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 اإلىداء

ومحبة، فوجدت أطيافًا جميمة تتراءى أماـ  تبعثرت أوراقي، فأخذت أجمع أشتاتيا ألضمنيا بكممات إىداء  
 ناظري وفي مخيمتي أناس يعجز المساف عف بياف فضميـ.

 إلى مف دفعني إلى العمـ وبو ازداد افتخاروالوقار،  بالييبة اهلل كممو مف إلى

 ... والدي أمد اهلل في عمرهواعتزاز  بكؿ فخر   اسمومف أحمُؿ  إلى

 الوجود وسر الحياة بسمة ، إلىإلى مف يسعُد قمبي بُمقياىا

 إلى روضة الحب التي تُنبت أزكى األزىار... والدتي أمد اهلل في عمرىا

روحي مف ألي   اقرب ىـ مف ، إلىإلى مف ىـ في الفؤاد مشاعؿ اإليماف  

صراري عزتي استمد وبيـ أالـ حضف شاركوني مف إلى  وا 

 ... أخوتي األعزاء ـيحفظكُ أف اهلل  سألتُ   

 الحبيبة أرضنا روى الذي الطاىر الدـ إلى

 غيره عقؿ بعممو أضاء مف كؿ إلى

 سائميو حيرة الصحيح بالجواب ىدى أو

 العمماء تواضع بسماحتو فأظير

 العارفيف سماحة وبرحابتو

 

 ي حموده أبو سرورمجد فتح
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 إقرار

 

أقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، وأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 
لو حيثما ورد، وأف ىذه الدراسة، أو أي جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألي  اإلشارةباستثناء ما تـ 

 جامعة أو معيد أخر. 

 

مجد فتحي حموده أبو سروراسـ الطالب:   

 

    التوقيع:

 

  2116/ 24/5   التاريخ:
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 شكر وعرفان
 

كتب نويجؼ سيبلنو قبؿ أف  ، يقؼ القمـ حائراً اإلنسافحينما تعجز الكممات عف وصؼ ما يشعر بو 

 . األصدؽرسالة شكر وعرفاف، ربما يعجز المساف عف التعبير ولكف القمب دائما يكوف 

 

الشاكريف لفضمو، وأشكره سبحانو وتعالى عمى نعمو الذي ال ُتعد وال  الحمد هلل رب العالميف حمد

 تحصى، أف وفقني إلتماـ ىذا العمؿ العممي المتواضع.

 

الدكتور  إلى واالمتناف بالشكر أتقدـ أف صدري وليثمج ليسرني فإنو بالجميؿ، العرفاف مبدأ مف نطبلقاً ا

رشاداتو مف عظيـ األثر  إبراىيـ عوض الذي تكـر باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، لما كاف لتوجيياتو وا 

 في إتماـ ىذه الدراسة، كما أتقدـ بالشكر لمجنة المناقشة. 

 

كمية الدراسات العميا، وخاصة معيد  –كما أسجؿ شكري إلى الييئة التدريسية واإلدارية في الجامعة 

لمستدامة الذيف أتاحوا لي الفرصة في االلتحاؽ بيذا المعيد لتطوير قدراتي العممية وطموحي التنمية ا

 المستقبمي. 

 

أقدـ شكري وعظيـ أمتناني إلى العيف الساىرة عمى أمف الوطف والمواطف، وجميع األخوة العامميف في 

حيث أف لدقة إجاباتيـ  األكاديميات األمنية الفمسطينية الذيف ساعدوني في جمع بيانات الدراسة،

كما أشكر كؿ مف ساعدني إلتماـ دراسة  ،وتعاونيـ دور كبير في إتماـ الجانب الميداني لمدراسة

 الماجستير ىذه. 

 مجد فتحي حموده أبو سرور 



ت  

 

 راسةمصطمحات الد  

 

 المعرفة 

 ،العممي  صيد الذي تـ تكوينو مف حصيمة البحث يا ذلؾ الر  ( المعرفة بأن  1Sivan, 200ؼ )عر  

 وغيرىا مف أشكاؿ اإلنتاج الفكري   ة،المشروعات االبتكاري   وتطوير ،ةوالدراسات الميداني   ،والتفكير

رات صو  وت   ،واألفكار ،يا مجموعة مف المفاىيـ( بأن  1999 فيا )السكري،ماف. ويعر  لئلنساف عبر الز  

 ،ما فيو مف موجودات بكؿ   ،الخارجي  ة عف  العالـ نيا اإلنساف في حياتو اليومي  و  القضايا التي يك

 وظواىر مختمفة. ،وحركات

التي تساعد الييئات  ةالخارجي   مني  تدريب األيقصد بيا الباحث "المعمومات المتوفرة في ىيئات ال   

 خاذ القرار المناسب". ة عمى الفيـ وات  ة المحمي  مني  التدريبية األ

 

 دارة المعرفة إ

 متكامؿ إلدارة وتفعيؿ المشاركة في كؿ   يا مدخؿ نظامي  إدارة المعرفة بأن   (Hackett, 2003)ؼ يعر  

ياسات، اإلجراءات باإلضافة إلى بما في ذلؾ قواعد البيانات، الوثائؽ، الس   ،مةأصوؿ معمومات المنظ  

 تجارب وخبرات سابقة يحمميا األفراد العامميف. 

ة عمى اكتساب مني  ة األات التي تساعد الييئات التدريبي  راسة "جميع العممي  د بيا الباحث في ىذه الد  يقص

ة والخبرات التي تمتمكيا والتي وتحويؿ المعمومات اليام   ،المعرفة، تطويرىا، تنظيميا، تطبيقيا، نقميا

 ". االستراتيجي  خطيط والت   ،ة كصنع القراراتة لؤلنشطة اإلداري  تعتبر ضروري  

 

 



ث  

 

 األداء المؤسسي 

نتاج بكفاءة، مواردىا استخداـ عمى المنظ مة قدرة بأن و المؤس سي األداء (Peterson, 2003) يُعرؼ  وا 

 لمستخدمييا. ومناسبة أىدافيا مع متناغمة مخرجات

مف التدريب ومستوى التدريب األمني والعسكري في الكميات  ةيقصد بو الباحث النتائج الفعمية المتحقق

 واألكاديميات األمنية، ومدى رضا المدربيف والمتدربيف عف الخدمة المقدمة. 

 

 األكاديميات األمنية 

يقصد بيا الباحث ذلؾ الصرح الذي يتـ تدريب أفراد األمف فيو )سواء يطمؽ عمييا كمية أو مركز 

دورات األمنية المتتالية واليادفة لتطوير أداء رجاؿ األمف، باإلضافة إلى تدريب(، مف خبلؿ عقد ال

الدورات العسكرية التي تطور أدائيـ العسكري في المياديف، بناءًا عمى احتياجات األجيزة األمنية 

 رة الداخمية والسمطة الفمسطينيوالخطط االستراتيجية لوزا
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 ممخص ال

 
 األكاديمياتىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ إدارة المعرفة عمى تميز األداء المؤسسي في 

لمتعرؼ عمى متطمبات إدارة المعرفة وعممياتيا والعبلقة بينيما، وأثرىـ  باإلضافةاألمنية الفمسطينية، 

 عمى األداء المؤسسي. 

األمنية والعسكرية في سبع كميات ومراكز تدريب  األكاديمياتتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مدربي 

طبقية ( فردًا تـ اختيارىـ بطريقة 121واشتممت عينة الدراسة عمى ) فردًا، (240أمنية البالغ عددىـ )

 %( مف المجموع الكمي ألفراد الدراسة. 50عشوائية حيث شكمت ىذه العينة ما نسبتو )

موزعة  ( فقرة،57الوصفي التحميمي،  وتصميـ استبانة شممت )لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ أتباع المنيج 

وذلؾ  عمى ثبلث محاور رئيسية )متطمبات إدارة المعرفة، عمميات إدارة المعرفة، األداء المؤسسي(

لجمع المعمومات مف عينة الدراسة، كما تـ جمع البيانات واختبار الفرضيات باستخداـ برنامج الحزمة 

 . SPSSجتماعية اإلحصائية لمعمـو اال

كالتكرار والنسب المئوية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  اإلحصائيةوقد تـ االستعانة بالعديد مف األساليب 

 معامؿ حساب تـ والمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار ت لعينة واحدة واختبار التبايف كما

 بيرسوف ارتباط معامؿ استخداـ ، كما تـوثباتيا اإلحصائي األداة صدؽ مف لمتحقؽ ألفا كرونباخ الثبات

وبعد إجراء عممية التحميؿ لبيانات الدراسة وفرضياتيا متغيرات، ال بيف العبلقة واتجاه قوة لفحص

 توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف أبرزىا: 

، وتميز األداء المؤسسي في متطمبات إدارة المعرفةوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

 عمى تأثيراً  المحاور أىـ أف حيث أشارت النتائج ،بالضفة الغربية األكاديميات األمنية العاممة

 .والمعمومات محور البيانات يميو البشري محور الكادر ىو المؤسسي األداء



ح  

 

أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف عمميات إدارة المعرفة  .2
المؤسسي، حيث أننا نستنتج أف عمميات إدارة المعرفة تؤثر أيجابًا عمى األداء  وتميز األداء

المؤسسي، كما تشير النتائج أيضًا أف أكثر عمميات إدارة المعرفة تأثيرًا عمى األداء ىي عممية 
  .تطبيؽ المعرفة، تمييا عممية توزيع المعرفة

بات إدارة المعرفة مف ناحية، وعمميات بينت النتائج وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متطم .3
إدارة المعرفة مف ناحية أخرى، حيث نستنتج  مدى الترابط بيف ىذه العناصر التي تشكؿ في 
مجمميا نظاـ متكامؿ قد يصعب نجاح احدىما دوف توافر العناصر األخرى، مما يوضح أف قدرة 

غبلؿ ىذه المتطمبات بأفضؿ صورة المؤسسة عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة، وقدرتيا عمى است
 .في إنجاز عمميات إدارة المعرفة سيسيـ بتميز األداء المؤسسي

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لممتغيرات الديمغرافية.  .4
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Knowledge management and its impact on corporate performance 

“An Empirical Study on the security academies operating in the West 

Bank” 

 

Prepared  by: Majd Fathi Abu Srour 

Supervisor: Dr. Ibrahim Awad 

 

Abstract 

The goal of this study was to acknowledge the impact of knowledge 

management on security academies performance in Palestine. In addition to 

this, to learn knowledge management requirements, processes and the 

relationship between them, as well their impact on corporate performance. 

 

The study population consisted of all trainers, security and military colleges in 

the seven colleges and centers for security training totaling)240 ( individuals. 

The study sample included at (121) individuals were randomly selected as this 

sample accounted for )50%( of the total members of the study. 

 

To achieve the objectives of the study descriptive and analytical approach was 

used, the questionnaire included (57) items, divided into three main areas 

(knowledge management requirements, knowledge management processes, 

organizational performance ) in order to collect information from the study 

sample, The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used. 

Several statistical methods were also used to achieve the objectives of the 

study such as repetitiveness, percentages, arithmetic mean and standard 

deviation and test t for one sample Cornbrash’s alpha used to check the 

veracity of the statistical tool and stability, Pearson correlation coefficient has 



د  

 

also been used to examine the strength and direction of the relationship 

between the variables. 

After an analysis of the data the study process and hypotheses, the study 

found a number of results, most notably: 

1. The results have shown a significant relationship between knowledge 

management requirements and performance in college’s security and 

academies operating in the West Bank, the results indicated they 

performed extremely well in terms of human staff performance and 

followed by data and information. 

2. The findings indicated that there is also a significant relationship between 

knowledge management processes and institutional performance, it 

showed also a positive effect on institutional performance, as well as the 

more knowledge management processes impact on performance is the 

process of knowledge application, followed by the distribution of 

knowledge. 

3. The results confirmed that there is a relationship between knowledge 

management requirements on the one hand, and knowledge 

management processes on the other hand, which in turn these elements 

cannot be integrated into the system without the availability of the other 

elements, this clarifies the ability of organization to provide knowledge 

management.  

