ذلك إلى عمليات إدارة المعرفة المتنوعة، التـي تـوفر                
الوقت والجهد لما تتمتع به من مميزات متعددة منها مثالً قواعد البيانات وأنظمة األرشـفة التـي                 

 .  تخدام البياناتتسهل استخدام وإعادة اس

ة     ) t) 21.330بلغت قيمة اختبـار      "13"في الفقرة رقم     .3 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب   وھ
مما يدل على  ،)%79.35(بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية

سر الباحث  ويف ". بدرجة عالية  تطبيق إدارة المعرفة يؤدي إلي زيادة الخبرة والكفاءة للعاملين        "أن  
هذه النتيجة بأن لدى أفراد العينة توجه إيجابي مرتفع نحو هذه الفقرة، وهناك موافقة بنسبة كبيرة                
عليها، وذلك لما تتيحه إدارة المعرفة للموظف من فرص التعلم الـذاتي مـن خـالل اسـتخدام                  

تنـاول  االنترنت، وحلقات النقاش بين زمالء العمل، ونقل الخبرات المتنوعـة وجعلهـا فـي م              
 .الموظفين
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  األداء الوظيفي: تحليل فقرات الجزء الثالث) 5.13(جدول رقم 

  1.97تساوي " 440" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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1  
من فوائد تطبيق مفهوم إدارة المعرفة توفير بدائل وأساليب جديدة 

  .تساعد في حل مشكالت العمل
3.92 0.845 78.42 20.119 0.000 

2  
تزيد إدارة المعرفة من مقدرتي على إدراك وفهم أبعاد عملي بشكل 

  .أفضل
3.93 0.880 78.53 19.451 0.000 

 0.000 20.981 79.06 0.839 3.95  .تسهم إدارة المعرفة في زيادة حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين  3

 0.000 20.362 79.65 0.891 3.98  .مال المنجزةتسهم إدارة المعرفة في زيادة دقة وسرعة األع  4

 0.000 5.839- 52.55 1.178 2.63  .تمنح البلدية مكافئات وحوافز للعامل المبدع الذي يقدم أفكاراً ابتكاريه  5

 0.000 10.177 70.67 0.968 3.53  .تقدم وتطور البلدية يعتمد على نحو أساسي على تطبيق إدارة المعرفة  6

7  
ة المعرفة في زيادة مستوى جودة الخدمات التي تقدمها تساهم إدار

  .البلدية
3.82 0.908 76.42 16.706 0.000 

 0.000 19.012 78.30 0.889 3.91  .تساهم إدارة المعرفة في تقليل وقت انجاز العمل  8

 0.000 22.372 80.06 0.828 4.00  .تساعد إدارة المعرفة على تسهيل إجراءات العمل  9

 0.000 18.898 77.95 0.877 3.90  .إدارة المعرفة في تسريع عملية صنع القراراتتساهم   10

 0.000 17.670 77.48 0.913 3.87  .تسهم إدارة المعرفة في خفض تكلفة العمل  11

 0.000 20.603 78.94 0.849 3.95  .تساعد إدارة المعرفة على زيادة كفاءة األداء  12

 0.000 21.330 79.35 0.838 3.97  . زيادة الخبرة والكفاءة للعاملينيؤدي تطبيق إدارة المعرفة إلي  13

 0.000 6.933 67.27 0.968 3.36  .يؤدي الموظفون المهام الموكلة إليهم طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة  14

 0.000 6.750 67.39 1.011 3.37  .هناك تبادل للمعلومات بين الدوائر المختلفة في البلدية  15

16  
هم إدارة المعرفة في تقليص الروتين والتكرار غير المناسب في تسا

  .العمل
3.77 0.880 75.31 16.063 0.000 

 0.000 16.504 75.54 0.870 3.78  .تساهم إدارة المعرفة في تعزيز مشاركة وتعاون العاملين  17

 0.000 4.299 64.99 1.071 3.25  .تساهم األنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة في البلدية في تطوير األداء  18

 0.365 0.907- 58.94 1.075 2.95  .يتم تقيم أداء الموظفين بناء على أسس علمية ومعايير واضحة  19

 0.376 0.887 61.11 1.161 3.06  .يتدخل أكثر من طرف في تقييم األداء الوظيفي ليس لهم صلة بعملي  20

 0.000 19.459 72.90 0.612 3.64  جميع الفقرات  
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ة  ) t) 20.981بلغت قيمة اختبار " 3"في الفقرة رقم    .4 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%79.06(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 ويفسر الباحـث    ". بدرجة كبيرة  دة حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين    إدارة المعرفة تسهم في زيا    "
هذه النتيجة بأن لدى أفراد العينة توجه إيجابي مرتفع نحو هذه الفقرة، وهناك موافقة بنسبة كبيرة                
عليها، مما يسهم في رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وعلـى البلـديات أن تعمـل علـى                 

رفة لتقديم خدمات أفضل، وللحصول على رِضي المـواطنين الـذين      مضاعفة عمليات إدارة المع   
 .يقيموا أداء البلديات دورياً من خالل االنتخابات المحلية للبلديات

ة     ) t) 20.603بلغت قيمة اختبـار     " 12"في الفقرة رقم     .5 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب   وھ
مما يدل على  ،)%78.94(بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية

ويفسر الباحث هذه النتيجة بـأن       ".بدرجة كبيرة إدارة المعرفة تساعد على زيادة كفاءة األداء        "أن  
 .لدى أفراد العينة توجه إيجابي مرتفع نحو هذه الفقرة

ة  ) t) 19.451بلغت قيمة اختبار " 2"في الفقرة رقم    .6 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%78.53(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

ويفسر الباحث هـذه   ".إدارة المعرفة تزيد من مقدرتي على إدراك وفهم أبعاد عملي بشكل أفضل  "
 .النتيجة بأن لدى أفراد العينة توجه إيجابي مرتفع نحو هذه الفقرة

ة  ) t) 20.119بلغت قيمة اختبار " 1"في الفقرة رقم    .7 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
من "مما يدل على أن      ،)%78.42(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 ".فوائد تطبيق مفهوم إدارة المعرفة توفير بدائل وأساليب جديدة تساعد في حل مـشكالت العمـل     
 . إيجابي مرتفع نحو هذه الفقرةويفسر الباحث هذه النتيجة بأن لدى أفراد العينة توجه

ة  ) t) 19.012بلغت قيمة اختبار " 8"في الفقرة رقم    .8 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%78.30(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 ".بشكل كبيرإدارة المعرفة تساهم في تقليل وقت انجاز العمل "

ة     ) t) 18.898بلغت قيمة اختبـار     " 10" رقم   في الفقرة  .9 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب   وھ
مما يدل على  ،)%77.95(بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية

 ". بشكل جيدإدارة المعرفة تساهم في تسريع عملية صنع القرارات"أن 

ة     ) t) 17.670بلغت قيمة اختبـار      "11"في الفقرة رقم     .10 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب   وھ
مما يدل على  ،)%77.48(بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية
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وتبين هذه النتيجـة أن لـدى أفـراد          ". بشكل جيد  إدارة المعرفة تسهم في خفض تكلفة العمل      "أن  
 .العينة توجهاً إيجابياً نحو محتوى هذه الفقرة

ة  ) t) 16.706بلغت قيمة اختبار " 7"في الفقرة رقم    .11 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%76.42(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 وتبين هذه النتيجة أن     ".إدارة المعرفة تساهم في زيادة مستوى جودة الخدمات التي تقدمها البلدية          "
 .هاً إيجابياً نحو محتوى هذه الفقرةلدى أفراد العينة توج

ة     ) t) 16.504بلغت قيمة اختبـار     " 17"في الفقرة رقم     .12 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب   وھ
مما يدل على  ،)%75.54(بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية

 وتبين هذه النتيجـة أن      ". بشكل جيد  إدارة المعرفة تساهم في تعزيز مشاركة وتعاون العاملين       "أن  
 .لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً نحو محتوى هذه الفقرة

ة     ) t) 16.063بلغت قيمة اختبـار     " 16"في الفقرة رقم     .13 ة موجب ي قیم قيمـة  مـصحوبة ب   وھ
مما يدل على  ،)%75.31(بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي   احتمالية

 وتبين  ". بشكل جيد  اهم في تقليص الروتين والتكرار غير المناسب في العمل        إدارة المعرفة تس  "أن  
 .هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة توجهاً إيجابياً نحو محتوى هذه الفقرة

ة  ) t) 10.177بلغت قيمة اختبار " 6"في الفقرة رقم    .14 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
تقدم "مما يدل على أن  ،)%70.67(لغ الوزن النسبي بو ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 وتبين هذه النتيجـة أن لـدى        ".وتطور البلدية يعتمد على نحو أساسي على تطبيق إدارة المعرفة         
 .أفراد العينة توجهاً إيجابياً نحو محتوى هذه الفقرة

ة  ) t) 6.750بلغت قيمة اختبار " 15"في الفقرة رقم    .15 ة موجب   احتماليةقيمةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%67.39(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

 وتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينـة         ".هناك تبادل للمعلومات بين الدوائر المختلفة في البلدية       "
 . نحو محتوى هذه الفقرة ولكن ليس بدرجة كبيرةايجابياًتوجهاً 

ة  ) t) 6.933بلغت قيمة اختبار " 14"في الفقرة رقم    .16 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%67.27(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  

وتبين هذه النتيجة أن لدى      ".الموظفون يؤدون المهام الموكلة إليهم طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة        "
 . نحو محتوى هذه الفقرة ولكن ليس بدرجة كبيرةايجابياًأفراد العينة توجهاً 

ة  ) t) 4.299بلغت قيمة اختبار " 18"في الفقرة رقم    .17 ة موجب  قيمة احتماليةمصحوبة ب وھي قیم
مما يـدل علـى أن       ،)%64.99(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  
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 وتبين هذه النتيجـة أن      ".ية تساهم في تطوير األداء    األنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة في البلد     "
 .لدى أفراد العينة توجهاً ايجابياً نحو محتوى هذه الفقرة ولكن ليس بدرجة كبيرة

ة                ) t) -5.839بلغت قيمة اختبار    " 5"في الفقرة رقم     .18 البة وھي أصغر من قیم ة س ي قیم  tوھ

ساوي       ي ت ة الت ـ  قيمة احتماليةومصحوبة ب )1.97-(الجدولی  مـن  أقـل  وهـي  )0.000(ساوي ت
البلدية ال تمنح مكافئـات وحـوافز   "مما يدل على أن      ،)%52.55(بلغ الوزن النسبي     و ،)0.05(

  ".للعامل المبدع الذي يقدم أفكاراً ابتكاريه

 الباحث ذلك إلي عدم وجود نظام       يعزووتبين هذه النتيجة أن هناك توجه سلبي نحو هذه الفقرة، و          
 علمية ومعايير واضحة، عالوة على عدم تطبيق النظام الموجود بانتظـام،            تقييم مبني على أسس   

األمر الذي يؤدي إلى عدم تحفيز العامل المبدع على اإلبداع واالبتكار لعـدم وجـود الحـوافز                 
 .والدوافع المادية والمعنوية

األداء الوظيفي : وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الجزء الثالث
 من الوزن النسبي المحايد  أكبروهي ) %72.90(، والوزن النسبي  يساوي )3.64(ساوي ت
 الجدولية والتي t من قيمة أكبروهي ) 19.459( المحسوبة المطلقة تساوي tوقيمة  )60%(

 مما يدل على أن )0.05(  منأقلوهي ) 0.000( والقيمة االحتمالية تساوي ،)1.97 (تساوي
وتبين هذه النتيجة انه لدى أفراد العين توجهاً إيجابياً نحو .  بشكل جيداألداء الوظيفي يسير

محتوى هذا المحور بشكل عام، حيث انه تسهم إدارة المعرفة في تسهيل وتبسيط إجراءات 
العمل وفي زيادة دقة وسرعة األعمال المنجزة وحجم الخدمات المقدمة للجمهور، وتساعد 