4. There are significant differences in the responses of study sample 

attributed to demographic variables. 
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 ل الفصل األو

 

 خمفية الدراسة واالطار العام
 

  مقدمة  1.1

 
غيرات المتسارعة التي والت  ، حوالتنواعيا موجة مف الت  أمات المعاصرة عمى اختبلؼ تواجو المنظ   

، مةة المتقد  تمؾ الثورة التي تعتمد المعرفة العممي   ،ةورة المعموماتي  تجتاح عالـ اليوـ وفي مقدمتيا الث  

والشبكة  ،ليقدـ الكبير في تقنيات الحاسب اآلاتجة عف الت  قة الن  لممعمومات المتدف  مثؿ واالستخداـ األ

 .          صاالتة لبلت  العالمي  

صبحت العامؿ أة، بؿ ىمي  أكثر األ ؿ المصدر االستراتيجي  صبحت المعرفة تمث  أونتيجة لتمؾ التحوالت  

 .(schwandt, 2003)ميا و فشأمة كثر تأثيرًا وسيطرة في نجاح المنظ  قوى واألألا

ؼ مع متطمبات ة ىادفة ومعاصرة لمتكي  لمنظمات اليوـ ووسيمة إداري   المعرفة العصب الحقيقي   تعد   

 وتحقيؽ التميز واإلبداع في ظؿ  ، روةالمعرفة ىي المورد األكثر أىمية في خمؽ الث   ف  إالعصر، إذ 

، والخصخصة ،ة، كالعولمةتصاعدت في إطارىا العديد مف المفاىيـ الفكري  ة التي المعطيات الفكري  

 .(2010)حمود،  عة المجتمعات اإلنسانية المختمفةفساع ر ات ػوثورة المعمومات و 
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إحداث استطاعت و  ،طوير والتغيير في عصرنا الحالي  حيث أصبحت إدارة المعرفة مف أىـ مدخبلت الت  

ة، فيناؾ نوع مف الترابط سات التربوي  سات خاصة المؤس  ة في مستوى أداء مختمؼ المؤس  نقمة نوعي  

ة، حيث يوجد قدر مف التطابؽ سات التعميمي  نشطة وفعاليات المؤس  أو ، دارة المعرفةإواالنسجاـ ما بيف 

 ةة بصفتيا منظمات معرفي  عميمي  سة التيات المؤس  نشطة وفعال  وأليات آلممعرفة و  بيف المفيوـ العممياتي  

 .(2004)محجوب، 

 وأف   ،عمى المعرفة سيكوف قائماً  العمؿ النموذجي   أف  ب (Peter Drucker)دارة إلأ رائد اوقد تنب  

ستكوف مف في المجتمع و االقتصاد ؿ القوة المييمنة في ة التي تمث  سات بشقييا اإلنتاجية والخدمي  المؤس  

 .(Turban, 2001) صناع المعرفة

 رطاإالعامميف في و دارة القاسـ المشترؾ لجميع الجيود المبذولة مف قبؿ اإل سي فيعتبرالمؤس   داءا األأم   

اىرة الظ  مات بشكؿ عاـ، بؿ يكاد يكوف داء مفيومًا ىامًا وجوىريًا بالنسبة لممنظ  األ د  المؤسسات، لذا يع

غـ مف كثرة البحوث والدراسات التي تناولت مفيـو دارية. وبالر  ة لكافة فروع وحقوؿ المعرفة اإلمولي  الش  

ويعود ذلؾ الختبلؼ المقاييس والمعايير ، فاؽ حوؿ مفيوـ محدد ليذا العنوافت  و لـ يتـ االأن  داء إال األ

والتي ترتبط بشكؿ وثيؽ باألىداؼ  ، وقياسو داءمات والمدراء في دراسة األالتي تعتمد عمييا المنظ  

سي بأنو: داء المؤس  األ (2009)العمواني، رؼ جاىات التي تسعى المنظمة لتحقيقيا. وعميو ع  واالت  

عمى  ركيزسي يقتضي الت  المؤس   لذا فاألداء ،ةة باستخداـ الموارد بكفاءة وفاعمي  "إنجاز األىداؼ التنظيمي  

 ،خرى، والتي تكوف محورًا لمتقييـز المنشأة عف غيرىا مف المنشآت األالعناصر الفريدة التي تمي  

وغير الممموسة، وتشمؿ  ،وقياس الموجودات الممموسة ،ةوغير المالي   ،ةرات المالي  وبالتالي تشمؿ المؤش  

 ظـ". والن   ،ةوالموارد البشري   ،اتممي  والع ،اتسي المرتكزة عمى االستراتيجي  الجوانب العريضة لؤلداء المؤس  

 ودراسة         األمني، العمؿ في المعرفة إدارة نجاح متطمبات (2009)المسند،  دراسة مف كؿ وأشارت

 األداء، مستوى عمى وأثرىا الفمسطينية الحكومية المؤسسات في المعرفة إدارة تطبيؽ (2012)المدلؿ، 
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 في الوظيفي واألداء المعرفة إدارة ممارسات بيف العبلقة" بعنواف دراسة(Kasim, 2010) ودراسة 

 المعرفة إدارة تطبيؽ األمنية واألجيزة الحكومية المؤسسات تبني أىمية إلى" الماليزية الحكومة الدوائر

 الداخمية عممياتيا كفاءة وزيادة لمجميور، المقدمة ةالخدم نوعية عمى أثر مف ليا لما مؤسساتيا في

  الببلد. في التنمية عجمة سير دعـ إلى باإلضافة المؤسسات، بيذه العامميف ورضا

 الذي التدريب جودة بشكؿ أساسي إلى يعود الماضية السنوات خبلؿ األمني العمؿ في التطور إف

 الغربية الضفة في األمنية الكميات عدد زاد فقد الوطني، الواجب ألدائو إعداده خبلؿ األمف رجؿ يتمقاه

 ليتميز بو خاصة تدريب مركز أو كمية أمني جياز ؿلك يصبح لكي الماضية سنوات الست خبلؿ

  األخر. عف بأدائو

 لوجود باإلضافة األمنية، األجيزة تتبع أمنية وأكاديميات تدريبية مراكز أريحا مدينة في يوجد حيث

 بشيادات سنوات أربعة فترة خبلؿ وشرطييف أمنييف ضباط إعداد عف المسؤولة االستقبلؿ جامعة

 عمى قصراً  وليست األجيزة لمختمؼ دورات تعقد مشتركة تدريب مراكز إلى باإلضافة بكالوريوس،

 .أخر دوف جياز

 وعممياتيا، وأنظمتيا وأىدافيا المعرفة إدارة مفيـو عمى التعرؼ في الدراسة فكرة جاءت ىنا مف

 تطبيقيا، وممارسات الغربية بالضفة العاممة األمنية الكميات في المعرفة إدارة واقع عمى والوقوؼ

 األمثؿ، بالشكؿ الفكري الماؿ رأس الستغبلؿ الكميات ىذه يف المعرفة إدارة وعمميات متطمبات وتحديد

 .األداء بمستوى واالرتقاء الفرد، يمتمكيا التي والميارة الخبرة عف يعبر والذي

 
 مشكمة الدراسة  2.1

 
وتحقيؽ  ،ة الحديثة إلحداث التغيير والتطويرات واألساليب اإلداري  إدارة المعرفة مف أىـ االستراتيجي   تعد  

د ويؤك   ،(2005)حجازي،  واإلنتاج ،حةوالص   ،ناعةة فمقد أثبتت جدواىا في عالـ الص  زة التنافسي  المي  
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 ،وسائؿ نجاح اإلدارة دة والمبتكرة مف أىـ  الفكر والمعرفة المتجد   ـ أف  دارة في العالـ المتقد  عمماء اإل

ف تراعى اتجاىات المجتمع أى المواقؼ بشرط في شت   وىما جناحا القيادة نحو النجاح االستراتيجي  

حداث أوىي  ،المعرفة ىي األصؿ الجديد أف  إلى  (2008)نجـ، كما أشار  ،(2000)الرشيدي، 

 ة في اإلدارة. ًا لمميزة التنافسي  عوامؿ اإلنتاج المعترؼ بيا باعتبارىا مصدرًا أساسي  

فيي  مني  انع لممستقبؿ األاؿ الص  الفع   البشري  سة المنتجة لممورد ة ىي المؤس  مني  ات األوبما أف الكمي  

مجااًل جاذبًا لبلستثمار، ففوائد استثماراتو في  عميـ بطبيعتو يعد  ة، والت  مني  بطبيعتيا تقـو بتعميـ الكوادر األ

ىـ أوالمدنية مف  منيةات بشكؿ عاـ بشقييا األالكمي   متزايدة وغير محدودة، وتعد   العنصر البشري  

دارة إمات مبلئمة لتبني كثر المنظ  أىي مف و نتاج المعرفة واالستثمار فييا، إتي تقوـ عمى مات الالمنظ  

 سي  داء المؤس  دارة المعرفة عمى األتطبيق إثر أ" قياس راسة تكمف في المعرفة. وعميو فإف مشكمة الد  

  ".ةفة الغربي  ة العاممة في الض  مني  ات األفي الكمي  

 

 أىمية ومبررات الدراسة  3.1

 
 حجـ أف إذ الحديثة، المنظمة في المعرفة مجاؿ في العامميف حجـ تزايد مع المعرفة أىمية تزداد

 ىذه أف حيث لممنظمة، السوقية القيمة في المعرفة إدارة دور يبرزحيث  ،المعرفة مجاؿ في العامميف

 مثؿ الممموسة غير الموجودات قيمة إلى يعود وىذا الممموسة، المادية موجوداتيا قيمة تفوؽ القيمة

 .وغيرىا االختراع وبراءات الفنية والمعرفة الفكرية والممكية التجارية والعبلمة التجاري واالسـ الشيرة

 إدارة أىمية وتتجمى المعرفة، إدارة ىو حديثا حيويا موضوعا تتناوؿ أنيا في الدراسة ىذه أىمية تكمف

 بنجاح، الرقمي االقتصاد عصر إلى لمدخوؿ المنظمات تييئ فاعمة أساسية أداة أنيا في المعرفة

وبشكؿ خاص  ،ةسات الحكومي  تبحث بشكؿ عاـ في تطوير أنظمة العمؿ في المؤس  فالدراسة الحالية 
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لى  إنيا تسعى إ  يا الجية التي تنظـ عمؿ األجيزة األمنية، حيث ة عمى اعتبار أن  مني  ات األفي الكمي  

 واألداء األمني   ،ةنيـ مف االرتقاء بمستوى الخدمة المقدم  مك  ة تة ومعرفي  اط بصفات قيادي  تخريج ضب  

 مثؿ لمموارد والقدرات المتاحة. وتحقيؽ األىداؼ مف خبلؿ االستغبلؿ األ ،سيوالمؤس  

لتأثيره الكبير عمى  ؛موضوع إدارة المعرفة ىو محؿ اىتماـ واسع في الوقت الحالي فيو أف   ومما ال شؾ  

االىتماـ  ف  إوتدارس بيف عدد كبير مف الباحثيف والمتخصصيف، إال  نقاش مات، وقد أصبح محؿ  المنظ  

ة، األمر الذي يؤدي إلى وجود الخمط ة والعممي  ة النظري  مف الناحي   العربي بيذا المدخؿ غير كاؼ  

، وىو الحاؿ كذلؾ في األ ة بحسب اطبلع الباحث مني  األ كاديمياتوالعمومية في تناوؿ ىذا المفيـو

لية تطبيقيا في ىذه آو  ،دارة المعرفةإولمس الفجوة بيف  ،ةمني  في العديد مف الدورات األ الذي شارؾ

 . ألكاديمياتا

راسة باعتبارىا الد   ،ةمني  ات األتطبيؽ إدارة المعرفة في الكمي  لرة يا معالجة مبك  أن   فيراسة ة الد  ىمي  أ تزداد

 ف  إذ إ ة وفقًا لما ىو منشور.وقطاع غز   ، ةالغربي  فة تناولت ىذا الموضوع عمى مستوى الض   لتيولى ااأل

 سات. باالىتماـ الكافي مف قبؿ الباحثيف في ىذه المؤس   ىذا المفيوـ لـ يحظ  

 
 راسة أىداف الد   4.1

 
 مني  دارة المعرفة في العمؿ األإة تطبيؽ ىمي  أتقديـ معمومات ىامة ألصحاب القرار حوؿ  اليدؼ العاـ

وتأىيميـ لتأدية الواجبات  ،واألفراد  باطة باعتبارىا المسؤولة عف إعداد الض  األمني   اتوتحديدًا في الكمي  

 ،ة بشكؿ خاصمني  ات األدارة المعرفة في الكمي  إتطبيؽ  ف  أحسب تخصصو. حيث  المطموبة منيـ كؿ  

ر مف خبلؿ خاذ القراوات   ،خطيط االستراتيجي  ة الت  تحسيف عممي  ة بشكؿ عاـ يساعد عمى واألجيزة األمني  
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ات تشارؾ وتبادؿ المعرفة بيف وتسييؿ عممي   ،وفي الوقت المناسب ،توفير المعمومات بشكؿ دقيؽ

 اط ولممجتمع معًا. ب  اط وتحسيف الخدمة المقدمة لمض  ب  المدربيف والض  

  فتتمثؿ باآلتي:  األىداؼ الفرعيةأما 

 والعبلقة بينيما.  ،اتياوماىية عممي   ،بات تطبيؽ إدارة المعرفةؼ عمى متطم  عر  الت   .1

 وأثره عمى مستوى األداء المؤسسي. ،ةات األمني  فحص تأثير تطبيؽ إدارة المعرفة في الكمي   .2

تباع منيج إدارة المعرفة وأثره انة لمدى تأثير فراد العي  أالكشؼ عف داللة الفروؽ في استجابات  .3

ة، مدة الخدمة تبة العسكري  ، الر  العممي  )الجنس، المؤىؿ  يةاآلترات والتي تعزى لممتغي   ،عمى األداء

                                 سة، طبيعة العمؿ، مكاف العمؿ(.في المؤس  

 

 أسئمة الدراسة  5.1

  
 يمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية: 

 ؟ز األداء المؤسسيما دور متطمبات إدارة المعرفة في تمي    .1

 ؟ز األداء المؤسسيالمعرفة في تمي  دارة إما دور عمميات  .2

 ؟ المعرفة إدارة وعمميات المعرفة، إدارة متطمبات بيف العبلقة ما .3

 ؟ز األداء المؤسسية، وتمي  ز بيا أعضاء الييئة التدريبي  ما العبلقة بيف الخصائص التي يتمي   .4
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 راسة ات الد  فرضي   6.1

 
ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث  المعرفة،ـ مف توضيح لممقصود بإدارة عمى ما تقد   بناءً 

 ،راسةابقة واإللماـ بالبيئة المحيطة لمشكمة الد  دبيات الس  مراجعة األ، وذلؾ بعد راسةات الد  بوضع فرضي  

 : االتيحو راسة كانت عمى الن  وعميو فإف فرضيات الد  

داء ز األوتمي   ،دارة المعرفةإة بيف متطمبات حصائي  إتوجد عبلقة ذات داللة  :ولىة األ الفرضي  

 سي.المؤس  

 سي.داء المؤس  ز األوتمي  ، دارة المعرفةإات ة بيف عممي  حصائي  إتوجد عبلقة ذات داللة : انيةة الث  الفرضي  

 ياتوعمم  مف ناحية، دارة المعرفة إبات ة بيف متطم  حصائي  إعبلقة ذات داللة  توجد :الثةة الث  الفرضي  

 خرى. أ ةمف ناحي إدارة المعرفة

ة نية تعزى لمعوامؿ الشخصي  فراد العي  أراء آة في حصائي  إتوجد فروؽ ذات داللة  :ابعةالفرضية الر  

سة، ة، مدة الخدمة في المؤس  رتبة العسكري  ، ال  راسة )الجنس، المؤىؿ العممي  نة الد  فراد عي  ة ألوالوظيفي  

 .طبيعة العمؿ، مكاف العمؿ(

 
 راسة حدود الد   7.1

 
ات كاديمي  راسة عمى معرفة الواقع الحالي إلدارة المعرفة في األالد   اقتصرتة: الموضوعي  الحدود  -

وتحديد درجة  ،دارة المعرفةإة توظيؼ دارة المعرفة، وأىمي  إوذلؾ مف خبلؿ مفيـو  ،ةمني  ات األوالكمي  

  . سي  المؤس  داء ز األدارة المعرفة، ومدى انعكاس ىذه الممارسات عمى تمي  إات الممارسات لعممي  



8 

 

ة في داري  والييئات اإل ،والعسكرييف ،منييفراسة عمى المدربيف األىذه الد   تكز تر  :البشري   الحد   -

 ،عف نقميا وفوىـ المسؤول ،بات إدارة المعرفةكونيـ مف تنطبؽ عمييـ متطم   ،ةمني  ات األالكمي  

 وتطبيقيا. ،وتخزينيا

كمية فمسطيف وىـ ) ،ةفة الغربي  ة في الض  مني  ات األي  راسة عمى الكمىذه الد   تقتصر ا: المكاني   الحد   -

، مف الوقائي  ة األكاديمي  أة، و رطي  ة فمسطيف لمعموـ الش  ، وكمي  (جامعة االستقبلؿلمعموـ األمنية )

، مركز تدريب االستخبارات العسكرية، ىيئة التدريب العسكري، مركز ة الحرس الرئاسي  وأكاديمي  

 (.تدريب المخابرات العامة

وتحميؿ  ،راسةبات ىذه الد  الستكماؿ متطم   ؛والمعمومات البلزمة ،: تـ جمع البياناتالزماني   الحد   -

 . 2016-2015 مف العاـ الدراسي  والثاني ؿ و  نتائجيا خبلؿ الفصؿ األ

 

 رات الدراسة متغي   8.1

 
المادية والبشرية  مواردىا استخداـ عمى المنظمة قدرة ويعرؼ بأنو سياألداء المؤس   :ير التابعالمتغ  

نتاج بكفاءة، ويشمؿ  ،(Peterson, 2003) لمستخدمييا ومناسبة أىدافيا، مع متناغمة مخرجات وا 

 الي: الت  

 والذي بالمؤسسة، عممو خبلؿ مف الفرد بو يشعر الذي الشعور ونقصد بو محصمةرضا العامميف  .1

 واألجر يشغميا، التي الوظيفة طبيعة عف الفرد يكونيا التي االتجاىات مف مجموعة مف يتكوف

 إلييا ينتمي التي العمؿ مجموعة مع عبلقاتو وعف المتاحة الترقية فرص وعف عميو يحصؿ الذي

 . (Newsterm, 1994)لو  المنظمة تقدميا التي الخدمات وعف
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سة نتيجة اتباع وسائؿ حديثة سواء نتاجية لممؤس  االرتفاع في القدرة اإل وونقصد ب سيمو المؤس  الن   .2

 ةوزيادة في القدرة البشري  ، قؿ  أنتاجية بتكاليؼ مف شأنو زيادة القدرة اإل، دارةو اإلأنتاج في اإل

 . (2011)الزطمة، 

ة مة المطموبة عمى أكمؿ وجو، بأعمى دق  المنظ  داء وظائؼ أونقصد بيا  اخميةات الد  العممي   كفاءة .3

 . (2011)الدجني،  وبتكاليؼ ووقت وجيد أقؿ ،ةحرفي  و 

 
 ة:رات المستقم  المتغي  

 دارة المعرفة، وتشمؿ: إبات متطم   .1

وىي عبارة عف  ،دارة المعرفةإ لتطبيؽمور التي يجب توافرىا قصد بيا األية و االحتياجات المعرفي  

 والتكنولوجيا، ورأس الماؿ البشري  ، ةحتي  ريحة، والبنية الت  ة والص  والمعمومات، والمعرفة الضمني   ،البيانات

 .(2004)الكبيسي، 

دارة إنجاح نظاـ مف المعمومات إلأنفيذ وتطبيؽ خطيط والت  الت   بوونقصد  الوعي المعرفي  كما تشمؿ 

 . (2007)الممكاوي،  المعرفة

 تشمؿ: (2004)محجوب، كما يراىا دارة المعرفة، إعمميات  .2

ة رئيسة ة جوىري  عممي   ىيو  ،دارة المعرفةإىذه المرحمة مفتاحًا لبرنامج  تشخيص المعرفة: تعد    .1

 خرى وعمقيا.العمميات األطبلؽ وتحديد شكؿ إتساىـ في 

اعمة لتوليد رأس ماؿ بداع المعرفة أي مشاركة األفراد وفرؽ العمؿ الد  إتوليد المعرفة: وتعني   .2

 معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة.

والوصوؿ و  ،والبحث ،دامةواإل ،ات التي تشمؿ االحتفاظتخزيف المعرفة: تعني تمؾ العممي   .3

 االسترجاع لممعمومات والبيانات.  
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والتكمفة  ،والشكؿ ،خص المناسب في الوقتتوزيع المعرفة: تعني إيصاؿ المعرفة المناسبة لمش    .4

 المناسبة.

         وىو استثمار المعرفة وتطبيقيا بأكفأ صورة. ،دارة المعرفةإتطبيؽ المعرفة: وىي غاية   .5

 

بات إدارة المعرفة متطم   ف أف  فقد تبي   ،راسات ذات العبلقةوالد   ،ابقةالس  ات مف خبلؿ مراجعات األدبي  

اؿ. حيث سات إذا ما استخدمت بالشكؿ الفع  ات إدارة المعرفة ليا أثر عمى نوعية األداء في المؤس  وعممي  

و أ ،فرادعمى مستوى األ اء سواءدز في األوالممي   ر المستمر  طو  الت   ف  أجريت أراسات التي نت الد  بي  

راسة وجود عبلقة نت الد  ، حيث بي  كنولوجي  قدـ الت  ومواكبة الت   ،دارة المعرفةإي نظاـ سات يعود لتبن  المؤس  

دارة المعرفة عمى مثيبلتيا مف إبع نظاـ مات التي تت  ز المنظ  رات بحيث تتمي  مباشرة بيف المتغي  

 دارة المعرفة. إى المنظمات التي ال تتبن  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 المبحث األول: المعرفة
 

 مقدمة 1.1.2

 
ر وتطو   ،د الحياةؽ بتعق  د ويتعم  و يتجد  لكن   ،ً قديما سعي الكتسابيا والبحث عنيا يعد  وال   االىتماـ بالمعرفة

عميـ حيف أنشأ أوؿ مدرسة في ببلد ة الت  أىمي  درؾ اريخ يحمورابي أوؿ حاكـ في الت   تعميـ. ويعد  أساليب ال  

 479-551كونفوشيوس ) د الفيمسوؼ الصيني  ما بيف النيريف بحدود ألفي عاـ قبؿ الميبلد، ثـ جد  

عمى  يوي  ننجاح الد  ـ وال  قد  ريؽ الوحيد لمت  المعرفة ىي الط   عوة إلى نشر المعرفة حيف قاؿ "إف  ؽ.ـ( الد  

ة أعطى جرعة جديدة ودفعة قوي   ؽ.ـ( فقد 347_427أفبلطوف ) ا الفيمسوؼ اليوناني  األرض". أم  

ة المعرفة مف خبلؿ دعوتو إلقامة المدينة الفاضمة فيو القائؿ "بدوف المعرفة لف يكوف اإلنساف ألىمي  

ف   قادرًا عمى ؿ في والمتمث   ،المحيط بوحامؿ المعرفة وحده القادر عمى فيـ عالمو  معرفة ذاتو، وا 

 الوجود". 
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رساء دولتيا األولى أصب ،وبعثة سيدنا محمد )ص( ةسبلمي  عوة اإلومع ظيور الد   ح العمـ فريضة عمى وا 

أصبح العمـ متاحًا لمجميع وأصبح  ،وبعد أف كانت المعرفة حكرًا عمى الفبلسفة وتبلمذتيـ  ،كؿ مسمـ