ظيفية وفي توفير بدائل وأساليب جديدة لحل المشكالت مما على إدراك العاملين لمهامهم الو
يؤدي إلي خفض تكلفة العمل وتقليل وقت انجاز العمل، وبالتالي تسهم في تحسين األداء 
الوظيفي بشكل عام، إال انه هناك حاجة إلى تطوير نظام أداء فعال مبني على أسس علمية 

بشكل مستمر لتحقيق أهداف البلدية في تقديم ومعايير واضحة، إضافة إلى الحاجة إلى التحفيز 
  .خدمات مميزة للجمهور

التي أظهرت وجود عالقة ) 2010 ( مع كٍل من دراسة شاهينوتتفق نتيجة هذا المحور 
ة مع عدالة نظام تقييم األداء وبين كٍل من األداء الوظيفي والوالء التنظيمي والثقافة إيجابي

في مجال األداء ) 2009 (الفلسطينية، وتتفق مع دراسة بناتالتنظيمية للعاملين في الجامعات 
التي أظهرت أن واقع األداء الوظيفي لدى المديرين ) 2009 (الوظيفي، ومع دراسة العجلة

التي ) 2008 (العاملين في وزارات قطاع غزة يعتبر جيداً بشكل عام، وتتفق مع دراسة عكاشة
داء المطلوب ومساهمة المعتقدات واألفكار السائدة أظهرت تأثير األنماط السلوكية على حجم األ

  .لدى العاملين في الشركة في تحسين األداء الوظيفي
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التي أظهرت أن هناك نقص واضح في االهتمام ) 2005 ( عوادوقد اختلفت مع دراسة
لعاملين بنتائج التحليل والتغذية الراجعة مما يفقد الجهد والفائدة من عمليات تقييم األداء الوظيفي ل

التي أظهرت موافقة كبيرة ) 2010(في السلطة الوطنية الفلسطينية، واختلفت مع دراسة ناصر 
 أظهرت أن لدى العاملين القدرة على يمن قبل أفراد الدراسة على مجال األداء الوظيفي والت

   .لعملا انجاز األعمال المطلوبة، وأنهم يعملون بروح الفريق، وان هناك تحسين دائم في أساليب

 تحليل محاور الدراسة  
والذي يبين آراء ) 5.14( للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم tتم استخدام اختبار 

  : كما يلي أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة
  تحليل محاور الدراسة )5.14(جدول رقم 

  الفقرة  مسلسل
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
االن

  

بي
نس

ن ال
وز

ال
  

قي
 tمة 

لية
تما

الح
ة ا

قيم
ال

 

 0.000 6.073 64.24 0.645 3.21  إدارة المعرفة  1

 0.000 19.459 72.90 0.612 3.64  األداء الوظيفي  2

 0.000 10.883 66.79 0.576 3.34  جميع الفقرات  

  1.97تساوي " 440" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
 

ة  ) t) 6.073ت قيمة اختبار    بلغ" إدارة المعرفة "في محور    .1 ة موجب قيمـة  مصحوبة ب وھي قیم
مما يدل على    ،%)64.24(بلغ الوزن النسبي  و ،)0.05( من   أقلوهي  ) 0.000( تساوي احتمالية

 وتبين هـذه النتيجـة أن إدارة        ".كافمقبول ولكنها ليس بشكل     إدارة المعرفة متوفرة بشكل     "أن  
 .زة تحتاج إلى تطويرالمعرفة  في البلديات الكبرى في قطاع غ

قيمة مصحوبة ب وھي قیمة موجبة) t) 19.459بلغت قيمة اختبار " األداء الوظيفي "في محور    .2
 مما يدل على ،)%72.90(بلغ الوزن النسبي    و ،)0.05( من   أقل وهي   )0.000 (تساوي احتمالية

وجهاً إيجابيـاً نحـو   وتبين هذه النتيجة أن لدى أفراد العينة ت." تسير بشكل جيداألداء الوظیفي"أن  
 .محتوى هذا المحور بشكل عام
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، والوزن )3.34 (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسة  تساوي
 المحسوبة t وقيمة )%60( من الوزن النسبي المحايد أكبروهي  )%66.79(النسبي  يساوي 
القيمة  و،)1.97( لتي تساوي الجدولية واt من قيمة أكبروهي ) 10.883(المطلقة تساوي 

 اتجاهات المدراء في  مما يدل على أن،)0.05( من أقل وهي )0.000(االحتمالية تساوي 
 ولكن ليس مقبولة لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي  قطاع غزة الكبرى فيبلدياتال

عند اختبار وسيتم التحقق من العالقة بين إدارة المعرفة واألداء الوظيفي . بدرجة كبيرة
  . الفرضيات التي تشير إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة واألداء الوظيفي
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  تحليل فرضيات الدراسة 4.2.3
  :  األولىةالفرضية الرئيسي 4.2.3.1

خـزين  توليد المعرفـة، ت : (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر إدارة المعرفة التالية        "
ومـستوى  ) المعرفة، التشارك في المعرفة، تطبيق المعرفة، تكنولوجيا المعرفة، فريق المعرفة        

من وجهة نظر المدراء في البلديات الكبـرى     ،  05.0األداء الوظيفي عند مستوى داللة      
 ".في قطاع غزة

  : و يتفرع عنها الفرضيات التالية

ية بين توليد المعرفة كأحد عناصر إدارة المعرفـة ومـستوى        توجد عالقة ذات داللة إحصائ     .1
 .05.0األداء الوظيفي عند مستوى داللة 

  توليد المعرفة ومستوى األداء الوظيفيمعامل االرتباط بین   )5.15(جدول رقم 

  ومستوى األداء الوظيفي  اإلحصاءات  المحور

 0.489  معامل االرتباط

  توليد المعرفة 0.000  القيمة االحتمالية
 341  حجم العينة

  0.098يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 391"  المحسوبة عند درجة حرية r  قيمة 

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين توليد المعرفـة كأحـد عناصـر إدارة المعرفـة                 
) 5.15( والنتائج مبينة في جـدول رقـم         05.0ومستوى األداء الوظيفي عند مستوى داللة       

 r، كمـا أن قيمـة   )0.05( مـن  أقـل  وهـي  )0.000 (والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي 
، ممـا يـدل   )0.098(الجدولية والتي تساوي   r من قيمةأكبروهي ) 0.489(المحسوبة تساوي 

  بين توليد المعرفـة كأحـد        05.0 عند مستوى داللة     إحصائية على وجود عالقة ذات داللة    
، وهذه العالقة طردية، بمعنى انـه أي زيـادة أو          عناصر إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي     

. تطوير في عمليات توليد إدارة المعرفة يتبعها زيادة طردية في تحسن مستوى األداء الـوظيفي              
االً في مـستوى األداء الـوظيفي لمـا لتوليـد     وهذه العالقة تبين أن توليد المعرفة يلعب دوراً فع 

المعرفة من فوائد متعددة منها تسهيل عمل الموظفين من خالل خلق، واسر واكتـساب وتوليـد                
معارف جديدة تسهم في زيادة دقة األداء وتسريع االنجاز وتبسيط إجراءات العمل األمـر الـذي             

  .ينعكس إيجابياً على األداء الوظيفي
التي أظهرت وجود عالقـة  بـين توليـد          ) 2009( مع دراسة المعاني     جة هذه النتي  واتفقت

المعرفة ومستوى األداء الوظيفي الذي يشعر فيه المدراء في الوزارات األردنية، وترى الدراسـة     
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. أن هذه العملية تضمن للمنظمة امتالك المعرفة التي تمكنها من تحقيق أهدافها بكفـاءة وفاعليـة               
التي أظهرت وجود عالقة دالة إحصائيا بين ابتكار المعرفة         ) 2009(شة  واتفقت مع دراسة البشا   

وفاعلية المديرين، وأظهر أنها قيمة إيجابية تؤكد الدور الفاعل إلدارة المعرفة في عالقتهـا مـع                
التي ) 2008(واتفقت مع دراسة دروزة      .فاعلية المديرين التي بدورها تعزز األداء الوظيفي لهم       

تشخيص المعرفة، توليـد    (  ذات داللة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة         أظهرت وجود عالقة  
ومتطلباتها ورضي المتعاملين والـذي  ) المعرفة، تخزين المعرفة، تطبيق المعرفة، توزيع المعرفة  

بدوره يعكس األداء المؤسسي، وكذلك أظهرت وجود عالقة بين عمليات إدارة المعرفة والـتعلم              
  .ءة العمليات الداخلية للمؤسسةوالنمو المؤسسي وكفا

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تخزين المعرفة كأحد عناصر إدارة المعرفة ومستوى              .2
 .05.0األداء الوظيفي عند مستوى داللة 

  معامل االرتباط بين تخزين المعرفة ومستوى األداء الوظيفي) 5.16(جدول رقم 

  توى األداء الوظيفيومس  اإلحصاءات  المحور

 0.490  معامل االرتباط

  تخزين المعرفة 0.000  القيمة االحتمالية
 341  حجم العينة

  0.098يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 399"  المحسوبة عند درجة حرية r  قيمة 

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين  تخزين المعرفة كأحـد عناصـر إدارة المعرفـة               
) 5.16( والنتائج مبينة في جـدول رقـم         05.0ستوى األداء الوظيفي عند مستوى داللة       وم

 المحـسوبة   r، كما أن قيمة     0.05 من   أقل وهي   0.000والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي       
، مما يـدل علـى وجـود    0.098 الجدولية والتي تساوي r  من قيمة  أكبروهي   ،0.490تساوي  

  بين تخزين المعرفـة كأحـد عناصـر    05.0عند مستوى داللة إحصائية   القة ذات داللة  ع
  .إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي

 مستوى األداء الوظيفي، وما تقوم به       يوهذا يؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه تخزين المعرفة ف         
وإعادة استعمال المعلومات من خالل برامج التخـزين        قواعد البيانات من تسهيل عملية استعمال       

المتطورة وأدواته المتعددة، مما يسهل إجراءات العمل ويعمل علـى زيـادة الكفـاءة اإلنتاجيـة                
  .للعامل، والذي بدوره ينعكس على األداء العام للمؤسسة

دارة التي أظهرت وجود تأثير معنـوي إل      ) 2009( مع دراسة الخشالي     واتفقت هذه النتيجة  
فـي األداء   ) امتالك المعرفة، نشر المعرفـة، االسـتجابة للمعرفـة        (المعرفة بمجمل عناصرها    
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التنظيمي، حيث أظهرت أن امتالك ونشر المعرفة واالستجابة لها تؤثر إيجابياً في زيادة ربحيـة               
التي أظهرت وجود عالقـة ذات  ) 2008(واتفقت مع دراسة دروزة    . الشركات وحصتها السوقية  

تشخيص المعرفة، توليد المعرفة، تخزين المعرفـة،       ( ة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة       دالل
ومتطلباتها ورضي المتعـاملين والـذي بـدوره يعكـس األداء        ) تطبيق المعرفة، توزيع المعرفة   

المؤسسي، وكذلك أظهرت وجود عالقة بين عمليات إدارة المعرفة والـتعلم والنمـو المؤسـسي           
  .ات الداخلية للمؤسسةوكفاءة العملي
التي أظهرت عدم وجود عالقة ذات      ) 2009( نتائج هذه الدراسة مع دراسة المعاني        واختلفت

  .داللة إحصائية بين تخزين المعرفة ومستوى األداء الذي يشعر به المبحوثين

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التشارك في المعرفة كأحد عناصـر إدارة المعرفـة                .3
 .05.0ألداء الوظيفي عند مستوى داللة ومستوى ا

  معامل االرتباط بين التشارك في المعرفة ومستوى األداء الوظيفي) 5.17(جدول رقم 

  ومستوى األداء الوظيفي  اإلحصاءات  المحور

 0.536  معامل االرتباط

  التشارك في المعرفة 0.000  القيمة االحتمالية
 341  حجم العينة

  0.098يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 399"  المحسوبة عند درجة حرية r  يمة ق