ر العمـ التي فتحت أبوابيا و ود ،ونشر عمميـ في المساجد ،معرفتيـف بإيصاؿ يالعمماء والفقياء مكمف  

 حدب وصوب بمف فييـ الطمبة األجانب مف غير المسمميف.  أماـ الطمبة القادميف إلييا مف كؿ  

 ،صاالتدت ثورة االت  أف يتواصؿ االىتماـ بالمعرفة في عصرنا الحاضر بعد أف مي   بيعي  ومف الط  

بؿ لتبادؿ المعرفة وتجديدىا، وليس غريبًا رت الس  ويس   ،بت المسافاتات، وقر  قني  والت   ،وثورة المعمومات

بضع سنوات بعد أف كانت مضاعفتيا تستغرؽ  ورات أف يتضاعؼ حجـ المعرفة كؿ  ىذه الث   في ظؿ  

 .(2011)الزطمة، ماف قرف مف الز  

 
 (  الفكري   المال رأس) ماىي ة المعرفة 2.1.2

 
 ،عاريؼ المتداولةد الت  ى إلى تعد  وىذا االختبلؼ أد  ، إعطاء مفيوـ عاـ لممعرفة ختمؼ الباحثوف حوؿي

يا القدرة عمى ترجمة المعرفة بأن  الذي عرؼ  (Druker, 2008)تعريؼ يا مف أىم  و  برزتوالتي 

 وىذه القدرة ال تكوف إال عند ذوي ،دأو إيجاد شيء محد   ،ة محددةإلى أداء لتحقيؽ ميم   المعمومات

ؿ دة، حيث تمث  ؽ نتائج محد  لممعرفة يحق   عريؼ إلى األداء كمخرج حيث يشير ىذا الت  ، ةالميارات الفكري  

ىذا المفيـو  ة، إال أف  وتحقيؽ أىداؼ مرجو   ،ماغ التي يمكف تحويميا إلى أداءالد   معموماتالمعرفة 

 لممعرفة.  يقتصر عمى الجانب الضمني  

والتي  ،اعبير عنيا رسمي  ة ىي التي يمكف الت  ة، فالظاىري  وباطني   ةف المعرفة تنقسـ إلى نوعيف ظاىري  إ

ة فيي مني  ا المعرفة الض  طات. أم  بسيولة، وتوجد بصيغة براءات اختراع ومخط   يمكف إيصاليا ونشرىا

)باسردة،  عبير عنيا يكوف عبر ميارات معتمدة عمى العمؿالت   نتشار ألف  اال زة وصعبةغير مرم  

2006). 
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ة والمدركات الحسي   ،والخبرة ،بيف المعمومة المعرفة عبارة عف "حصيمة االمتزاج الخفي   أف   يرى الباحث

ؿ في يا تسج  ن  إوالمعمومات وسيط الكتساب المعرفة ضمف وسائؿ عديدة، حيث  ،والقدرة عمى الحكـ

ـ  أ ،فراددمغة األأ  .مة"و المنظ  أ ،تخزينيا في وثائؽ المجتمع و يت

 
 ة المعرفةأىمي   3.1.2 

 
ن  ة المعرفة لممنظ  ىمي  أ ف  إ مة، ضافة قيمة لممنظ  إميا مف ما فيما تشك  مات ال تكمف في المعرفة ذاتيا وا 

مة إلى االقتصاد الجديد المعتمد عمى المعرفة، والذي يعرؼ ؿ المنظ  وفي الدور الذي تؤديو في تحو  

مة في ذاتو عمى حجـ المعرفة المتاحة عف فرص نشاء المنظ  إيعتمد قرار حيث باقتصاد المعرفة، 

 .مب عمى منتجاتيا وخدماتياعات الط  وؽ وتوق  ظروؼ الس  و  االستثمار

والمجاالت المساندة التي  ،مةلممنظ   شاط الرئيسي  المعرفة القرار باختيار مجاؿ الن  د يتحد  ل باإلضافة

روؼ والظ   ،عةائدة والمتوق  تقنيات الس  ؼ فييا أمواليا ومواردىا المتاحة، وذلؾ في ضوء ال  توظ  

  .ة العامةاالقتصادي  

التي تعتمد  مف حقوؿ العمؿ اإلداري   اً وغيرىا حقبًل ميم   ،ةوالمالي   ،ةنتاجي  ات اإلؿ تخطيط العممي  يمث   كما

ة المتاحة لمقائميف بيا، ويكوف النجاح فييا رىنًا بجودة وحداثة تمؾ داري  ة واإلًا عمى المعرفة التقني  كمي  

 ،وارتباطيا بمجريات األمور في األسواؽ واشتماليا عمى رصد وتقييـ لممارسات المنافسيف ،المعرفة

ة وكفاءة ما تقوـ بو فعالي   مة مادارية المتاحة لمنظ  ة واإلالمعرفة التنظيمي  د نوعيات ومستويات تحد  و 

وغير  ،ات األداء ومعاييرهونظـ العمؿ واختيار تقني   ،ة والوظيفيةاإلدارة مف تصميـ ىياكميا التنظيمي  

 كما تؤثر المعرفة المكتسبة مف ،وتفعيؿ ما بيا مف موارد ،مةذلؾ مف أمور ميمة لتشغيؿ المنظ  

وغيرىا  ،عادة اليندسةا  بلع عمى ممارسات اآلخريف في قرارات إعادة الييكمة، و جارب واالط  الخبرات والت  

 .(2011)الزطمة، مات مف محاوالت التطوير والتحسيف في أداء المنظ  
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ـ   ،ةتطمح لمميزة التنافسي  ة أف أـ تربوي   ،ةمني  أمة سواء كانت عمى المؤسسة التعمي   يرى الباحث أف    ويت

ة واستخداـ المعرفة الداخمي   ،ووضع الشخص المناسب في المكاف المناسب ،ة الحديثةذلؾ بالعمؿ بالتقني  

ـ  مني  ات األة، ويجب عمى الكمي  عمى المعرفة الخارجي   واستثمارىا وعدـ االعتماد الكمي   االىتماـ  ة أف تيت

 ،ةلى ىذه الميزة التنافسي  إبناء خبرات جديدة تساعدىا في الوصوؿ  ابقة مف أجؿاألكبر بالخبرات الس  

 تائج.والحصوؿ عمى أفضؿ الن  

 

  خصائص المعرفة  4.1.2

 
ىؤالء، وفي  الختبلؼ وجيات نظر وىذا نظراً  ،ختمؼ الباحثوف حوؿ وضع خصائص وسمات لممعرفةي

  أتي:المجمؿ يمكف إيجاز خصائص المعرفة فيما ي

 أي المستقبؿ، عمى ىذا ينطبؽ وال الر اىف، الوقت في وتنافسي ة صحيحة، تكوف المعرفة: التراكمي ة -

 .القديمة لممعرفة يدةدج معرفة بإضافة ولكف متغيرة، المعرفة أف  

 الجزء وانتقاء إلييا، الوصوؿ لممستفيد تتيح صحيحة بطريقة والمرت بة المتول دة المعرفة: الت نظيـ -

 .منيا المقصود

 شيء لكؿ والت عميؿ البحث في اإلنساف رغبة إلشباع ييدفاف والت عميؿ الت سبيب: األسباب عف البحث -

 .أفضؿ بنحو فييا الت حكـ يمكف حيث الظواىر أسباب وفي معرفة

 التي العقوؿ عمى بؿ فحسب تبحثيا التي الظ واىر عمى تسري ال المعرفة شمولي ة: الش مولي ة -

 الجميع إلى لبلنتقاؿ قابمة وىي ظيورىا، بمجرد الجميع عمى نفسيا تفرض فالحقيقة تتمقاىا،

     .(2004)الكبيسي، 
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  مصادر المعرفة  5.1.2

 
 أف   مصدر المعرفة ىو ذلؾ المصدر الذي يجري أو يجمع المعرفة، وأكد أف   (Saffady, 2003) يرى

عف  قديماً  ـتكم    أرسطو أف   إلى د حدود المعرفة لؤلفراد، وتجدر اإلشارةوالخبرة أمور تحد   ،عمـالذكاء والت  

  :قسـ إلى مصدريففيي تولتحديد المصادر بصورة دقيقة  كمصدر لممعرفة، الحس  

 العبلقة نوع عمى ىنا وتتوقؼ المنظ مة، الخارجي ة البيئة في تظير التي وىي الخارجي ة المصادر .1

 استنساخ عممي ة عمييا تسيؿ التي ال تجمعات إلى االنتساب أو الرائدة، المنظ مات وبيف بينيا

 إضافة العممي   البحث ومراكز والجامعات واألنترنت، المكتبات المصادر ىذه بيف ومف المعرفة،

 . لممنظ مة الخارجية لمبيئة

مة المتراكمة في خبرات أفراد المنظ   مةمة، والمتمث  ة لممنظ  ؿ البيئة الداخمي  ة وتمث  اخمي  المصادر الد   .2

ة االستراتيجيات، ومف خبلؿ اخمي  المؤتمرات الد   حوؿ مختمؼ المواضيع، والتي تكتسب مف خبلؿ

 .(2004)الكبيسي،  ـ أثناء العمـ أو البحوثعم  الت  

 
  نواع المعرفةأ 6.1.2

 
أو  ،منظمة كانت تصنيؼ المعارؼ فييا لتحسيف استخدامياالة لممعرفة في أي دارة الفع  إلب اتتطم  

يجادىاتحديد جوانب القصور والضعؼ فييا، والبحث في كيفي   ونقميا  ،تبادلياو  ،وتحويميا ،ة تطويرىا، وا 

 واستثمارىا. 

 ًا، وىذه حقيقة ألف  ونمطي  ليست نوعًا واحدًا متجانسًا  أنواع"المعرفة  عمى أف   (2008)نجـ، د أك  

المنظمة عندما تقدـ  يا في إطار واحد، بؿ إف  وال يمكف أف توضع كم   ،المعرفة ليس ليا شكؿ محدد

وىو الجزء القابؿ لمتحديد والنقؿ  ،يا ال تقدـ إال جزءًا مف معرفتياأو خدماتيا وخبراتيا فإن   ،منتجاتيا
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مة في رؤوس ة داخؿ المنظ  المعرفة األكثر أىمي   تظؿ  ل ؛ما في حاالت كثيرة سيؿ التقميد أيضاً ورب  

خريف، وال التدريب عميو مف زة وتداؤب فرؽ العمؿ فييا مما ال يمكف نقمو لآلأفرادىا وعبلقاتيـ المتمي  

 ة العمؿ التي توزع عادة عمى العامميف الجدد". خبلؿ أدل  

( Duffy, 2000)ودراسة  (،Backma, 2000)ودراسة  ،(2006)باسردة،  قد اتفقت كؿ مف دراسةف

 المعرفة تقسـ إلى نوعيف أساسييف ىما:  عمى أف  

وىي المعرفة التي يمكف لؤلفراد تقاسميا فيما بينيـ، وتشمؿ كبًل مف البيانات  ريحةالمعرفة الص   .1

والتي  ،نةوالمعمومات المخز  والمعمومات التي يمكف الحصوؿ عمييا وتخزينيا، وكذلؾ البيانات 

 .(2005)حجازي،  اتنوالمواز  ،والبرامج ،واإلجراءات ،تتعمؽ بالسياسات

 أرشيؼ في والمخزنة الموجودة بالمعمومات ؽتتعم  ريحة ىي المعرفة التي  المعرفة الص   يرى الباحث أف  

 مع تقاسميا ويمكف ،واستخداميا إلييا الوصوؿ مةالمنظ   داخؿ لؤلفراد يمكف الغالب وفى مة،المنظ  

 والكتب. ،والمقاءات ،خبلؿ الندوات الموظفيف مف جميع

والمكتسبة مف خبلؿ تراكـ خبرات  ،المعرفة المختزنة في عقوؿ األفراد وىي ةالضمني   المعرفة .2

ب الحصوؿ عمييا لكونيا مختزنة داخؿ ا يصع  ، مم  سابقة، وغالبًا ما تكوف ذات طابع شخصي  

 عقؿ صاحب المعرفة. 