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين التشارك في المعرفة كأحد عناصر إدارة المعرفـة         
) 5.17( والنتائج مبينة في جـدول رقـم         05.0ومستوى األداء الوظيفي عند مستوى داللة       

 r، كمـا أن قيمـة   )0.05( مـن  أقـل  وهـي  )0.000 (لذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي وا
، ممـا يـدل   )0.098( الجدولية والتي تساوي  r من قيمةأكبر وهي )0.536(المحسوبة تساوي 

  بين التشارك في المعرفـة       05.0 عند مستوى داللة     إحصائية على وجود عالقة ذات داللة    
ويرى الباحث أن التشارك فـي المعرفـة        ،  حد عناصر إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي      كأ

رات فيما بينهم وإيجاد بيئة تعاونيـة       ببعضهم البعض، وتبادل الخ   مع  يحتم على العاملين االتصال     
  .بينهم تقوم على التعاون والتنسيق األمر الذي يسهم في رفع مستوى األداء الوظيفي

التي أظهرت وجود عالقة بين التشارك في ) 2009(المعاني النتيجة مع دراسة هذه  واتفقـت   
المعرفة ومستوى األداء الوظيفي، وترى الدراسة أن السبب في ذلك يعود إلي العمـل الجمـاعي         

واتفقت مـع دراسـة الخـشالي       . والبيئة التعاونية التي تسود العاملين أثناء التشارك في المعرفة        
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 أظهرتا وجود عالقة بـين التـشارك فـي المعرفـة            انتلال) 2008(وزة  ، ودراسة در  )2009(
  .ومستوى األداء الوظيفي

التي أظهرت أن توزيع المعرفـة      ) 2009( هذه الدراسة مع دراسة البشابشة       نتائجواختلفت  
  .ليس لها اثر في الفاعلية اإلدارية

رة المعرفة ومستوى   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق المعرفة كأحد عناصر إدا           .4
 .05.0األداء الوظيفي عند مستوى داللة 

  معامل االرتباط بين تطبيق المعرفة ومستوى األداء الوظيفي) 5.18(جدول رقم 

  ومستوى األداء الوظيفي  اإلحصاءات  المحور

 0.544  معامل االرتباط

  تطبيق المعرفة 0.000  القيمة االحتمالية
 341  نةحجم العي

  0.098يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 399"  المحسوبة عند درجة حرية r  قيمة 

تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين  تطبيق المعرفة كأحـد عناصـر إدارة المعرفـة                 
) 5.18( والنتائج مبينة في جـدول رقـم         05.0ومستوى األداء الوظيفي عند مستوى داللة       

 r، كمـا أن قيمـة   )0.05( مـن  أقـل  وهـي  )0.000 (والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي 
، ممـا يـدل     )0.098( الجدولية والتي تساوي     r من قيمة    أكبر وهي   )0.544(المحسوبة تساوي   

حـد    بين تطبيق المعرفة كأ     05.0عند مستوى داللة    إحصائية  على وجود عالقة ذات داللة      
الباحث أن من فوائد تطبيق إدارة المعرفة       ، ويرى   عناصر إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي     

تحسين االتصاالت وزيادة التعاون والتنسيق بين اإلدارات المختلفة داخل البلدية وتـوفير نظـام              
  .فعال للمعلومات يساعد في سرعة انجاز العمل وتحسين األداء

 التي أظهرت وجود عالقـة بـين تطبيـق          )2009 (راسة المعاني النتيجة مع د  واتفقت هذه   
، ودراسـة دروزة    )2009(واتفقت مـع دراسـة الخـشالي         .المعرفة ومستوى األداء الوظيفي   

واتفقـت  .  أظهرتا وجود عالقة بين التشارك في المعرفة ومستوى األداء الوظيفي     انتلال) 2008(
قة قوية بين اسـتخدام المعرفـة والفعاليـة     التي أظهرت وجود عال   ) 2009(مع دراسة البشابشة    

  .اإلدارية
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكنولوجيا المعرفة كأحـد عناصـر إدارة المعرفـة                .5
 .05.0ومستوى األداء الوظيفي عند مستوى داللة 

  الوظيفيمعامل االرتباط بين تكنولوجيا المعرفة ومستوى األداء  )5.19(جدول رقم 

  ومستوى األداء الوظيفي  اإلحصاءات  المحور

 0.424  معامل االرتباط

  تكنولوجيا المعرفة 0.000  القيمة االحتمالية
 341  حجم العينة

  0.098يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 399"  المحسوبة عند درجة حرية r  قيمة 

 المعرفة كأحد عناصر إدارة المعرفـة       تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين  تكنولوجيا        
) 5.19( والنتائج مبينة في جـدول رقـم         05.0ومستوى األداء الوظيفي عند مستوى داللة       

 r، كمـا أن قيمـة   )0.05( مـن  أقـل  وهـي  )0.000(والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  
، ممـا يـدل   )0.098(لية والتي تساوي  الجدو r من قيمةأكبر وهي )0.424(المحسوبة تساوي 

  بين تكنولوجيـا المعرفـة       05.0 عند مستوى داللة     إحصائية على وجود عالقة ذات داللة    
 الباحث أن التكنولوجيا أسهمت على      ويرى كأحد عناصر إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي      

 أهدافها، ويرى الباحث أن المـدراء الـذين         قينحو كبير في تحسين عمليات إدارة المعرفة وتحق       
يفهمون التكنولوجيا ويستخدمونها لهم القدرة على تطـوير منظمـاتهم باالعتمـاد علـى نظـم                
المعلومات التي تساعدهم في إدارة المنظمة وحل المشكالت وسرعة اتخاذ القـرارات وتحـسين              

 أظهـرت وجـود أثـر ذو داللـة     التي) 2009( مع دراسة المعاني واتفقت هذه النتيجة . األداء
   .إحصائية بين تكنولوجيا المعرفة ومستوى األداء

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فريق المعرفة كأحد عناصر إدارة المعرفة ومـستوى       .6
 .05.0األداء الوظيفي عند مستوى داللة 

لمعرفة كأحد عناصـر إدارة المعرفـة   تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين  فريق ا   
) 05.2( والنتائج مبينة في جـدول رقـم         05.0ومستوى األداء الوظيفي عند مستوى داللة       

 r، كمـا أن قيمـة   )0.05( مـن  أقـل  وهـي  )0.000(والذي يبين أن القيمة االحتمالية تساوي  
، مما يـدل  )0.098(لية والتي تساوي  الجدو r من قيمة أكبر  وهي )0.487(المحسوبة تساوي 

  بين فريق المعرفـة كأحـد   05.0 عند مستوى داللة   إحصائية على وجود عالقة ذات داللة    
ويرى الباحث أن فريق المعرفة هو مسئول عن        ،  عناصر إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي     
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جها مع المعرفة القائمة والعمل علـى إدارتهـا         توليد المعرفة الجديدة والعمل على تطويرها ودم      
 واتفقت هذه النتيجـة مـع       .ونشر الثقافة المعرفية مما يسهم في االرتقاء بمستوى األداء الوظيفي         

التي أظهرت وجود أثر ذو داللة إحصائية بـين تكنولوجيـا المعرفـة             ) 2009(دراسة المعاني   
   .ومستوى األداء

   بين فريق المعرفة ومستوى األداء الوظيفيمعامل االرتباط) 5.20(جدول رقم 

  مستوى األداء الوظيفي  اإلحصاءات  المحور

 0.487  معامل االرتباط

  فريق المعرفة 0.000  القيمة االحتمالية
 341  حجم العينة

  0.098يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 399"  المحسوبة عند درجة حرية r  قيمة 

  :  الثانيةةالفرضية الرئيسي 5.3.2
توليد المعرفـة، تخـزين   : (توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر إدارة المعرفة التالية        "

ومـستوى  ) المعرفة، التشارك في المعرفة، تطبيق المعرفة، تكنولوجيا المعرفة، فريق المعرفة        
لكبـرى  من وجهة نظر المدراء في البلديات ا       05.0األداء الوظيفي عند مستوى داللة      

 ".في قطاع غزة

  معامل االرتباط بين إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي )5.21(جدول رقم 

  مستوى األداء الوظيفي  اإلحصاءات  المحور

 0.561  معامل االرتباط

  إدارة المعرفة 0.000  القيمة االحتمالية
 341  حجم العينة

  0.098يساوي " 0.05"اللة ومستوى د" 399"  المحسوبة عند درجة حرية r  قيمة 

 ومـستوى األداء الـوظيفي عنـد       إدارة المعرفة تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين          
والذي يبين أن القيمة االحتماليـة      ) 5.21( والنتائج مبينة في جدول رقم       05.0مستوى داللة   

 أكبـر  وهي  )0.561( المحسوبة تساوي    r، كما أن قيمة     )0.05( من   أقل وهي   )0.000(تساوي  
عند إحصائية  ، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة         )0.098( الجدولية والتي تساوي     r من قيمة 

 وهذا يؤكد علـى أهميـة        ومستوى األداء الوظيفي   إدارة المعرفة   بين    05.0مستوى داللة   
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 المجتمعة بما تقدمه من فوائد متعددة وخـدمات متنوعـة   الدور الذي تلعبه إدارة المعرفة بعملياتها  
تسهم في زيادة حجم األداء وتحسين نوعيته وتعمل على زيادة سرعة انجـاز العمليـات ورفـع              
مستوى كفاءتها األمر الذي ينعكس على أداء الموظف وتحسينه وتعزيز روح التعاون والمشاركة             

  .المختلفة للبلدية لمعلومات بين اإلداراتبين العاملين وتقليص الروتين وتسهيل تبادل ا
التي أظهرت وجود أثر ذي     ) 2009( مع كل من دراسة المعاني       واتفقت نتيجة هذه الدراسة   

 لمجاالت إدارة المعرفـة موضـع الدراسـة علـى     05.0داللة إحصائية عند مستوى داللة  
واتفقـت مـع    .  مراكز الوزارات في األردن    مستوى األداء الوظيفي الذي يشعر به المديرون في       

التي أظهرت وجود عالقة ذات داللـة إحـصائية بـين عمليـات إدارة              ) 2008(دراسة دروزة   
) تشخيص المعرفة، توليد المعرفة، تخزين المعرفة، تطبيق المعرفة، توزيـع المعرفـة           (المعرفة  

 وكذلك أظهرت وجود عالقة     ومتطلباتها ورضي المتعاملين والذي بدوره يعكس األداء المؤسسي،       
واتفقـت  .بين عمليات إدارة المعرفة والتعلم والنمو المؤسسي وكفاءة العمليات الداخلية للمؤسـسة           

التي أظهرت وجود تأثير معنوي إلدارة المعرفة بمجمل عناصرها         ) 2009(دراسة الخشالي    مع
ظيمـي، حيـث أظهـرت أن    فـي األداء التن ) امتالك المعرفة، نشر المعرفة، االستجابة للمعرفة (

. امتالك ونشر المعرفة واالستجابة لها تؤثر إيجابياً في زيادة ربحية الشركات وحصتها الـسوقية          
التي أظهرت وجـود عالقـة مباشـرة بـين إدارة     ) Zack, Et Al.) 2009واتفقت مع دراسة 

دارة المعرفـة   المعرفة واألداء المالي واألداء التنظيمي، وبينت وجود عوامل أخرى إضافة إلى إ           
  .تؤثر في األداء المالي

 .لرئيسية الثانيةالفرضية ا .1

 في اتجاهـات المـدراء فـي    05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   
البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى              

  ).الجنس، العمر، المؤهل العلمي، مدة الخدمة، المسمى الوظيفي(ة إلى المتغيرات التالي

  :وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 في اتجاهات المدراء في     05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .1
ومستوى األداء الوظيفي تعزى    البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة           

  .إلى الجنس
 بـين إجابـات المبحـوثين فـي         قالختبار الفرو  tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفـة ومـستوى                
ـ      . األداء الوظيفي تعزى إلى الجنس     ويتبـين أن القيمـة     ) 5.22(م  والنتائج مبينة في جـدول رق

 المحسوبة المطلقـة     t  وقيمة    )0.05( من   أكبر وهي   )0.353(لجميع المحاور تساوي     االحتمالية
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 مما يدل على عدم وجـود  )1.99( الجدولية والتي تساوي  t من قيمة    أقل وهي   )0.931(تساوي  
في آراء أفراد العينـة فـي اتجاهـات      05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    

المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهـوم إدارة المعرفـة ومـستوى األداء                 
  .الوظيفي تعزى إلى الجنس

تبنـي مفهـوم إدارة     بناث  اإل أو    منهم ذكورال الباحث ذلك إلى اهتمام جميع العاملين سواء         يعزوو
  .لب اهتمام جميع العاملين يجاً جديداًالمعرفة، كونه مفهوم

  :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التالية
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط          ) 2008(دراسة الشرفا    -

تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمهارات           
  .إدارة المعرفة تعزى إلى الجنس

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقـع إدارة           ) 2010( عودة   دراسة -
 .المعرفة في الجامعات الفلسطينية تعزى إلى متغير الجنس

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات          ) 2010(دراسة بدر    -
 .تقديرات عينة الدراسة تعزى لمتغير الجنس

م وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً إلى متغيـر الجـنس      عد) 2007(دراسة العتيبي    -
 .في عمليات إدارة المعرفة

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي          ) 2009( المعاني   وتختلف مع دراسة  
اتجاهات المديرين في مراكز الوزارات األردنية نحو تبني وزاراتها لمفهـوم إدارة المعرفـة    

  .تعزى إلى متغير الجنس
 للفروق بين إجابات المبحوثين في اتجاهات المدراء في البلديات Tنتائج  اختبار) 5.22(دول رقم ج

  .الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى الجنس

االنحراف   الوسط الحسابي  العدد  الجنس  المحور
  المعياري

 tقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

 0.646 3.222 302  ذكر
  ة المعرفةإدار

 0.641 3.136 39  أنثى
0.781 0.435 

  األداء الوظيفي 0.600 3.657 302  ذكر
 0.701 3.553 39  أنثى

1.001 0.318 

  جميع المحاور 0.572 3.350 302  ذكر
 0.607 3.259 39  أنثى

0.931 0.353 

  1.97تساوي " 399" ة  و درجة حري0.05 الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 في اتجاهات المدراء في     05.0وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         ت .2
البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى              

  .إلى المؤهل العلمي
تبار الفروق في آراء عينة الدراسة في اتجاهات        استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الخ     تم  

المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهـوم إدارة المعرفـة ومـستوى األداء                 
والنتائج مبينة في جدول رقـم      . 05.0الوظيفي تعزى إلى المؤهل العلمي عند مستوى داللة         

 مـن   أقل وهي   )0.027 (بة لجميع المحاور مجتمعة تساوي     المحسو Fو يتبين أن قيمة      )5.23(
 ، كما أن القيمة االحتماليـة لجميـع المحـاور تـساوي           )2.63 ( الجدولية والتي تساوي   Fقيمة  

 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد              )0.05( من   أكبر وهي   )0.994(
ي البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهـوم           في اتجاهات المدراء ف    05.0مستوى    

  .إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى المؤهل العلمي
ويعزو الباحث ذلك إلى أن مفهوم إدارة المعرفة مفهوم حديث استطاع أن يجذب اهتمـام جميـع                 

ـ           د متنوعـة لمختلـف     العاملين بمختلف مواقعهم الوظيفية ومؤهالتهم العلمية، حيث انه يقدم فوائ
  . في البلدياتالمستويات العلمية

  :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التالية
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين أفراد          ) 2008(دراسة طاشكندي    -

عينة الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة وعملياتها وأهمية توظيفها وقياس اكتسابها وتطويرها           
 .متغير المؤهل العلميتبعاً ل

التي أظهرت عدم وجود فروقاً ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة          ) 2010(دراسة بدر    -
  .مديري المدارس الثانوية لمهارات إدارة المعرفة تعزى لمتغير التخصص

  :وتختلف نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التالية
إحـصائية لواقـع إدارة     التي أظهرت وجود فروق ذات داللـة        ) 2010(دراسة عودة    -

 .المعرفة في الجامعات الفلسطينية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات          ) 2007(دراسة العتيبي    -
استجابات العاملين لمفهوم إدارة المعرفة وأهميتها وممارستها لعملياتها  تبعاً إلى متغيـر             

 ).الماجستير، الدكتوراه(ح المؤهالت العلمية العلياالعلمي لصالالمؤهل 

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي اتجاهـات           ) 2009(دراسة المعاني    -
المديرين في مراكز الوزارات األردنية نحو تبني وزاراتها لمفهوم إدارة المعرفة تعـزى             

 .إلى متغير المؤهل العلمي
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة        التي أظهرت ) 2008(دراسة الزايدى    -
  .أنظمة إدارة المعرفة في مراكز اإلشراف التربوي بالطائف تعزى إلى المؤهل العلمي

 بين إجابات المبحوثين (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي  )5.23(جدول رقم 
بني مفهوم إدارة المعرفة ومـستوى  في اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو ت    

  .األداء الوظيفي تعزى إلى المؤهل العلمي

متوسط  درجة الحريةمجموع المربعات مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.053 3 0.160 بين المجموعات

 0.420 337 141.445 داخل المجموعات
  إدارة المعرفة

  
  340 141.605 المجموع

0.127 
 

0.944 
 

 0.277 3 0.830 بين المجموعات

  األداء الوظيفي 0.375 337 126.499 داخل المجموعات
  340 127.329 المجموع

0.737 
 

0.531 
 

 0.009 3 0.027 بين المجموعات

 جميع المحاور 0.335 337 112.798 داخل المجموعات

  340 112.825 المجموع

0.027 
 

0.994 
 

  2.63 تساوي 0.05ومستوى داللة " 337، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 

 في اتجاهات المدراء في     05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .3
البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى              

  .إلى العمر
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة في اتجاهات              
المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهـوم إدارة المعرفـة ومـستوى األداء                 

و  )5.24(نة في جدول رقم     والنتائج مبي . 05.0الوظيفي تعزى إلى العمر عند مستوى داللة        
 F مـن قيمـة      أقـل وهي  ) 0.231 ( المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي     Fيتبين أن قيمة    

 وهي  )0.875 (، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي       )2.63 (الجدولية والتي تساوي  
 05.0   مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى            )0.05( من   أكبر

في اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى               
 ويعزو الباحث ذلك إلـي أن إدارة المعرفـة مـن المواضـيع             .األداء الوظيفي تعزى إلى العمر    
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 تحققه من فوائد متعـددة عنـد        اإلدارية الحديثة، والتي تجذب اهتمام الفئات العمرية المختلفة لما        
استخدامها، عالوة على ذلك أن التكنولوجيا أصبحت من متطلبات العصر، وهي مـدخل نجـاح               

  .جميع أعمال المنظمات
  :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التالية

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية لـدور إدارة         ) 2008(دراسة الشرفا    -
نولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العاملة في قطاع غـزة           المعرفة وتك 

  .تعزى إلى العمر
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين إجابـات            ) 2010(دراسة شاهين    -

أفراد عينة الدراسة حول مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين وأثره على األداء الـوظيفي     
 .والوالء والثقافة التنظيمية تعزى إلى العمر

التي أظهرت عدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين حول العالقـة    ) 2009(دراسة العجلة    -
  .بين اإلبداع اإلداري ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى العمر

لـة  التي أظهرت وجود فروق ذات دال     ) 2009(دراسة المعاني   وتختلف نتائج هذه الدراسة مع      
إحصائية في اتجاهات المديرين في مراكز الوزارات األردنية نحو تبنى وزاراتها لمفهـوم إدارة              

  . المعرفة تعزى إلي العمر
 بـين إجابـات   (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحـادي  ) 5.24(جدول رقم 

فهـوم إدارة   المبحوثين في اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبنـي م             
  .المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى العمر

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين  عنوان المحور
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.127 3 0.381 بين المجموعات

 0.419 337 141.225 داخل المجموعات
  إدارة المعرفة

  
وعالمجم  141.605 340  

0.303 
 

0.823 
 

 0.159 3 0.478 بين المجموعات

  األداء الوظيفي 0.376 337 126.850 داخل المجموعات
  340 127.329 المجموع

0.423 
 

0.736 
 

 0.077 3 0.232 بين المجموعات

 جميع المحاور 0.334 337 112.594 داخل المجموعات

  340 112.825 المجموع

0.231 
 

0.875 
 

  2.63 تساوي 0.05ومستوى داللة " 337، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
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 في اتجاهات المدراء في     05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .4
البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى              

  .ةإلى مدة الخدم
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة في اتجاهات              
المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهـوم إدارة المعرفـة ومـستوى األداء                 

فـي جـدول رقـم     والنتائج مبينة   . 05.0الوظيفي تعزى إلى مدة الخدمة عند مستوى داللة         
 مـن   أقل وهي   )1.120( المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي       Fو يتبين أن قيمة      )5.25(

 ، كما أن القيمة االحتماليـة لجميـع المحـاور تـساوي           )2.40 ( الجدولية والتي تساوي   Fقيمة  
 مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد              )0.05( من   أكبر وهي   )0.347(

 في اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهـوم              05.0مستوى    
 ويرى الباحث أن ذلك يرجع إلـى   .إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى مدة الخدمة        

التطور التكنولوجي الهائل الذي وفر سبل االتصاالت واالنترنت، والتي تعطـي كـل موظـف               
ية تطوير نفسه وزيادة معارفه ذاتياً، وما تتيحه المعرفة من فرص التعلم الذاتي من خـالل                 إمكان

  .التدريب وشبكات االنترنت
  :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كٍل من

التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط          ) 2008(دراسة الشرفا    -
المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمهارات     تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري       

  .تعزى إلى مدة الخدمةإدارة المعرفة 
التي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لواقـع إدارة           ) 2010(دراسة عودة    -

 .تعزى إلى مدة الخدمةالمعرفة في الجامعات الفلسطينية 

ـ          ) 2009(دراسة المعاني    - صائية فـي   التي أظهرت عدم وجود فـروق ذات داللـة إح
اتجاهات المديرين في مراكز الوزارات األردنية نحـو تبنـى وزاراتهـا لمفهـوم إدارة             

  . المعرفة تعزى إلى مدة الخدمة
التي ترى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفـراد           ) 2008(دراسة طاشكندى    -

بها وتطويرها  عينة الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة وعملياتها وأهمية توظيفها وقياس اكتسا         
 .تبعاً إلى متغير سنوات الخدمة

 :وتختلف نتائج هذه الدراسة مع الدراسات التالية

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات          ) 2007(دراسة العتيبي    -
استجابات العاملين لمفهوم إدارة المعرفة وأهميتها وممارستها لعملياتها  تبعاً إلى متغيـر             

 .رة لصالح األكثر خبرةسنوات الخب
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التي أظهرت أن سنوات الخدمة لها اثر على ضـمان جـودة            ) 2008(دراسة المحاميد    -
 .التعليم العالي في ضوء مفهوم إدارة المعرفة في الجامعات األردنية

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة         ) 2008(دراسة الزايدى    -
كز اإلشراف التربوي بالطائف تعزى إلى متغيـر سـنوات          أنظمة إدارة المعرفة في مرا    

  .الخدمة

 بـين إجابـات   (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي )  5.25(جدول رقم 
المبحوثين في اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبنـي مفهـوم إدارة                

  .دمةالمعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى مدة الخ

مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
 االحتمالية

 0.530 4 2.120 بين المجموعات

 0.415 336 139.485 داخل المجموعات
  إدارة المعرفة

  
  340 141.605 المجموع

1.277 
 

0.279 
 

 0.367 4 1.470 بين المجموعات

  األداء الوظيفي 0.375 336 125.859 داخل المجموعات
  340 127.329 المجموع

0.981 
 

0.418 
 

 0.371 4 1.485 بين المجموعات

 جميع المحاور 0.331 336 111.340 داخل المجموعات
  340 112.825 المجموع

1.120 
 

0.347 
 

  2.40 تساوي 0.05 ومستوى داللة" 336، 4" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 