وتشير إلى الميارات الموجودة  ،ةة ىي المعرفة المخفي  المعرفة الضمني   ( بأف  Allen, 2003يرى ) 

ة، دراكي  إة أو والتي يصعب نقميا وتحويميا لآلخريف، وقد تكوف المعرفة ىنا فني   ،فرد داخؿ عقؿ كؿ  

أو تعبير عنيا بكممات، وىذا النوع مف المعرفة يصعب  ،ةيا عممي  عمى أن   يؿ فيمياوليس مف الس  

لى معرفة إيؿ بعضيا و الممارسات وتحو يمكف استثمارىا مف خبلؿ بعض يا، إال أن  بحكـ والت   ،إدارتيا

خرى مف خبلؿ مشاركة الفرد بمعارفو أة ة إلى معرفة ضمني  صريحة. كما يمكف تحويؿ المعرفة الضمني  

 .ة مع اآلخريف لنقؿ وتبادؿ الميارات والخبرات واألحداثالفني  
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 ،فرد كؿ عقؿ داخؿوالمعمومات بالميارات  ؽتتعم  ىي المعرفة التي  ةالضمني   المعرفة يرى الباحث أف  

  .لآلخريف تحويميا أو ،نقمو يؿالس   غير مف والتي

حويؿ المعرفة تل السعي موظفييا معرفتيا المختزنة في عقوؿ مة تريد أف تديرمنظ   عمى أي   ولذلؾ فإف  

ومف  ،فراد عمى إظيار المعارؼ التي يمتمكونياوذلؾ مف خبلؿ تحفيز األ ،ة إلى معرفة صريحةالضمني  

 .مشاركتيا لتعميـ االستفادة منيا ثـ  

 
 ىرم المعرفة  7.1.2

 
 في تبنى المعرفة مف خبللو أف   يوضح ىرمي   عف ىـر المعرفة بأنو شكؿ (Coakes, 2003)ُيعبر

ـ   اليـر قاعدة تشك ؿ التي الخاـ البيانات مف األساس ـ   المعمومات، ث  التي الحكمة إلى وصوالً  المعرفة ث

  اآلتي:  الن حو عمى المعرفة ىرمي ة نماذج أىـ   الباحث يعرض يمي وفيما. اليـر رأس بدورىا تشك ؿ

 ((Raddund & Alanمف كؿ صو ره كما المعرفة ىـر نموذج .1

 والبيانات الخاـ، البيانات أف   (Raddund & Alan) وضعو الذي المعرفة ىـر أنموذج يوضح

 إدارة" مستوى وعند متكاممة، كاممة إجراءات" العممياتي ة البيانات" وتعكس. اليـر قاعدة تشكؿ الضمني ة

 مجموعات ضمف ومصن فة ممخ صة، بيانات المستوى ىذا يتضم ف إذ ىام ة تغي رات تحدث" المعمومات

 ينتج الذي" األعماؿ ذكاء" مستوى إلى الوصوؿ يتحق ؽ األعمى إلى وبالصعود. ومنظمة ومفمترة مخزنة

ـ   عندما  القياـ إف  . مكث ؼ بشكؿ وتحميميا وربطيا، وتنقيتيا، وتنظيميا، والمعمومات، البيانات معالجة تت

 بأن يا المعرفة وصؼ يمكف الحالة ىذه وفي المعرفة إلى تقود لممعمومات، جديدة وفمترة تمخيص بعممي ة

 بموجبيا، العمؿ يمكف والتي القرار وات خاذ والخبرات، والمبادئ، المعمومات، ىياكؿ عمى تشتمؿ
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 تمث ؿ والتي الحكمة، تكمف اليـر قم ة وعند. مختمفة وأساليب مختمفة، ظروؼ ضمف بيا والت شارؾ

  وضحيا كما المعرفة ىـر يوضح  أدناه( 1.2) رقـ والشكؿ. واستمرارىا المعرفة ديمومة

(Raddund & Alan). 

 
 ( Raddund & Alan) وضحيا كما المعرفة ىرم( 3.2) رقم الشكل

 

 

 

  (Becman & Liebuits) مف كؿ   صو ره كما المعرفة ىـر نموذج .2

 ليذا الس فمى القاعدة في أن و (Becman & Liebuits) مف كؿ   صو ره كما المعرفة ىـر أنموذج يوضح

 المعمومات، ذلؾ ويمي المفس رة، غير العددي ة والرموز والص ور، الحقائؽ، تشمؿ التي( البيانات) اليـر

 أف بعد معي نة، ميم ة في ومحتواىا شكميا استخداـ يمكف والتي ومعنى، بسياؽ المشر بة البيانات وىي

ـ   قد يكوف  والمبادئ، المعمومات، ىياكؿ عمى فتشتمؿ المعرفة أم ا. ومعالجتيا وتصنيفيا تشكيميا، ت

 والفع اؿ المبلئـ االستخداـ ىي التي الخبرة مستوى ذلؾ ويمي المشكمة، وحؿ   القرار وات خاذ والخبرات،

 لتوليد لمنظ مةا خبرة تعني والتي القدرة، تأتي وأخيراً  األداء، وتحسيف الن تائج تحقيؽ أجؿ مف لممعرفة



19 

 

 أدناه( 2.2) والشكؿ (Marquardt, 2002) األداء مف عاؿ   مستوى عمى عممي ة أو خدمة أو منتج،

ح  .(Becman & Liebuits) مف كؿ   صو ره كما المعرفة ىـر يوض 

  
ح( 9.9) الشكل ره كما المعرفة ىرم يوض   (Becman & Liebuits) من كل   صو 
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 دارة المعرفة إاني: المبحث الث  
 

    دارة المعرفةإنشأة   1.2.2

 
ؿ في االنتقاؿ عماؿ، والتي تتمث  مات األحديات التي تواجو منظ  لى الت  إدارة المعرفة إيعود ظيور 

ة رت بصورة جذرية مفاىيـ النظري  لى اقتصاد المعرفة، وما رافقو مف مظاىر وقوانيف جديدة غي  إالواضح 

الي تبادلت مكامف وآليات وبالت   ،ة، فضبًل عف ظيور مجتمعات المعمومات والمعرفةة التقميدي  االقتصادي  

لى المعرفة، وانتقمت مزايا المنافسة إلى موارد المعرفة إلت القيمة مف المادة ة، وتحو  بناء القوة الحضاري  

 .(De Brun, 2005) ورأس الماؿ الفكري  

 فقد درج الفبلسفة عمى الكتابة في ىذا الموضوع منذ آالؼ السنيف ،ةدارة المعرفة قديمة متجددإوتعتبر 

الكثير قد كتب  ة أماكف العمؿ ىي جديدة نسبيًا، ومف المؤكد أف  ولكف االىتماـ بعبلقة المعرفة بييكمي  

سعينيات مف القرف نوات القبلئؿ الماضية، ومنذ مطمع الت  عف ىذه العبلقة، ولكف معظمو كاف خبلؿ الس  

 Edward)، أشاركاء االصطناعي  ؿ لمذ  األو   ، وفي المؤتمر األمريكي  )ـ 1980(صـر في عاـ المن

Frislep) جديد أطمؽ عميو ىندسة  "المعرفة قوة" ومنذ ذلؾ الوقت ولد حقؿ معرفي   إلى عبارتو الشييرة

 . (2008)عمياف، ة جديدة ىي " ميندس المعرفة"ومع والدتو استحدثت سيرة وظيفي   ،المعرفة

ة المعرفة في عصر المعمومات وىو خر، نتيجة إلدراؾ أىمي  آظير حقؿ جديد  (ـ 1997) في عاـف

ر يمف بينيا تغي ،قة بالموضوعات المتعم  طور تغيير في عناويف الدوري  وقد تبع ىذا الت  ، دارة المعرفة"إ"

 دارة ومعالجة المعرفة. إلى إعماؿ دارة األإعادة ىندسة إ مجمةعنواف 

 ،اخنةة أصبح موضوع إدارة المعرفة مف المواضيع الس  خير مف التسعينيات الميبلدي  صؼ األالن  في و  

 دارة. في اإل نتاج الفكري  ة في اإلواألكثر ديناميكي  
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دراكر  أسيـ عدد مف منظري اإلدارة في نشأة وتطوير إدارة المعرفة، ومف بينيـ عمى وجو الخصوص 

(Peter Drucker) ،وبوؿ ( ستراستمافPaul Strasstman)، ( وبيتر سينجPeter Senge)  في

والمعرفة  ،ة المتزايدة لممعمومةىمي  ألد دراكر وستراسماف عمى اك  أة، فمقد حدة األمريكي  الواليات المت  

 . (Koening, 1999) ةريحة كموارد تنظيمي  الص  

مف  ة كبعد ثقافي في إدارة المعرفة، وقد درس كؿ  التعميمي  مة عمى المنظ   (Senge, 1994) زكما رك  

، وغيرىـ في  (Christopher Bartlett )(، وكريستوفر بارتميتChris Argyrisكريس أرجيريس )

 دارة المعرفة. األوجو المختمفة إل ىارفارد جامعة

مانينات مف الث   ( في بدايةDon Marchandلى دوف مارشارند )إوتعود بداية ظيور إدارة المعرفة 

أ كما تنب   ،ر نظـ المعموماتقة بتطو  ة مف الفرضيات المتعم  القرف الماضي، باعتبارىا المرحمة النيائي  

المنظمات ستتكوف مف  وبأف   ،سيكوف قائمًا عمى المعرفة العمؿ النموذجي   ( بأف  Durckerدركر )

 .(Turban, 2001)ة لزمبلئيـ ومف الزبائف غذية العكسي  ىـ، مف خبلؿ الت  ءصناع معرفة يوجيوف أدا

 Packardبيكارد )ىولت ، عندما قامت شركة (ـ 1985)ويرجع البعض إدارة المعرفة إلى عاـ

Hewlet  )وتأثيرىا عمى  ،بتطبيقيا، ولكف في ىذه الفترة لـ يقتنع الكثيروف بإدارة المعرفة األمريكية

تجيؿ إدارة المعرفة في بادئ األمر،  كانت ووؿ ستريت" أكبر سوؽ ماؿ في العالـ"  أف  عماؿ، حتى األ

 . (2005)عبد الوىاب، اىتـ بيا بعد ذلؾ حيثة لممعرفة، خاصة محاوالت تحديد قيمة نقدي  

ء مانينيات أيضًا تطويرًا لنظـ إدارة المعرفة التي تعتمد عمى العمؿ المؤدي في نظـ الذكاكما شيدت الث   

ظـ أو استحواذ المعرفة، وىندسة المعرفة، والن   ،والخبرة، مقدمة لنا مفاىيـ مثؿ اكتساب الصناعي  

 .(2010 عودة،) القائمة عمى المعرفة

حدة ركات في الواليات المت  إلدارة المعرفة، فقد بدأت مجموعة مف الش   ولتقديـ أساس تكنولوجي  

دارة المعرفة في إ عف كما بدأت المقاالت(، ـ 1980)ة مبادرة إلدارة أصوؿ المعرفة عاـاألمريكي  
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 ة ىارفارد لؤلعماؿ وغيرىانظيـ، ودوري  ، وعموـ الت   (management review sloan)دوريات مثؿ 

 .(2004)غنيـ، 

والياباف في  ،وأوروبا ،ةحدة األمريكي  ركات في الواليات المت  ، بدأ عدد مف الش  (ـ 1990)وبحموؿ عاـ

وفي منتصؼ التسعينيات، ازدىرت مبادرات إدارة المعرفة بفضؿ ، تأسيس برامج إدارة المعرفة

في نشر نتائج ( ـ 1989) والتي أنشئت في عاـ ،حيث بدأت شبكة إدارة المعرفة في أوروبا األنترنت،

كما (، ـ1994) في عاـ األنترنتة عمى شبكة وروبي  دارة المعرفة بيف الشركات األإعف استفتاء حوؿ 

صؼ األخير مف التسعينيات، أصبح دوات والمؤتمرات التي عقدت عف إدارة المعرفة، وفي الن  تزايدت الن  

في مجاؿ  ة في اإلنتاج الفكري  واألكثر ديناميكي   ،اخنةموضوع إدارة المعرفة مف الموضوعات الس  

 العديد مف المنظمات مفيوـ إدارة المعرفة، وفي عاـ ىأخذ االىتماـ بو يتزايد، بعد أف تبن  ، و اإلدارة

 .(2003)رزوقي، ة لتطوير أنظمة إدارة المعرفة مف الميزاني   (%4)ولي ص البنؾ الد  خص   ـ( 1990)

بموجبو  ، إذ يتـ  ميياؽ المنظ  ؽ نتائج رائعة في الس  اتيا يحق  ور الذي تقوـ بو إدارة المعرفة وعممي  الد   إف  

واألىـ مف ذلؾ  ،مةكما يجعؿ الزبوف مبتيجًا في تعاممو مع المنظ   ،ةوتعزيز اإلنتاجي   ،غناء العمؿإ

قة في المستويات المختمفة، فضبًل عف تحقيؽ القيمة ألصحاب المصالح مف القيمة المضافة المتحق  

وتبني  ،ةوقي  المنظمة حصتيا الس   الي تحميواستخداـ المعرفة، وبالت   ،خبلؿ عممية اكتساب وتخزيف

 تغييربداع وال  لى اإلإمة وتبقييا في مقدمة المنافسيف، إذ تقود المعرفة المنظ   ،فرص المشاركة المستقمة

 .(2004)محجوب، 

و عف توج   ردارة المعرفة كمصطمح معاصر يعب  إلى استشراؼ مفيوـ إ ظري  طار الن  إلحيث يسعى ىذا ا

 الثة التي دخميا العالـ. ة الث  تفاعؿ بصيغ جديدة تتوافؽ مع األلفي  لم   ؛مات الحديثةإلدارة المنظ   استراتيجي  
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 دارة المعرفة إمفيوم  2.2.2

 
والتي تزايد االىتماـ بو خبلؿ العقديف  ،دارةدارة المعرفة مف المفاىيـ الحديثة في عمـ اإلإمفيوـ  يعد  

صات والتي اختمفت باختبلؼ تخص   ،ى إلى ظيور العديد مف التعاريؼ لذلؾ المفيوـاألخيريف مما أد  

كما  ةمداخؿ أساسي   ةالباحثيف واختبلؼ وجيات نظرىـ، ولفيـ وتعريؼ إدارة المعرفة ىناؾ ثبلث

 : (Malhotra , 2000وضحيا )

دارة تدف   ،ف أنشطة معالجة البياناتيتضم   المدخؿ المعموماتي   .1 وتطوير قواعد  ،المعموماتقات وا 

 مة.وتوثيؽ أنشطة األعماؿ في المنظ   ،بيانات

ـ   المدخؿ التقني   .2 نظـ  :مثؿ ،ببناء وتطوير نظـ إدارة المعرفة المستندة عمى تقنية المعمومات ييت

ة، نظـ ة الفوري  ظـ الخبيرة، نظـ المعالجة التحميمي  نقيب عف البيانات، مستودع البيانات، الن  الت  

 المعمومات المستندة عمى الويب وغيرىا.

ـ   المدخؿ الثقافي   .3 عمـ ة إلدارة المعرفة مف خبلؿ تناوؿ حقوؿ الت  أو الفكري   ،ةباألبعاد السموكي   ييت

 .عمـاعية لمت  عمـ المتواصؿ، وبناء المنظمات الس  ، الت  الجماعي  

مف خبلؿ استثمار موارد المعرفة  داخؿ تسعى إدارة المعرفة إلى تقديـ حموؿ لئلدارةمىذه ال وفي كؿ   

ـ. لذا منظ   والمشاركة فييا مف خبلؿ مدخؿ منيجي   ،ركيز عمى تبادؿ المعرفةوالت   ،وبناء ذاكرة لممعرفة

 : تيحو اآلعاريؼ التي تخدـ ىدؼ الدراسة وىي عمى الن  عمى تقديـ مجموعة الت  الباحث حرص 

والوظائؼ  ،تماـ واستكماؿ الخطواتإجؿ أ"الجيود التي تبذؿ مف بأنيا  (2004)الكبيسي،  عرفيا

 .التالية: تحصيؿ وتفسير وتوظيؼ المعرفة"
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 ،ـات التي تتحك  مجموعة مف العممي  "يا بأن  أيضًا إدارة المعرفة  (Newman Brain, 1999)يرى و 

ة المعرفية البلزمة ة النظري  وتستخدـ المعرفة مف قبؿ الممارسيف لتزويدىـ بالخمفي   ،وتنشر ،وتخمؽ

 ". ة القرارات وتنفيذىالتحسيف نوعي  

العممية التي تقـو مف خبلليا المنظمة باستخداـ ذكائيا الجماعي "بأنيا  (Arora, 2011)بينما يرى 

 تيجية".االسترالتحقيؽ أىدافيا 

ـ مف المواد ات والتراكيب التي تعظ  االستراتيجي  "يا بأن  إدارة المعرفة  (2008)عمياف، كذلؾ يعرؼ 

 ،ومشاركة ،وجمع ،افة وتكنولوجيا تتعمؽ بإيجادة، مف خبلؿ قياميا بعمميات شف  ة والمعموماتي  الفكري  

 ،ةة الفردي  مف خبلؿ تحسيف الكفاءة والفعالي   ،يجاد قيمة جديدةإعادة تجميع واستخداـ المعرفة بيدؼ ا  و 

  ".خاذ القراروات   ،عاوف في عمؿ المعرفة لزيادة االبتكاروالت  

المعمومات مات عمى توليد ات التي تساعد المنظ  العممي  "يا بأن   (2008)عبد الوىاب س.،  يشيرو 

ة والخبرات التي وتحويؿ المعمومات الميم   ،ونشرىا ،واستخداميا ،واختيارىا وتنظيميا والحصوؿ عمييا،

 ."خطيط االستراتيجي  المشكبلت والت   خاذ القرارات، وحؿ  ة المختمفة كات  ة لؤلنشطة اإلداري  تعتبر ضروري  

طار بيئة إومخرجات تعمؿ في  ليا مدخبلتمتكاممة ة عممي  عبارة عف " دارة المعرفةإ يرى الباحث بأف  

ات متتالية تبدأ بتفاعؿ الفرد مع عممي   ف مجموعةمكونة مر عمييا وعمى تفاعبلتيا، ة تؤث  خارجي  

 . "عمى قيمة لممنظمةأومشاركة المعرفة بأكفأ صورة لمحصوؿ عمى  ،وتنتيي بتعظيـ المنفعة ،المنظمة

 
 المعرفة دارة ا  و  المعموماتدارة إالفرق بين  .3.2.2

 
التي تضمف )البيانات( خؿ داليا ىو تأميف ال جديد اليدؼ األساسي   إدارة المعمومات حقؿ عممي   تعد  

ف استخداـ واسترجاعيا، وتتضم   ،وتخزينيا ،ونقميا ،تياوضماف سري   ،وحفظيا، الوصوؿ إلى المعمومات
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وتيات، وبرمجيات الحاسوب، والص   ،الوثائؽ ة، وتتعامؿ بشكؿ عاـ معأدوات أكثر كفاءة وفاعمي  

وسرعة  ،تياودق   ،يتيا مف حيث جمعياات، وبالتالي يتمركز اىتماميا حوؿ المعمومات وفاعم  والمرئي  

إدارة المعرفة  ة تضمف توفير المعمومات. في حيف أف  وخزنيا واسترجاعا، فيي وسيمة تقني   ،تجييزىا

دارة   ،ة والمطموبةواالىتماـ بتحميؿ كافة األصوؿ المعرفي   ،وماتمًا، إذ تقوـ بتحميؿ المعمأكثر تقد   وا 

والحفاظ عمييا، واستخداميا والمشاركة  ،مة بتطوير المعرفةقة بيذه األصوؿ، والمتمث  ات المتعم  العممي  

 مات التي تمتمؾوالمنظ   ،اتتقني  وال   ،وؽ والمنتجاتؽ بالس  ة التي تتعم  صوؿ المعرفي  ف األفييا، وتتضم  

 المعرفة والتي تحتاجيا.

ة المعمومات المتقدمة لبلستفادة مف المعمومات واسترجاعيا، وتستند إدارة تستخدـ إدارة المعرفة تقني  

لحفظيا في قواعد  ب استنادًا إلى منيج عممي  ؼ وتبو  المعارؼ تصن   ، إذ إف  منيج عممي   إلىالمعرفة 

لتوليد  واالصطناعي   والذكاء اإلنساني   ،لبلستدالؿ المعرفي  ظـ الخبيرة المعرفة وتستخدـ إدارة المعرفة الن  

 .(2010)عثماف،  المعرفة

 
 المعرفة إدارة ية أىم   4.2.2

  
ة المعرفة ضحت أىمي  ة لسيادة المعرفة في ىذا العصر، وات  دارة المعرفة كنتيجة حتمي  إمصطمح  ظير

الحاجة إلى  ( بأف  2004 فاعي،جاح. وقد أشار)الر  لتحقيؽ الن   الرئيسي  يا أصبحت المصدر في أن  

دارتيا قد ازداد بشكؿ كبير عمى أن  الن   ة ة عممي  حقؿ مستقؿ يجب أف يعالج بمنيجي  "يا ظر في المعرفة وا 

ة". صوؿ االستراتيجي  وتعتبر مف األ ، يا ذات قيمة كبيرةظرة إلى المعرفة عمى أن  واضحة، وغدت الن  

دة، فيمكف القوؿ ة ظيور إدارة المعرفة مف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات ووجيات نظر متعد  ضح أىمي  وتت  

ز ممية وتحقيؽ التمي  خاذ القرارات الس  ة والمنيجية الت  المتطمبات العممي   المعرفة تعتبر مف أىـ   بأف  

وقد  جاح واإلبداع. ن  في تحقيؽ ال العوامؿ التي تساعد بشكؿ أساسي   واالرتقاء، وأصبحت مف أىـ  
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في مجاؿ  أيضا   ولكف ،جارةتيا وتأثيرىا ليس فقط في مجاؿ األعماؿ والت  أثبتت إدارة المعرفة أىمي  

ة ظيرت بشكؿ عميـ وغيرىا مف المجاالت. ىذه األىمي  والت   ،واليندسة ، ناعةوالص   ،والبناء ،شييدالت  

 التكنولوجياة، ورة المعموماتي  منيا: العولمة، الث  دة ة وخارجية متعد  ة داخمي  رات بيئي  واضح بعد متغي  

رات وغيرىا مف األسباب، األمر الذي أدى إلى ، فكانت إدارة المعرفة كاستجابة ليذه المتغي  واألنترنت

 د أنظمة تطبيقو. وتعد   ،ب عمـ إدارة المعرفةتشع  

ة تساعدىا في ة والعام  الخاص  سات ( عمى ضرورة وجود إدارة لممعرفة في المؤس  2007، د )ياسيفيؤك  

دة. ولـ ة المؤك  واكتساب الميزة االستراتيجي   ،ة المتاحة الستثمار فرص األعماؿتوظيؼ الموارد المعرفي  

ن  سات إدارة جي  يكوف لدى ىذه المؤس   أف يعد كافيا،  ف  ما إدارة فاعمة لممعرفة، وذلؾ ألدة لممعمومات وا 

دارة المعرفة إنظمة ألى إة المعمومات التقميدي  نظمة أومف  لمعرفة،لى اإالمعمومات عت مف المنافسة توس  

دارات إدارة المعرفة لدى جميع إة ىمي  أدراؾ واسع ومتزايد تجاه إلى وجود إالحديثة. ويشير ياسيف 

، ةناعي  عماؿ الص  ات، وكذلؾ ىناؾ وعي عميؽ لدى قادة األدة الجنسي  ومتعد   ،ةركات الكبرى والدولي  الش  

 والعمماء في مختمؼ أنحاء العالـ.  ، واألكاديمييف ،أيوالر  ، كنولوجياوالت  

  

  دارة المعرفة إىداف أ 5.2.2

 
 اع الجيات التي توجد بيا، والمجاالت التي تعمؿ فييدارة المعرفة باختبلؼ وتنو  إىداؼ أتختمؼ وتتنوع 

وىي  ،ماتفي مختمؼ أنواع المنظ  ة التي تشترؾ فييا إدارة المعرفة وىناؾ مجموعة مف األىداؼ العام  

 : (2008(، ودراسة )الزيادات، 2008تي كما وضحتيا كؿ مف دراسة )األكمبي، حو اآلعمى الن  

 لتستخدـ في الوقت المناسب. رعة المناسبةكؿ المناسب والس  وتوفيرىا بالش  ، تحديد وجمع المعرفة -
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توظيفيا واستثمارىا في عمميات وأنشطة ة إلى معرفة يمكف ة والخارجي  اخمي  تحويؿ المعرفة الد   -

 المنظمة المختمفة.