 في اتجاهات المدراء في     05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          .5
البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهوم إدارة المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى              

  .إلى المسمى الوظيفي
ار الفروق في آراء عينة الدراسة في اتجاهات        استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختب     تم  

المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبني مفهـوم إدارة المعرفـة ومـستوى األداء                 
والنتائج مبينة في جدول رقم     . 05.0الوظيفي تعزى إلى المسمى الوظيفي عند مستوى داللة         

 مـن   أكبر وهي   )2.659 (ة لجميع المحاور مجتمعة تساوي     المحسوب Fو يتبين أن قيمة      )5.26(
 ، كما أن القيمة االحتماليـة لجميـع المحـاور تـساوي           )2.24 ( الجدولية والتي تساوي   Fقيمة  
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 مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى              )0.05( من   أقل وهي   )0.023(
05.0     لديات الكبرى في قطاع غزة نحـو تبنـي مفهـوم إدارة             في اتجاهات المدراء في الب

المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى المسمى الوظيفي،  ويبين اختبار شفيه جـدول رقـم         
  ".مدير عام"والفروق لصالح طبقة " مدير عام"، و "رئيس شعبة"أن الفروق بين طبقتي ) 5.27(
 ،"رئيس شـعبة  "م يكون على اطالع أكثر من غيره         الباحث هذه النتيجة إلي أن المدير العا       يعزوو

بأحدث ما توصلت إليه المعرفة من تطورات تكنولوجية، وملكات فكريـة، إضـافة إلـي تلقيـه            
دورات تدريبية مكثفة ومشاركته في نقاشات حوارية متعددة تكسبه الخبرة والمعرفة المتراكمـة،             

ت تسهل له االتصال المباشـر مـع اإلدارة         عالوة على ما تقدمه اإلدارة العليا من خدمات وميزا        
  .العليا واالطالع على كل ما هو جديد
  :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع كٍل من

التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابة          ) 2007(دراسة العتيبي    -
  .المبحوثين تعزى إلى المستوى الوظيفي

د فروق ذات داللة إحصائية حول الثقافة التنظيميـة         التي أظهرت وجو  ) 2010(دراسة شاهين    -
 .تعزى إلى متغير نوع الوظيفة وذلك لصالح أكاديمي إداري

التي أظهرت عدم وجود فـروق لـدور   ) 2008( مع دراسة الشرفا   وتختلف نتائج هذه الدراسة   
لة في قطاع   إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في المصارف العام          

  .غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي
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 بـين إجابـات   (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحـادي  )  5.26(جدول رقم 
المبحوثين في اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو تبنـي مفهـوم إدارة                

  .المعرفة ومستوى األداء الوظيفي تعزى إلى المسمى الوظيفي

  2.24 تساوي 0.05ومستوى داللة " 340، 5" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  

  اختبار شفيه للفروق بين المتوسطات حسب متغير المسمى الوظيفي )5.27(جدول رقم
الفروق بين 
  المتوسطات

مدير 
  عام

  مدير
نائب 
  مدير

مساعد 
  مدير

رئيس 
  قسم

رئيس 
  شعبة

 *0.412 0.359 0.327  0.258 0.123   مدير عام

 0.290 0.236 0.204 0.135  0.123-  مدير

 0.154 0.101 0.069  0.135- 0.258-  نائب مدير

 0.086 0.032  0.069- 0.204- 0.327-  مساعد مدير

 0.053  0.032- 0.101- 0.236- 0.359-  رئيس قسم

  0.053- 0.086- 0.154- 0.290- *0.412-  رئيس شعبة
  
  

  
  

مجموع  مصدر التباين  عنوان المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F"  

القيمة 
االحتمالية

 1.043 5 5.213 بين المجموعات

 0.407 335 136.392 داخل المجموعات
  إدارة المعرفة

  
  340 141.605 المجموع

2.561 
 

0.027 
 

 0.519 5 2.596 بين المجموعات

  األداء الوظيفي 0.372 335 124.733 داخل المجموعات
  340 127.329 المجموع

1.394 
 

0.226 
 

 0.861 5 4.306 بين المجموعات

 جميع المحاور 0.324 335 108.519 داخل المجموعات
  340 112.825 المجموع

2.659 
 

0.023 
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  المبحث الثالث 

  النتائج والتوصيات

  

 مقدمة 4.3.1

 نتائج الدراسة 4.3.2

 التوصيات 4.3.3

  الدراسات المقترحة 4.3.4
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  النتائج والتوصيات

  .مقدمة 4.3.1
يهدف هذا الفصل إلى عرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي وضحها تحليـل               

 يُؤمل من خاللها تحقيق الهدف الرئيسي       يمحاور وفقرات الدراسة، وأهم التوصيات المقترحة الت      
 قطاع غزة لمفهوم إدارة المعرفـة       للدراسة، وهو التعرف على درجة تطبيق البلديات الكبرى في        

وأثره على األداء الوظيفي من وجهة نظر المدراء فيها، كما سيتم اقتـراح بعـض التوصـيات                 
الخاصة بإدارة المعرفة في البلديات الكبرى في قطاع غزة، والعمل على تعزيز النقاط االيجابيـة         

  .ومعالجة نقاط الضعف فيها

  :نتائج الدراسة 4.3.2

 بـين   05.0 عند مـستوى داللـة    د عالقة ذات داللة إحصائية      أظهرت الدراسة وجو   .1
توليد المعرفة، تخزين المعرفة، التشارك في المعرفة، تطبيـق المعرفـة،      (عمليات إدارة المعرفة    

، ومستوى األداء الوظيفي من وجهة نظر المدراء في البلديات          )تكنولوجيا المعرفة، فريق المعرفة   
وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه إدارة المعرفة بعملياتها المجتمعة في           . طاع غزة الكبرى في ق  

 :األداء الوظيفي، بما تقدمه من خدمات متنوعة وفوائد متعددة منها

 .تعمل إدارة المعرفة على زيادة حجم األداء وتحسين نوعية العمل .1

 .رفع مستوى كفاءتهاتعمل على زيادة سرعة انجاز العمليات المختلفة في البلدية و .2

 .تحسين أداء الموظف وتعزيز روح التعاون والمشاركة بين العاملين وتقليص الروتين .3

  .تسهيل تبادل المعلومات بين اإلدارات المختلفة في البلدية وبين الموظفين أنفسهم .4

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اتجاهات ايجابية ولكن ليس بدرجة كبيرة  لدى المدراء فـي             .2
  .لديات الكبرى في قطاع غزة  لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفيالب

أظهرت نتائج الدراسة أن البلديات الكبرى في قطاع غزة تتبنى تطبيق إدارة المعرفـة مـن                 .3
 .وجه نظر المدراء فيها بشكل مقبول، وبينت أن إدارة المعرفة فيها تحتاج إلى تطوير

كبرى في قطاع غزة تلتزم بعمليات إدارة المعرفة، التي         أظهرت نتائج الدراسة أن البلديات ال      .4
: تمت دراستها بمستويات مختلفة، حيث جاء ترتيبها تنازلياً حسب الوزن النـسبي لهـا كـاآلتي               

.. فريـق المعرفـة     .. توليد المعرفـة  .. توزيع المعرفة .. تكنولوجيا المعرفة   .. تخزين المعرفة   
 .تطبيق المعرفة
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ن هناك توجهاً إيجابياً نحو توافر توليد المعرفة في البلديات الكبـرى  أظهرت نتائج الدراسة أ  .5
 :في قطاع غزة، ولكن ليس بالشكل المطلوب، وبينت أن البلديات تهتم باالتي

إدراك البلديات لحاجاتها المعرفية المتعلقة بأعمالها وقيامها برصد المعرفة المتاحة مـن             .1
  .مصادرها المختلفة ولكن ليس بشكل كافي

هتمام البلديات بإدارة المعرفة بصفة عامة وسعيها إلى االسـتفادة مـن عمليـات إدارة               ا .2
 .المعرفة بصورة أو بأخرى

 .قيام البلديات بتحديث المعرفة المتوفرة لديها بشكل مقبول .3

  :وأظهرت بعض العناصر المعيقة لتوليد المعرفة وهي
  .عرفةال تضع البلديات ميزانية مناسبة لدعم عمليات إدارة الم .1
 .ال تتبنى البلدية نظام حوافز ومكافئات يشجع على ابتكار المعرفة .2

 .ال تعتمد التعلم التنظيمي كمصدر لتوليد المعرفة .3

 .ال تمتلك أنظمة وبرامج توثق التجارب والخبرات المتراكمة .4

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجها إيجابياً نحو تخزين المعرفة، أي أن تخزين المعرفـة                .6
 : ر في البلديات الكبرى في قطاع غزة بشكل مقبول، وأظهرت قيام البلديات باالتيمتوف

 .استخدام البلديات نظام تكنولوجيا معلومات يسهل الوصول إلى المعرفة .1

 .تستخدم البلديات وسائل تخزين متعددة لحفظ المعرفة ولكنها ليست بصورة كافية .2

 .يعة عملها تسهل الوصول إلى المعرفةامتالك البلديات أنظمة معلومات ذات عالقة بطب .3

 .يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل استرجاعها .4

  :وأظهرت بعض معيقات داخل البلديات نحو تخزين المعرفة منها
عدم قيام البلديات بتدوين الخبرات واآلراء والتجارب للعاملين فيهـا للمحافظـة علـى               .1

 .المعرفة الضمنية

 . للحفاظ على الكفاءات فيها والحد من تسربهاال تضع آليات مناسبة .2

 .    ال تعمل على اكتساب المعرفة من البلديات األخرى .3

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجها إيجابياً نحو التشارك في المعرفـة، وأوضـحت أن                .7
التشارك في المعرفة في البلديات الكبرى في قطاع غزة متوفر بشكل مقبول ولكن ليس بدرجـة                

 :وأظهرت الدراسة توافر األتي في البلديات الكبرى  في قطاع غزة. رةكبي

 .وجود شبكة اتصاالت داخلية في البلديات تسهل توزيع المعرفة بين الموظفين .1

 .وجود بريد الكتروني خاصة في مكاتب المدراء مما يشجع على التعلم التنظيمي .2

 .زيع المعرفة وجود مجلة أو نشرة دورية تصدرها البلدية أسهمت في تو .3
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  :وأظهرت أن هناك بعض المعيقات في توزيع المعرفة منها
عدم وجود تواصل كاف بين الموظفين والمدراء، وبين اإلدارات المختلفة في البلـديات              .1

 .مما يعيق عملية توزيع المعرفة

 .النظام اإلداري المعمول به يعيق توزيع المعرفة بين العاملين في البلدية .2

يات بتدوير األعمال الوظيفية بين العاملين لنقل الخبرات والتجـارب بـين            عدم قيام البلد   .3
 .   األقسام المختلفة

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجها محايداً نحو تطبيق المعرفة في البلديات الكبرى فـي                .8
 :قطاع غزة ، وأظهرت أن تطبيق المعرفة ينفذ بشكل ضعيف وذلك من خالل األتي

 .معرفة يعمل على تحديثها باستمرارعدم وجود مدير لل .1

 .أظهرت أن البلديات ال تدعم عمليات دمج المعرفة في كافة أنشطتها اإلدارية .2

 . وأساليب تساعد على تطبيق المعرفةلال تملك وسائ .3

 .عدم اهتمام البلديات بمدى تطبيق العاملين للمعرفة عند تقييم أدائهم .4

 .ن على إدارة المعرفة فيهاعدم تبني البلديات برامج تدريبية للعاملي .5

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجها إيجابياً نحو تكنولوجيا المعرفة، وأنها متوفرة بـشكل               .9
 :مقبول في البلديات الكبرى في قطاع غزة، وأظهرت توافر االتي في البلديات الكبرى في غزة

 .إدراك البلديات للعالقة بين المعرفة وتكنولوجيا المعلومات .1

وجود شبكات االتصاالت الداخلية ووجود االنترنت داخل البلدية مما يسهم في نقـل  بينت   .2
 .المعارف بين الموظفين