وفي الوقت المناسب، مما  ،تحسيف عممية صنع القرار مف خبلؿ توفير المعمومات بشكؿ دقيؽ -

 يساعد في تحقيؽ نتائج أفضؿ.

أو ىدر  ،ي إلى نقص كفاءتياوالتي قد تؤد   ،مةاإلسياـ في حؿ المشكبلت التي تواجو المنظ   -

 ليا.وقتيا وأموا

وذلؾ مف خبلؿ  ،بيف مجموعة العمؿ يجابي  فاعؿ اإلتشجيع العمؿ بروح الفريؽ، وتحقيؽ الت   -

 مة لتبادؿ المعرفة ومشاركتيا.اىا المنظ  الممارسات واألساليب المختمفة التي تتبن  

 .اتي المستمر  طوير الذ  عميـ والت  عة وداعمة لثقافة الت  ة مشج  تييئة بيئة تنظيمي   -

ريع في كيؼ مع التغيير الس  بات الت  لتمبية متطم   ؛مةالمنظ  في ريع عمميات التطوير اإلسياـ في تس -

 .مةالبيئة المحيطة بالمنظ  

 

  المعرفة إدارة وظائف 6.2.2

 
 أكدت دراسة  حيث لممعرفة، متعددة وظائؼ وىناؾ الحديثة، المنظمة نجاح في ميما دورا المعرفة تمعب

 (Stewart, 1997)األساسية الموارد تشكيؿ عمى تتمثبل بالعمؿ أساسيتيف وظيفتيف لممعرفة عمى أف 

 ذات األصوؿ الفاعمية، وتوفير مف عالية بدرجة المختمفة الوظائؼ ممارسة إلى تؤدي بصورة لممنظمة

 .والتبادؿ والتسويؽ البيع لعمميات النجاح تحقؽ التي القيمة
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 إدارة أنشطة مف أكثر أو واحد تبني خبلؿ مف يكوف أف يمكف المعرفة إدارة مدخؿ تبني إلى التوجو إف

 أنشطة (Cortada & Woods, 2003) صنؼ المعرفة، حيث إدارة أنشطة جميع تبني أو المعرفة

 :ىي أساسية وظيفية محاور أربعة ضمف المعرفة إدارة

 الفردية واألنشطة المعرفة إدارة أىداؼ بدعـ يتعمؽ المحور وىذا والتوظيؼ، التحتية البنى محور .1

 وتوفير وفاعمية، بكفاءة األعماؿ لسير البلزمة واإلمكانات القدرات توفير إلى والسعي والمنظمية،

 .التكنولوجية التسييبلت وتوفير المتخصصة، الخبيرة الطواقـ

 ىذه وضبط لمعمميات البلزمة المعرفة عمى بالحصوؿ ويتعمؽ العممياتية، الوظائؼ محور  .2

 .ومعالجتيا وتوزيعيا وتنظيميا بيا والتحكـ المعرفة

 المرتبطة الجيود عمى والرقابة بالسيطرة العبلقة ذات باألنشطة ويتعمؽ والرقابة، التحكـ محور  .3

 في وتأثيره المعرفة إدارة دور يعظـ الذي باالتجاه وتوجيييا الجيود، ىذه ودعـ المعرفة، بإدارة

 .وأىدافيا المنظمة رؤيا ضوء في المحور ىذا أنشطة وتتحدد األداء،

دراؾ فيـ محور .4  عمى تعمؿ المحور ىذا تتبع التي واألنشطة المعرفة، إدارة في االستثمار قيمة وا 

 آثار وتظير المعرفة، إدارة مدخؿ وتطبيؽ تبني مف يتحقؽ الذي المعرفي الرفع مستوى إبراز

 وفي النظـ وفي التكنولوجيا، وفي منتجات مف السوؽ إلى المنظمة تطرحو فيما المعرفي الرفع

 .وغيرىا اإلجراءات

 
  بات تطبيق إدارة المعرفة متطم   7.2.2

 
ة بات األساسي  و المتطم   ،ب توافر مجموعة مف المقوماتيتطم   ،تبني وتطبيؽ مفيـو إدارة المعرفة إف  

 : تيمة، يمكف تمخيصيا باآلبالمنظ  
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 : ة وتشملاالحتياجات المعرفي   . أ

المعمومات " ىي مجموعة مف البيانات ذات  ( أف  2004 ذكر )الكبيسي، ،والمعموماتالبيانات  .1

المعرفة ما ىي إال تجميع  فادة منيا، وأف  ة يمكف اإلمعنى جمعت مع بعضيا لتصبح ميم  

نا مف االستنتاج. إف العبلقة ووضعيا في نص لموصوؿ إلى فيـ يمكن   ،لممعمومات ذات المعنى

 .الباحثوف بيـر المعرفة يطمؽ عمييا والمعرفة ىي ما ،والمعمومات ،السابقة بيف البيانات

بأف ( Balogum, Hailey, 2004مف ) كؿ   يـفيعر  كما والمعرفة الصريحة  ،ةالمعرفة الضمني   .2

والمتراكمة عمى شكؿ معرفة الكيؼ  ،وغير المصقولة ،بةدة، المرك  ة "المعرفة المعق  الضمني   المعرفة

 بلع واسع". ط  اعوف باس الذيف يتمت  ن  والفيـ في عقوؿ ال

ؽ خريف وتتعم  يا "المعرفة التي يمكف تقاسميا مع اآلبأن   (Allen, 2003)فيا ريحة فيعر  ا المعرفة الص  أم  

مة، التي والمخزنة في ممفات وسجبلت المنظ   ،ة الموجودةاىري  ىذه المعرفة بالبيانات والمعمومات الظ  

وموازنتيا  ،وبرامجيا  جراءاتياا  و  ، مةؽ بسياسات المنظ  يمكف الحصوؿ عمييا وتخزينيا، والتي تتعم  

   صاؿ.شغيؿ واالت  والت   ،ومستنداتيا، وأسس ومعايير التقويـ

بميتيا امنيا وق ظر عف خصائص كؿ  ف بغض الن  يابؽ ذكرىما متكاممنوعي المعرفة الس   يرى الباحث أف  

دارتيا، مة، مما يستدعي وضع برامج مبلئمة إلة ألي منظ  عمى درجة كبيرة مف األىمي  فكبلىما  لئلدارة

ة أي كيفي   ،وعيف مف المعرفةلن  امة الطرؽ واألساليب المناسبة لنقؿ ىذيف أي بمعنى أف تجد المنظ  

 مة(". ة( إلى معرفة صريحة )منظ  ة )الفردي  تحويؿ المعرفة الضمني  

( البنية 2002 امرائي،ؼ )قندجمي، والس  ة وتكنولوجيا المعمومات: يعر  والتقني   ،ةتوفير البنية التحتي   .3

ومستجداتيا مف االكتشافات في تطبيقات  ،ةـ لممعرفة العممي  طبيؽ المنظ  يا " الت  قنية بأن  ة والت  التحتي  

 .ةوأغراض عممي  
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لمختمؼ المعارؼ، والبحث عف ا تكنولوجيا المعمومات فيي االستخداـ واالستثمار المفيد واألمثؿ أم  

وكذلؾ جعؿ ىذه  ،ؿ الحصوؿ عمى المعمومات التي تقودنا إلى المعرفةبؿ التي تسي  أفضؿ الوسائؿ والس  

يصاليا بالس   بيا التي تتطم   والدقةة والفاعمي   ، رعة المطموبةالمعمومات متاحة لممستفيديف منيا، وتبادليا وا 

 .(2005)حجازي، أعماؿ وواجبات اإلنساف المعاصر 

الجزء ُيعد  الجانب البشري  أف  (2007)واسي، حيث يرى ـز البل   أس الماؿ البشري  ر توفير  .4

مات التي يتوقؼ عمييا نجاح إدارة المعرفة في تحقيؽ دارة المعرفة، ومف أىـ المقو  إفي  ساسي  األ

المعرفة التي تقع  بأفرادف األساس الذي تنتقؿ عبره المعرفة. وىؤالء يعرفوف يتضم   أىدافيا، لكونو

ا، إضافة إلى القياـ يزمة لتوليد المعرفة وتخزينيا وتوزيعشاطات البل  عمييـ مسؤولية القياـ بالن  

  .بإعداد البرمجيات البلزمة

 :  ، ويشملالوعي المعرفي   . ب

ة في إعداد االستراتيجيات بشكؿ ساسي  كيزة األنفيذ الر  خطيط والت  يعتبر الت   حيث نفيذوالت   خطيطالت   .1

و مف الصعوبة ن  أة ذلؾ وأكثر إشكالي   ،ةو فيما يختص بإدارة المعرفة يعتبر أكثر أىمي  ن  أعاـ، إال 

سي بشكؿ وقياس مدى تأثير إدارة المعرفة عمى األداء المؤس   ،ىداؼبمكاف قياس مدى تحقؽ األ

ة في ىذا المجاؿ جارب العالمي  ودراسة الت   ،ةدراسة ىذا األمر بصورة عممي   عاـ وعميو فقد تـ  

 ،و دراسة قياس تحقيؽ األىداؼأ ،تائجلى قاعدة لتقييـ أثر المعرفة عمى تحقيؽ الن  إلموصوؿ 

ي وتطبيؽ إدارة مناسبة لتبن   استراتيجي ةوتنفيذ الخطوات عمى أرض الواقع لموصوؿ إلى صياغة 

نشر الوعي وترسيخ ثقافة المشاركة بالمعرفة  االستراتيجي ةف سة، وقد تتضم  لمؤس  المعرفة داخؿ ا

، ورصد خرائط المعرفة ،سة وخارجياتحديد مصادر المعرفة داخؿ المؤس  ، و سةداخؿ المؤس  

، باإلضافة ًا وخارجياُ عميمات داخمي  ياسات والت  توفير سبؿ الوصوؿ لمخدمات واألنظمة والس  و 
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دارة االت  ، و دارة المعرفةإلعمميات  اإللكترونية ةتوفير الجاىزي  ل وتبادؿ  ،صاالت المفتوحةا 

 ًا وخارجيًا. المعمومات داخمي  

ويجري  ،ساتاسة عف األفراد والمؤس  ف الحاسوب كثيرًا مف المعمومات الحس  أمف المعمومات: يخز   .2

لذا يقتضى األمر بكات المختمفة، تبادؿ ىده المعمومات بيف المستخدميف مف خبلؿ أنواع الش  

 حماية ىذه المعمومات والمحافظة عمييا.