 .لدى البلدية نظم معلومات معتمدة على الحاسوب بشكل أساسي في جميع عملياتها .3

 .وجود موقع خاص للبلديات على االنترنت يسهل تبادل المعرفة .4

  :نولوجية داخل البلديات منهاوأظهرت أن هناك بعض المعيقات التك
 .عدم توافر مكتبات الكترونية تسهم في نشر المعرفة .1

 .عدم اعتماد األساليب التكنولوجية بشكل مباشر في عملية اتخاذ القرارات .2

 .عدم استخدام نظم أتمتة المكاتب ونظم دعم القرارات بشكل جيد .3

لي والتحـول إلـى النظـام    عدم قدرة البلديات على التخلي عن األعمال الورقية بشكل ك    .4
 .االلكتروني
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وأظهـرت عـدم     أظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجها محايداً نحو وجود فريق المعرفة،           .10
 :اهتمام البلديات بفريق المعرفة وذلك من خالل األتي

 . بينت النتيجة عدم وجود فريق إدارة المعرفة في البلديات الكبرى في قطاع غزة .1

ديات ال تهتم بزيادة القدرة التكنولوجية للقائمين على المعرفة وال          أظهرت الدراسة أن البل    .2
 .تتيح لهم الحرية الكافة لتطوير العمل

 .ال تستقطب خبراء في مجال إدارة المعرفة المرتبطة بأنشطه البلدية .3

 .ال تستخدم أساليب البحث العلمي في ابتكار المعرفة .4

ى في قطاع غزة يتمتعون بمستوى جيد مـن         أظهرت الدراسة أن المدراء في البلديات الكبر       .11
وبينت نتائج الدراسة أن    . األداء الوظيفي وان هناك توجها إيجابياً نحو األداء الوظيفي بشكل عام          

 : إدارة المعرفة أسهمت في األتي

 .تسهيل  وتبسيط إجراءات العمل وأدت إلى زيادة دقة وسرعة األعمال المنجزة .1

 .للجمهور وجودتها وتنوعهازادت من حجم الخدمات المقدمة  .2

 . إدارة المعرفة ساعدت على إدراك الموظفين لمهامهم الوظيفية .3

 .تساعد في توفير وسائل وأساليب جديدة لحل المشكالت .4

 .خفضت تكلفة العمل وقللت وقت انجازه  .5

 .أسهمت في تحسين األداء الوظيفي بشكل عام .6

 لى أسس علمية ومعايير واضحة إال أن هناك حاجة إلى تطوير نظام أداء فعال مبني ع.  
               الحاجة إلى تحفيز العاملين بشكل مستمر لتحقيق أهداف البلدية في تقديم خدمات مميـزة

 .للجمهور

 فـي   05.0 عند مستوى داللة  أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية          .12
 تبني مفهوم إدارة المعرفـة ومـستوى        اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو        

  ).لعمر، المؤهل العلمي، مدة الخدمةالجنس، ا (األداء الوظيفي تعزى إلى المتغيرات التالية

 فـي  05.0 عنـد مـستوى داللـة   أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية         .13
بني مفهوم إدارة المعرفـة ومـستوى       اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة نحو ت         

  .األداء الوظيفي تعزى إلى المسمى الوظيفي
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   .التوصيات 4.3.3
نتائج الدراسة السابقة يمكن وضع بعض التوصيات التي تسهم في إثراء إدارة المعرفة             من خالل   

  :في البلديات الكبرى في قطاع غزة مما يسهم في رفع كفاءة األداء الوظيفي فيها كما يلي

، ووضع إدارة المعرفة في أولويـة االهتمامـات   رة تبني إستراتيجية إلدارة المعرفـة  ضرو  -أ 
وتوفير كافة المستلزمات اإلدارية والفنية والتكنولوجية والبشرية  التي تسهم في تطوير عناصـر         

ـ   / توليد، تخزين، توزيع  (إدارة المعرفة    ، تكنولوجيـا المعرفـة، فريـق       ةتشارك، تطبيق المعرف
 البلديات الكبرى في قطاع غزة لالستفادة من الفوائد التي تحققها إدارة المعرفة فـي               في) المعرفة

  .البلديات لما تلعبه من دور في األداء الوظيفي كما بينت نتائج الدراسة

 :ضرورة االهتمام بتوليد المعرفة من خالل اآلتي  -ب  

تعـددة منهـا    العمل على توليد المعرفة في البلديات الكبرى في قطاع من خالل طرق م             .1
جامعـات،  (الشراء، أو االبتكار أو االكتشاف، أو اكتساب المعرفة من مصادرها المتعددة       

 .وتحديثها باستمرار) مؤسسات، أفراد، بلديات أخرى

  .ميزانيات مناسبة لدعم عمليات إدارة المعرفة وضع .2
اتهم االهتمام بتطوير قدرات العاملين من خالل برامج تدريبية تهدف إلـي تنميـة قـدر               .3

وتحسن مهاراتهم، وتشجيعهم على االستمرار في التعلم فـي كافـة المجـاالت المتعلقـة      
 .بعملهم

اعتماد التعلم التنظيمي كمصدر لتوليد المعرفة، وتشجيع ابتكار المعرفة من خالل أنظمـة      .4
 .الحوافز والمكافئات

وتدوين األفكـار  االهتمام بإدارة المعرفة الضمنية من خالل تفعيل عمليات إنتاج المعرفة            .5
والمهارات والخبرات المتوافرة لدى العاملين في البلديات الكبرى في قطاع غزة وحفظها            

 .وإتاحتها لالستخدام

 :تطوير أساليب تخزين إدارة المعرفة وذلك بإتباع الطرق التالية   -ج  

  .استخدام أساليب ووسائل تخزين متعددة لحفظ المعرفة من الضياع ولسهولة استرجاعها .1
مل على تحويل األصول المعرفية إلى وثائق الكترونية بما يسهم في حفظها ونـشرها              الع .2

 .اواستخدامه

 .الحد من المعامالت الورقية والتحول إلى تنفيذ األعمال الكترونياً لتسهيل عملية حفظها  .3

 .العمل على اكتساب المعرفة من البلديات األخرى من خالل الشراكة والتوأمة والتواصل .4
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 :ملية التشارك في المعرفة من خالل اآلتيتوسيع ع  -د 

  .بناء ثقافة تنظيمية تقوم على التعاون بين العاملين في البلديات الكبرى في قطاع غزة .1
العمل على تطوير النظام اإلداري الحالي وتفعيله لتسهيل عملية توزيـع المعرفـة بـين              .2

 .العاملين في البلديات

قطاع غزة علـى تبـادل المعرفـة والتـشارك       تشجيع العاملين في البلديات الكبرى في        .3
الطوعي فيها بهدف الوصول إلى منظمة متعلمة التي تمتاز بأن الكثير من معرفتها هـي               

 .معرفة داخلية

 .القيام بتنظيم ورش عمل ولقاءات دورية تسهم في نقل المعرفة الظاهرة والضمنية .4

 إلـى اإلدارات  ت والخبـرا القيام بتدوير األعمال الوظيفية بين األفراد لنقـل التجـارب          .5
 .المختلفة في البلدية

 :ضرورة تطبيق عمليات إدارة المعرفة من خالل اآلتي  -ه 

 .العمل على دمج عمليات إدارة المعرفة في كافة األنشطة اإلدارية في البلدية .1

العمل على تحسين الوسائل واألساليب الموجودة في البلديات وامتالك وسائل وأسـاليب             .2
 .تطبيق المعرفةجديدة تساعد في 

 .إعادة النظر في اإلجراءات والسياسات التي تعيق تطبيق إدارة المعرفة في البلديات .3

ضرورة تدريب العاملين على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة إلدارة المعرفة باعتبـار       .4
 .أنهم يشكلون رأس مال فكري للبلديات الكبرى في قطاع غزة ومخزن معرفتها الضمنية

 . بمدى تطبيق العاملين للمعرفة عند تقييم أدائهماالهتمام .5

 :ضرورة االهتمام بتكنولوجيا إدارة المعرفة من خالل اآلتي  -و 

ضرورة مواكبة البلديات الكبرى في قطاع غزة للتطور التكنولوجي الكبير بما يتناسـب              .1
  .وطبيعة عملها، مما يسهم في تطبيق إدارة المعرفة

 التي تملكها البلديات والعمـل علـى تحـسين جـودة            إعادة النظر في أنظمة المعلومات     .2
المعلومات التي تقدمها تلك األنظمة من حيث كفاءتها، وزيادة دقتها، وسـرعة الوصـول        

 .إليها ومالئمتها، مما يسهم في تحسين األداء الوظيفي

 .العمل على التحول إلي النظام االلكتروني لدعم عمليات إدارة المعرفة .3

 .تبة الكترونية تساهم في نشر المعرفةالعمل على توفير مك .4
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 :ضرورة االهتمام بفريق إدارة المعرفة من خالل اآلتي  -ز 

العمل على إيجاد مدير للمعرفة يكون مسئول عن وضع السياسات العامة إلدارة المعرفة              .1
  .بالتنسيق مع اإلدارة العليا ومتابعة تنفيذها  

 .ية إلى فريق إدارة المعرفةالعمل على زيادة المهارات والقدرات التكنولوج .2

 .االهتمام بالبحث العلمي واستخدامه في توليد وابتكار المعرفة .3

 .االهتمام باستقطاب خبراء في مجال إدارة المعرفة .4

 .صناع المعرفة الحرية واالستقالل في تطوير العمل المعرفي/ إعطاء فرق المعرفة  .5

 :ضرورة تطوير األداء الوظيفي من خالل اآلتي  -ح  

المناخ التنظيمي للعمل وذلك من خالل توفير بيئـة عمـل مناسـبة للمـوظفين               تحسين   .1
  .ة تمكنهم من تطبيق معارفهمكافوتفويضهم صالحيات 

إشراك الموظفين في رسم السياسات وصنع القرارات التـي تتعلـق بعملهـم وتـسهيل                .2
 تطورهم المهني مما يرفع مستوى أدائهم ويمكـن البلـديات مـن االحتفـاظ بالكفـاءات       

 .والخبرات داخلها

 .تطوير نظام أداء فعال مبني على أسس علمية ومعايير واضحة .3

تبني نظام للحوافز المادية والمعنوية يكافئ الجهود المعرفية ويشجع على اإلبداع وإنتاج             .4
 .المعرفة

العمل على تطوير قدرات العاملين المعرفية، والعمل على تطبيق معرفتهم المكتسبة بمـا              .5
 .ء بمستوى أدائهم واإلسهام في تحقيق أهداف البلديةيضمن االرتقا

تطوير القوانين واألنظمة واللوائح المعتمدة في البلدية والتي تساهم فـي تطـوير األداء               .6
 .الوظيفي
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  .الدراسات المقترحة 4.3.4
بناء على ما تم تقديمه من دراسة نظرية وعملية، شعر الباحث أن حقل إدارة المعرفة حقـل                 

نظر إلى المزيد من الدراسات األكاديمية والتطبيقية في جميع ميادينه وذلك لقلة الدراسات             يافع وي 

، وللفوائد المتعددة التـي يحققهـا تطبيـق إدارة المعرفـة فـي              العربية في ميدان إدارة المعرفة    

  .المؤسسات ومنها على سبيل المثال

قطاع العام والخاص حول    إجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية في مؤسسات ال         .1

  .مفهوم المعرفة وإمكانية االستفادة منها

توسيع نطاق الدراسة ليشمل دراسة متغيرات أخرى إلدارة المعرفة لم تـرد فـي هـذه                 .2

دعم اإلدارة، اثر الثقافة التنظيمية، مستوى البنية التحتية للتكنولوجيـا فـي            : لدراسة مثل 

 .المنظمة وغيرها

سة محطة انطالق مهمة لبحوث مستقبلية مثل إجـراء دراسـة           يمكن أن تكون هذه الدرا     .3

مقارنة من خالل تطبيق نموذج هذه الدراسة في قطاعات خدمية أخـرى، ممـا يـشكل                

  .إضافة جديدة لموضوع إدارة المعرفة في فلسطين
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 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة أم القـرى،  "التربويات المشرفات تراها كما الطائف
 .م2008المملكة العربية السعودية، 

 دراسة مسحية على ضـباط      –المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي      " ، ناصر ،السكران -
جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم     ، رسالة ماجستير غير منشورة ،"قطاع قوات األمن الخاصة 

   .  م2004 ، الرياض،األمنية
نمية اث الت أحددور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة و       "إسماعيل، عبد الكريم،     -

 .م2005، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، "السياسية

مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات الفلسطينية وأثره            "، ماجد ،شاهين -
دراسة مقارنة بـين الجامعـة اإلسـالمية        _  والوالء والثقة التنظيمية     يعلى األداء الوظيف  

 .2010 فلسطين،  غزة، الجامعة اإلسالمية،،رسالة ماجستير غير منشورة ،"واألزهر

دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية فـي          "الشرفا، سلوى،    -
، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، الجامعـة اإلسـالمية،           "المصارف العاملة في قطاع غزة    

 .  م 2008فلسطين،

، "راسة األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهليـة         د" ،الشريف، طالل  -
 .م2004رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية، 

الوالء التنظيمي وعالقته بكفاءة األداء لدى العاملين بجوازات مطار الملك         " ، راكان ،الشعالن -
 ، الريـاض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة    ،جستير غير منشورة   رسالة ما  ،"خالد الدولي 

 .م 2001

 دراسة تطبيقية علي    –تقويم األداء الوظيفي للعامالت في األجهزة األمنية        " محمد،   ،الشمري -
جامعـة نـايف العربيـة    ، رسالة ماجستير غير منشورة     ،"إدارة الجوازات في مدينة الرياض    

 .م 2007 ، الرياض،للعلوم األمنية



 

 182

 مـديرات  نظر وجهة من عملياتها تطبيق ومدى أهميتها: المعرفة  إدارة"طاشكندي، زكية،  -

،  "جـده  ومحافظة المكرمة مكة بمدينة والتعليم التربية بإدارة والمشرفات اإلداريات اإلدارات
 . م2007  السعودية،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى،

ـ ،"التنظيمي وأثره على أداء العاملينالوالء " ، رائد ،العبيدي -  ، منـشورة ر رسالة ماجستير غي
 .م1989 ، العراق، بغداد،الجامعة المستنصرية

دراسـة تطبيقيـة    : إدارة المعرفة وإمكانية تطبيقها في الجامعات السعودية       "،العتيبي، ياسر  -
القـرى، مكـة   ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعـة أم     "على جامعة أم القرى   

 .م2007 ،المكرمة

 دراسـة  –اإلبداع الداري وعالقته باألداء الوظيفي لمديري القطـاع العـام   " ، توفيق ،العجلة -
 الجامعـة اإلسـالمية،     ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة      ،"تطبيقية على وزارات قطاع غزة    

 .م2009فلسطين، 

 دراسة تطبيقيـة علـى   – يظيفاثر الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الو"عكاشة، اسعد،    -
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسـالمية،        "في فلسطين "Paltel"شركة االتصاالت   

 .م2008فلسطين، 

االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة لتحقيـق قيمـة      "،العمري، غسان  -
غير منـشورة، جامعـة عمـان       ، أطروحة دكتوراه    "ة ألعمال البنوك التجارية األردنية    اليع

 .م 2004 ، األردن،العربية للدراسات العليا، عمان

تقييم نظام قياس األداء الوظيفي للعاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية في           "عواد، طارق،    -
 .م2005  الجامعة اإلسالمية، فلسطين،،رسالة ماجستير غير منشورة ،"قطاع غزة

رسالة ماجستير  ،"ة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمهاواقع إدارة المعرف "، فراس،عودة -
 .م2010  الجامعة اإلسالمية، فلسطين،،غير منشورة

 دراسة مقارنة بـين  ،فرق العمل وعالقتها بأداء العاملين في األجهزة األمنية" سالم،  ،الفايدي -
نايف العربيـة    جامعة   ،، رسالة دكتوراه غير منشورة    " بعض األجهزة األمنية بمدينة الرياض    

 .م 2008 ، السعودية ،للعلوم األمنية

األبعاد اإلدارية واألمنية لهندرة العمليات اإلدارية وعالقتها باألداء " ، ساعد بن عتيبي،المالكي -
 رسالة ماجستير   ،" دراسة ميدانية على وكالة اآلثار والمتاحف بالمملكة السعودية        –الوظيفي  

 . م2003 ، الرياض،للعلوم األمنيةجامعة نايف العربية ،غير منشورة 

 دراسة تطبيقيـة    -دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي        "المحاميد، ربا،    -
،  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة الـشرق األوسـط            "في الجامعات األردنية الخاصة   

 . م 2008للدراسات العليا، يونيو 
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، "دراسة مقارنة : لطة المركزية وهيئات السلطة المحلية    العالقة بين الس  "مكي، عبد الناصر،     -
 .م1998رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بير زيت، بير زيت، فلسطين، 

اتجاهات المديرين نحو تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات العاملة فـي            "،المومني، حسان  -
 .م2005 ، األردن، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة آل البيت، المفرق ،"األردن

األنماط القيادية وعالقتها باألداء الوظيفي في المنظمات األهلية الفلسطينية،         "ناصر، حسن،    -
 الجامعـة اإلسـالمية، فلـسطين،       ، رسالة ماجستير غير منـشورة     ،"من وجهة نظر العاملين   

 .م2010

ي فـي األجهـزة   الرقابة اإلدارية وعالقتها بـاألداء الـوظيف  " ، عبد اهللا عبد الرحمن    ،النميان -
جامعـة  ، رسالة ماجستير غير منـشورة       ،"دراسة مسحية على شرطة منطقة حائل     : األمنية

 .م2003 ، الرياض،نايف العربية للعلوم األمنية

 الدوريات .3
اثر إدارة المعرفة في زيادة فاعلية المديرين في الـوزارات          "البشابشة، سامر والحمد، السيد،      -

 . م2009، 2، عدد  23ة جامعة الملك عبد العزيز، مجلد، مجل" دراسة ميدانية-األردنية

 المؤتمر إلى مقدم بحث ،"واألداء المعرفة إدارة مدخل استخدام بين العالقة" ،يوسف ،فارة أبو -

 جامعـة  ،ابريـل  28  – 26إدارة المعرفة في العالم العربي،  - الرابع السنوي الدولي العلمي

 .2004 ،عمان ،الزيتونة

اثر إدارة مخاطر استثمار رأس المـال المعرفـي فـي تحقيـق المزايـا       "ل،  الحواجرة، كام  -
، بحث مقدم للمؤتمر العلمـي الـسنوي الـسابع، كليـة            "التنافسية لمنظمات التأمين األردنية   

 .م2007االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة، 

ة ميدانية في الـشركات      دراس - إدارة المعرفة وأثرها في األداء التنظيمي     " ، شاكر، يلاالخش -
 . م2009، )1(، عدد )(29، المجلة العربية لإلدارة مجلد "الصناعية األردنية

 مكتبة مجلة ،"المعرفة إدارة في المعلومات اختصاص لذوي مستقبلية رؤية"  ،نعيمة رزوقي، -

  . vb/net.alyaseer.www/.  م2004،)2( عد ،)9(مجلد ،الوطنية فهد الملك

دور إدارة المعرفة في تقليل مخاطر االئتمان، دراسة        "الرفاعي، غالب و ياسين، سعد غالب،        -
، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابـع، جامعـة الزيتونـة،               "ميدانية
 . م2004 ،عمان

العالم الرقمي  ، االنترنت ،موقع مجلة"نافسةعلى الم قادر لمجتمع المعرفة إدارة"، ريم الزامل، -
  .digimag/sa.net.suhuf.search://http/  . م2003،)16(، العدد 
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 لجامعة منشور  بحث،"المعلوماتمجتمع  إرساء في ودورها المعرفة إدارة" ، عماد الصباغ، -

 www.arabein.net. م2002قطر، 

قياس أثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفـة فـي            "المدان، سامي وآخرون،     -
، مجلة العلوم اإلنـسانية، الـسنة   " دراسة استطالعية  - جمجموعة االتصاالت األردنية أور ان    

 .م2010، 44الرابعة، العدد 

اتجاهات المديرين في مراكز الوزارات األردنية لـدور إدارة المعرفـة فـي          "المعاني، أيمن،  -
 .م2009، 3، العدد 5، المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد "األداء الوظيفي
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  )1(ملحق رقم 
  قائمة بأسماء المحكمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكان العمل  الوظيفة  االسم  م
   اإلسالميةالجامعة    عميد كلية التجارة– األعمال إدارةأستاذ   د ماجد محمد الفرا.أ .1
  اإلسالميةالجامعة    كلية التجارة– مشارك أستاذ   عبد اللطيف واديرشدي. د .2

  اإلسالمية الجامعة   كلية التجارة– مساعد أستاذ   الروسأبوسامي علي . د .3

  اإلسالميةالجامعة     كلية التجارة- مساعدأستاذ   الهابيلإسماعيلوسيم . د .4

  اإلسالميةالجامعة     كلية التجارة-أستاذ مساعد  سمورإسماعيل  أكرم. د .5

  اإلسالميةالجامعة   كلية االقتصاد والعلوم السياسية- مشاركأستاذ   صافيدسمير خال. د .6

  اإلسالميةالجامعة   كلية االقتصاد والعلوم السياسية– مساعدأستاذ  نافذ  محمد بركات. د .7

  بلدية رفح  مدير عام بلدية رفح  علي شحدة برهوم. د .8
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  )2(ملحق رقم 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  انةاستبطلب تحكيم 

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
                           عمادة الدراسات العليا          

  كلية التجارة
 لماجستير إدارة األعما

 
 حفظه اهللا ........................ ....................... /األستاذ الدكتور

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته            

  فـي  الكبـرى بلـديات الاتجاهات المدراء في " بدراسة حول صبري محمد ماضي / يقوم الباحث 

   ."قطاع غزة لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي

والدكتور يوسف عطية بحـر     , األستاذ الدكتور يوسف حسين عاشور    : بإشراف كٍل من األساتذة   

 لمتطلبات الحصول على درجـة الماجـستير فـي إدارة األعمـال             وذلك استكماالً , حفظهما اهللا 

  .بالجامعة اإلسالمية

ا المجال وثقة الباحث بكم جعلته يضع استبانة الدراسة المرفقـة بـين             إن خبرتكم الطويلة في هذ    

  .وكذلك مدى صالحيتها ومالئمتها,أيديكم للوقوف على صحة وصدق فقراتها 

  شاكرين لكم حسن استجابتكم وتعاونكم معنا 

 و تقبلوا فائق االحترام و التقدير،،،

                                                                       

  الباحث                                                                                   
  صبري محمد ماضي                                                                          

  0598892265/                جوال:                                               المرفقات

  مشكلة الدراسة والفرضيات -

 ةنااالستب -
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  )3(ملحق رقم 
  تسهيل مهمة باحث 
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  )4(ملحق رقم 
  االستبانة في صورتها النهائية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   غزة–الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليا                                   

  كلية التجارة
 لماجستير إدارة األعما

 االستبانة
 حفظه اهللا  ، رئيس شعبة، رئيس قسم،مساعد المدير، نائب المدير، المدير المدير العام، /سعادة

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 تحية طيبة و بعد،،،

لدور إدارة    قطاع غزة   في الكبرى بلدياتالاتجاهات المدراء في    "يقوم الباحث بدراسة حول     
 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة        ، وذلك استكماالً  "معرفة في األداء الوظيفي   ال

 لجمع البيانـات الالزمـة      ، المرفقة ةويستخدم الباحث االستبان   .األعمال بالجامعة اإلسالمية بغزة   
  .لهذا البحث 

 ن، ويقينـاً   من الباحث بأهمية موضوع الدراسة، وأثرها في تطوير مؤسسات الـوط           و إيماناً 
لذا نرجو من سيادتكم التكـرم باإلجابـة عـن          بدعمكم الكريم للبحث العلمي ومجاالته المتعددة،       

في الخانة التي تمثل وجهة نظـرك نحـو كـل        ) ×( وذلك بوضع عالمة     ،عبارات هذه االستبانة  
عية  وكلي أمل في إجابتكم عن جميع فقرات االستبانة بدقة وموضـو ،عبارة من العبارات الواردة   

  .وذلك للوصول إلي نتائج صحيحة وصادقة

وإذ يتقدم الباحث ببالغ الشكر ووافر االحترام لحسن تعاونكم وكرم تجاوبكم في إنجـاح هـذا    
حصل عليها  من قبلكم تعامل بسرية تامة، ولن تـستخدم  يلمعلومات التي سوف     ا ، علما أن  البحث

 .إال ألغراض البحث العلمي

 و التقدير،،،و تقبلوا فائق االحترام 
                                                                         الباحث

                                                                            صبري محمد ماضي
 0598892265/ جوال
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  املعلومات الشخصية : أوال
  :ا صحيحةأنهتي تعتقد أمام اإلجابة ال) ×(يرجى وضع إشارة 

  :المؤهل العلمي -1
                                 بكالوريوسدراسات عليا           
                                         ثانوية عامة فما دوندبلوم           

 : الجنس -2

             ذكر                                         أنثى 

  :العمر -3
   سنة40 أقل من – 30 سنة                             من 30اقل من             

   سنة فأكثر50 سنة                  من 50 أقل من – 40            من 

  :مدة الخدمة -4
   سنة15 أقل من – سنوات 10 سنوات                          من 10        أقل من 

   سنة25 أقل من – سنه 20 سنة              من 20 أقل من – سنه 15            من 
   سنة فأكثر25            

 :المسمى الوظيفي -5

          مدير عام                                   مدير
          نائب مدير                                  مساعد مدير

                       رئيس شعبة           رئيس قسم            

 هي مجموعة من الحقائق والخبرات والمهـارات والمعلومـات واآلراء           ":تعريف املعرفـة
عن طريق التعلم أو الممارسة ويستخدمها فـي  أو المنظمة وأساليب العمل التي يكتسبها الفرد     

  ".تفسير العالم المحيط به وإدارته

 أجـل  المنظم الواعي الموجه من قبل إدارة البلدية مـن           هي الجهد  ":تعريف إدارة املعرفة 
توليد واكتساب وجمع وتصنيف وتنظيم وتخزين كافة أنواع المعرفـة ذات العالقـة بنـشاط           
البلدية وإدارتها، وجعلها جاهزة للتداول والمشاركة بين الموظفين بما يرفـع كفـاءة اتخـاذ               

  ".القرارات واألداء الوظيفي للبلدية
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 وتكوينها داخل البلدية من خالل األسر، أو         إيجاد المعرفة واشتقاقها   ،يقصد بتوليد المعرفة  : توليد المعرفة / البعد األول 
  .الشراء، أو االبتكار، أو االكتشاف، أو االكتساب، أو االستحواذ

            .لدية بالرصد المنظم للمعرفة المتاحة والمتجددة من مصادرها المختلفةتقوم الب .1
            .يتم تحديث المعرفة المتوفرة لدى البلدية باستمرار .2
            .تدرك البلدية جيداً احتياجات المعرفة المتعلقة بأعمالها .3

4. 
ة فـي   تمتلك البلدية برامج وأنظمة توثق التجارب والخبرات المتوفرة للمـساعد         

  .توليد المعرفة
          

5. 
 اإلفادة من التجارب والخبـرات المتراكمـة       نتسعى البلدية إلى تمكين العاملين م     

  .لديها
          

            .تعتمد البلدية التعلم التنظيمي مصدراً لتوليد المعرفة .6
            .تشجع البلدية على ابتكار المعرفة من خالل نظام الحوافز والمكافئات .7
            .ة ميزانية مناسبة لدعم عمليات إدارة المعرفةتضع البلدي .8

هي عملية تنظيم وتجميع البيانات المتعلقة بنشاطات البلدية وخزنها في قواعـد معينـة              : تخزين المعرفة / الثانيالبعد  
  .بحيث يسهل الوصول إليها من قبل العاملين في البلدية

            . المعرفةتستخدم البلدية وسائل تخزين متعددة ومتطورة لحفظ .9
            .نظام تكنولوجيا المعلومات الموجود يسهل الوصول إلى المعرفة .10

11. 
نظم أتمتة مكاتب، نظـم     ( تمتلك البلدية أنظمة معلومات ذات عالقة بطبيعة عملها       

   ...).،دعم القرارات
          

            .يتم تصنيف المعلومات وتوثيقها بطريقة يسهل استرجاعها .12

13. 
ء والخبرات والتجارب التي يقوم بها الفنيون والخبراء وحفظهـا          يتم تدوين اآلرا  

  .في قواعد المعرفة
          

14. 
تسعى البلدية إلي المحافظة على العـاملين الجيـدين الـذين يمتلكـون الخبـرة               

  .والمعرفة
          

            .تقوم البلدية وبشكل مستمر بمراقبة ومتابعة سير العمل .15
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            .ديات األخرىتكتسب البلدية المعرفة من البل .16

هي عملية تداول المعرفة ونقلها بين األفراد واإلدارات واألقسام المختلفة في  :المعرفةالتشارك في /البعد الثالث
  .البلدية

            .توجد لدى البلدية مجلة أو نشرة دورية .17
            .تحرص البلدية على عقد ورش العمل لتسهم في نقل المعرفة الظاهرة والضمنية .18
            .تعتمد البلدية طريقة الوثائق والنشرات الداخلية لتوزيع المعرفة .19

20. 
شبكة اتـصال   (لدى البلدية تسهيالت تكنولوجية خاصة للتشارك في المعرفة مثل          

  ).الخ... داخلي، بريد الكتروني،
          

            .تسود بين العاملين ثقافة التشارك في المعرفة .21
            . توزيع المعرفة على العاملينلدى البلدية نظام إداري يسهل .22

23. 
ـ        أجهـزة  ( قواعـد البيانـات      ىتمتلك البلدية شبكة معلومات داخلية للوصول إل

  ).حاسوب، نظام أرشفة
          

            يتواصل الموظفون مع المدراء والزمالء لتبادل اآلراء واألفكار .24
            .تقوم البلدية بتدوير األعمال الوظيفية بين األفراد .25

  .هي عملية الممارسة واالستخدام الفعلي للمعرفة التي تم اكتسابها وتوليدها داخل البلدية: تطبيق المعرفة/ د الرابعالبع

            .يوجد في البلدية مدير للمعرفة .26

27. 
ـ تحرص البلدية على تفويض العاملين الـسلطة ال    ة لحـل المـشكالت التـي    كاف

  .تعترضهم في العمل
          

            . ت دمج المعرفة في كافة األنشطة اإلداريةتدعم البلدية عمليا .28
            .تمتلك البلدية وسائل وأساليب تساعد على تطبيق المعرفة .29
            .تؤكد البلدية باستمرار على أهمية استخدام وتطبيق المعرفة .30
            .تتبنى البلدية برامج تدريبية للعاملين على إدارة المعرفة .31

32. 
نظر في اإلجراءات والسياسات التي تحد من قـدرتها علـى   تقوم البلدية بإعادة ال   

  .تطبيق المعرفة
          

            .تهتم البلدية بمدى تطبيق العاملين للمعرفة عند تقييم أدائهم .33
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 التنظيميـة إلـي     تالوسائل واألساليب واألفعال المستخدمة لتحويل المـدخال      هي   :ة تكنولوجيا المعرف  /البعد الخامس 
  .مخرجات

34. 
بلدية نظم معلومات معتمدة علـى الحاسـوب تتـضمن جميـع األنـشطة            لدى ال 

  .والعمليات اإلدارية
          

            ".انترانت"ترتبط أقسام وإدارات البلدية بشبكة اتصال داخلي  .35
            . نظم دعم القرارات،تستخدم البلدية نظم أتمتة المكاتب .36
            .فة والمعلومات مكتبة الكترونية تحتوي على قواعد المعرةتوفر البلدي .37
            .لدى البلدية موقع خاص على االنترنت .38
            .تستخدم البلدية وسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات في اتخاذ قراراتها .39

40. 
لدى البلدية القدرة على التخلي عن األعمال الورقيـة والتحـول إلـي النظـام                

  .االلكتروني
          

41. 
 المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، التي هي وسـيلة        تدرك البلدية العالقة بين إدارة    

  .من وسائل تطبيقها
          

 هو المرتكز األساسي الذي يساعد على التقاط وتوليد ونـشر المعرفـة فـي البلديـة،          : فريق المعرفة  /البعد السادس 
  .ويتكون من مديرو المعرفة وصانعوا المعرفة والبيئة الخارجية كمصدر متجدد للمعرفة

42. 
بلدية فريق إدارة معرفة وهو المسئول عن تحديـد األسـاليب والتقنيـات،       لدى ال 

  .وتحديث وتطبيق المعرفة المتجددة
          

            .تسعى البلدية إلي اكتساب المعرفة المتوفرة لدى البلديات األخرى .43

44. 
تعمل البلدية على زيادة المهارات والقدرات التكنولوجيـة للقـائمين علـى أدارة             

  .المعرفة
          

            .تدعم اإلدارة العليا الحصول على الجديد من تكنولوجيا المعلومات .45
            .يتمتع صانعوا المعرفة في المنظمة بالحرية واالستقالل في العمل .46

47. 
يستخدم فريق المعرفة أسلوب البحث العلمي البتكار المعرفة الجديـدة المتعلقـة            

  .بأهداف البلدية
          

            .ب خبراء في مجال إدارة المعرفة المرتبطة بأنشطتهاتهتم البلدية باستقطا .48



 

 197

رقم
ال

  

  الفقرات

شدة
ق ب

واف
أ

  
فق

أوا
ايد  

مح
فق  

أوا
ال 

شدة  
ق ب

واف
ال أ

  

 بانجاز المهام الموكلة إليهم وتحقيق األهداف التي تـسعى          ةدرجة قيام العاملين في البلدي     هو   :األداء الوظيفي: ثالثا
  .لديةالبإليها 

49. 
من فوائد تطبيق مفهوم إدارة المعرفة توفير بدائل وأساليب جديدة تساعد في حل             

  .كالت العملمش
          

            . أفضلبشكلتزيد إدارة المعرفة من مقدرتي على إدراك وفهم أبعاد عملي  .50
            .تسهم إدارة المعرفة في زيادة حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين .51
            .تسهم إدارة المعرفة في زيادة دقة وسرعة األعمال المنجزة .52
            .المبدع الذي يقدم أفكاراً ابتكاريهتمنح البلدية مكافئات وحوافز للعامل  .53
            .تقدم وتطور البلدية يعتمد على نحو أساسي على تطبيق إدارة المعرفة .54
            .تساهم إدارة المعرفة في زيادة مستوى جودة الخدمات التي تقدمها البلدية .55
            .تساهم إدارة المعرفة في تقليل وقت انجاز العمل .56
            .معرفة على تسهيل إجراءات العملتساعد إدارة ال .57
            .تساهم إدارة المعرفة في تسريع عملية صنع القرارات .58
            .تسهم إدارة المعرفة في خفض تكلفة العمل .59
            .تساعد إدارة المعرفة على زيادة كفاءة األداء .60
            .لعاملينليؤدي تطبيق إدارة المعرفة إلي زيادة الخبرة والكفاءة  .61
            .يؤدي الموظفون المهام الموكلة إليهم طبقاً لمعايير الجودة المطلوبة .62
            .هناك تبادل للمعلومات بين الدوائر المختلفة في البلدية .63
            .تساهم إدارة المعرفة في تقليص الروتين والتكرار غير المناسب في العمل .64
            .لعاملينتساهم إدارة المعرفة في تعزيز مشاركة وتعاون ا .65
            .تساهم األنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة في البلدية في تطوير األداء .66
            .يتم تقيم أداء الموظفين بناء على أسس علمية ومعايير واضحة .67
            .يتدخل أكثر من طرف في تقييم األداء الوظيفي ليس لهم صلة بعملي .68

 
 صبري محمد ماضي/ الباحث                                                                 