و العمـ الذي يعمؿ عمى توفير الحماية لممعمومات مف المخاطر التي مف المعمومات بأن  أيمكف تعريؼ 

االعتداء عمييا، وذلؾ مف خبلؿ توفير األدوات والوسائؿ البلزمة لحماية المعمومات مف  مف أو ،دىاتيد  

زمة لمنع وصوؿ المعمومات إلى أيدي و الخارجية، ووضع المعايير و اإلجراءات البل  المخاطر الداخمية 

 .(2007)واسي، صاالت ة ىذه االت  صاالت، ولضماف أصالة وصح  ليف عبر االت  أشخاص غير مخو  

 
  نماذج إدارة المعرفة  8.2.2

 
ة ليكوف ر فيو بعض الخصائص األساسي  أف تتوف   أي نظاـ أو نموذج إلدارة المعرفة البد   أف  يمكف القوؿ 

المرونة، والشموؿ،  ز ىذه الخصائصومف أبر  ،ـ مف أجؿ تحقيقياقادرًا عمى تحقيؽ األىداؼ التي صم  

واالستدامة، والتوافؽ مع أىداؼ المنظمة وخططيا كذلؾ توافر طاقـ بشري مؤىؿ وقيادة كفؤة 

 .(2004)السامرائي، 

ر ات إدارة المعرفة في تحديد عوامؿ األنموذج التي يمكف أف تتأث  تكمف القيمة الكبيرة لنمذجة عممي  

ـ  ات اإلدارة والت  بعممي   ـ  بناء المعرفة خارج األفراد، فإن   أثير فييا. وحينما يت دمج المعرفة وتجميعيا،  ما يت

خذ المعرفة، وتت  ووفؽ قواعد  ،متقفة بشكؿ بحيث تكوف ىذه النماذج مبني   ،وتصنيفيا في نماذج المعرفة

ف تتضم  بحيث ال ، الرئيسةطة لممعرفة دة، وعبارة عف عروض مبس  تكوف مجر   النماذج أشكاأل عديدة

يمتمكيا الفرد في رأسو. وقد حاوؿ الفبلسفة يا التي ة كم  النماذج أوجو المعرفة وخصائصيا األساسي  
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ة التي يقوموف مف خبلليا ر األفراد، وكيؼ يعمموف، وكذلؾ الكيفي  وعمماء النفس شرح وتفسير كيؼ يفك  

، قاـ ىؤالء الفبلسفة شرح ما يبلحظونوو فكرتيـ، بتنظيـ المعرفة التي يمتمكونيا. ومف أجؿ إيصاؿ 

مة وىي عمى النحو بناء العديد مف النماذج إلدارة المعرفة في المنظ   تمك نوا مفماذج. وقد بتوليد الن  

 : تياآل

 

  إلدارة المعرفة (Hope)أواًل: أنموذج ىوب 

 ف ىذا النموذج أربعة أبعاد رئيسة وىي: ويتضم  

 المشكمة.  ي إلى اإلبداع في حؿ  المعرفة والخبرات المتراكمة التي تؤد   -

 ة الجديدة لتعزيز العمميات الداخمية. والتقنيات المنيجي  دوات األكامؿ بتطبيؽ وتحقيؽ الت   -

 ية لممستقبؿ. مة لبناء القدرات الموج  ظتجارب المن -

 ة لممنظمة. أنشطة استيراد المعرفة والخبرة مف الخارج بيدؼ تحسيف القدرات الجوىري   -

شيء  ىي قبؿ كؿ   ،ؽ منتجات وخدمات المعرفةمات التي تنتج وتسو  والمنظ   ،منظمات المعرفة إف  

ف  عم  مات ساعية لمت  منظ    أو كما يقوؿ عنيا   ،ةة مستمر  مات المعرفة ىي عممي  ـ في منظ  عم  ة الت  عممي   ـ، وا 

(Junga & Chow & Wa, 2003)   عمـ في ة وصوؿ، ويأخذ الت  يا رحمة متواصمة ليست ليا محط  بأن

 ىوب اقترح كما المعرفة إدارة أدناه يوضح أنموذج( 3.2) . والشكؿ رقـأبعاد ةمات المعرفة عد  منظ  

(Hope).  
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 المعرفة ( أنموذج ىوب إلدارة 1.9الشكل رقم )

 

ات في الماضي عمـ مف تجارب الذ  الت   مات المعرفة بحسب أنموذج ىوب ىوـ منظ  حقيقة تعم   إف  

وؽ. ناعة أو الس  بيئة ونظـ األعماؿ في الص  والحاضر واالستفادة مف تجارب ومعارؼ اآلخريف، ومف 

  (Mckinsey Apple, Microsoft)ة مثؿ تقنية العالمي  شركات صناعة المعرفة ال   ولذلؾ نجد أف  

وعمبلئيا ومنافسييا، وذلؾ مف أجؿ  ، مينة مع شركائياتعتمد أكبر استثمار ممكف بالمعرفة الث   ،وغيرىا

 وأ ،ستراتيجي  حالؼ االسواء مف خبلؿ الت   ،صةاممة والمتخص  لش  تحقيؽ أكبر استثمار ممكف بالمعرفة ا

 طوير. ة المشتركة أو المشاركة بالبحوث والت  المشروعات الدولي  

ركات بدفع مبالغ طائمة مف أجؿ الحصوؿ عمى أفضؿ األدمغة الموجودة وفي الوقت نفسو تقوـ ىذه الش  

مة ة التي تمتمكيا المنظ  الحياة لمموارد البشري   مدى دريب المستمر  في العالـ، ناىيؾ عف برامج الت  

 .(1998)ىيجاف، 

ةالقدرات المركزي    

Core Capabilities  

المشكالت حل    

problem solving  

نفيذ و اإلكمالالت    

Implementing and 
Intergrating   

جربةالت    

Experimenting  

 استيراد المعرفة

Knowledge 
Importing  
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دفع مبالغ طائمة مف أجؿ بناء العنصر  حيث إف   ،د الباحث الخطوات التي جاء بيا نموذج ىوبيؤي  

ييا ات بشق  أو الكمي   ،ماتة التي تمتمكيا المنظ  نافسي  رؽ لموصوؿ إلى الميزة الت  البشري، ىو أفضؿ الط  

 . والمدني   األمني  

 

 إلدارة المعرفة  (Bruijin & Bots)ة ة القيم المعرفي  مثانيًا: أنموذج سمس

ـ   ،بؿ إلدارة المعرفة وتقييمياأفضؿ الس   أف   Bruijin & Bots))يرى كؿ مف  مف خبلؿ سمسمة القيـ  يت

ـ  المعرفي   إذا  ،الة وناجحةة، حيث تعتبر فع  ة المعرفي  خطوة لمعممي   ة في كؿ  فييا تقييـ الفاعمي   ة، والتي تت

ـ   كؿ رقـ الش  و ة. سمسة القيـ المعرفي   تيكؿ اآلح الش  دة، ويوض  أداء ىذه األنشطة المختمفة بصورة جي   ت

 .ةي  ف سمسمة القيـ المعرفالذي يبي  أدناه ( 4.2)

 

 

 
  الرؤية

 
       رفع الكفاءة                                                                                                                         التطورات الداخمية

 

 التطورات الخارجي

 انمعزفيّت انميم سهسهت يبيّن انذي( 2.9) رلم انّشكم

 وتعتبر ىذه ،أو أنموذج المستخدـ ،تحميمي   يعتمد األنموذج عمى تناوؿ إدارة المعرفة مف منظور فني  

ة مواكبة إدارة ة تقويـ المعرفة عف طريؽ تحديد كيفي  المنظومة متصاعدة ومتناقضة، وتحدث عممي  

 .(2007)البيبلوي، منظور في جميع المراحؿ  المعرفة لكؿ  

مة تقييـ خطوات العمؿ خطوة بخطوة مف شأنو أف يرفع مف كفاءة العمؿ داخؿ المنظ   ويرى الباحث بأف  

 والعكس صحيح.  ،ما يبنى عمى الخطأ يبقى خطأً  ألف  

دارة انمعزفتإ  

تحديد 

ت و استزاتيجيّ 

ياستانسّ   

مشاركت 

 انمعزفت

تطبيك 

 انمعزفت

بناء استمصاء 

د انمعزفت يحدّ 

 انمطهىبت
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 (.Massey et al )ثالثًا: أنموذج مازي وآخرون 

،  (Vortel)اجحة عف طريؽ دراسة الحالة لفوتيؿالمعرفة الن   إلدارةخروف ببناء نموذج آقاـ مازي و 

، وىو الذي  (Joshi)وجوشي  (holsaple)مو ىوبؿ سابؿ ويستند ىذا األنموذج عمى اإلطار الذي قد  

ة استخداميـ ليا، وكيفي   ،ةنظيمي  نظيـ ومستخدمي المعرفة الت  نجاح إدارة المعرفة ينبع مف فيـ الت   يرى أف  

التي ال يمكف فصؿ  نظيمي  ر الت  غي  ات الت  إدارة المعرفة ىي إحدى عممي   فإف   وطبقًا ليذا األنموذج

 . ككؿ نظيمي  ر الذي ينعكس بدوره عمى األداء الت  غي  ة الت  نجاحيا عف نجاح عممي  

 ف ىذا األنموذج مف مجموعة عناصر وىي: يتكو  

ـ   ة استخداـ المعرفة، وأي  د عممي  المعرفة: تتحد  ة إدارة استراتيجي   .1  اكتسابيا ومصدرىا معرفة يت

 ومستخدمييا، وشكؿ ىذه المعرفة.

 ةة مف قبؿ اإلدارة وموارد إدارة البرامج، وعممي  د المساندة اإلداري  ة: تحد  ة الرئيسي  داري  أثيرات اإلالت   .2

 نسيؽ والرقابة عمى الموارد. الت  

ومصادر المعرفة التي تحتاجيا لبناء نظاـ  ، ةة: وتشمؿ الموارد المالي  الرئيسي  تأثيرات الموارد  .3

 إدارة المعرفة. 

و الجامعة الستثمار معرفتيا التي ة التي توج  ؼ القوى الخارجي  ة: وتصن  تأثيرات البنية األساسي   .4

ف ي  يبأدناه ( 5.2)كؿ رقـ الش  و . (2000)ياسيف،  ماتز بيف المنظ  نيا مف موقعيا الممي  تمك  

 .أنموذج مازي
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 مازي أنموذج يبي ن( 3.9) رقم الش كل

 ة مف أجؿ بناء نظاـ معرفي  ات المادي  مكاني  اإل ة أف توفر كؿ  مني  و عمى إدارة الكميات األيرى الباحث بأن  

 .ةي  وتحقيؽ الميزة التنافس ،دات مف خبللو الوصوؿ إلى األداء الجي  تستطيع الكمي  

  
 (Wing)نموذج وينج أرابعًا: 

 لى قسميف رئيسييف وىما:إسـ ىذا األنموذج قين

 سية أنموذج دورة تطوير المعرفة المؤس   . أ

 : تية كاآلسية مف خمس مراحؿ أساسي  يتكوف أنموذج دورة تطوير المعرفة المؤس  

عدادىا مف خبلؿ عممي   - واإلبداع واالبتكار، ومف خبلؿ جيود  ،عمـات الت  مرحمة تطوير المعرفة وا 

 مة. البحث التي تيدؼ إلى جمب واستيراد المعرفة مف خارج المنظ  

ـ    مرحمة اكتساب المعرفة -  ،وتخزينيا واالحتفاظ بيا، اكتسابياو  ، السيطرة عمى المعرفةفييا  تت

فع مف خبلؿ الر  ات ات المعالجة المختمفة مف أجؿ تحقيؽ عممي  مف أجؿ االستخداـ وعممي  

 المعرفة. 
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وتحويميا إلى أشكاؿ  في ىذه المرحمة تنظيـ المعرفةحيث يجري مرحمة غربمة وتيذيب المعرفة  -

ا يجعؿ المعرفة أو إلى قواعد معرفة، مم   ،ؿ المعرفة إلى مواد مكتوبةمة، وىنا تحو  مفيدة لممنظ  

 مة. قادرة عمى تحقيؽ المنافع لممنظ  

ى تصؿ إلى حت   ؛يجري توزيع ونشر المعرفة رحمةخبلؿ ىذه الممف   فةمرحمة توزيع ونشر المعر  -

 ،عميـشر عف طريؽ الت  زويد والن  ة الت  نقطة مف نقاط العمؿ، وتجري عممي   وكؿ   ،مراكزال كؿ  

ـ  والبرامج التدريسي   توزيع المعرفة لتشمؿ  ة والنظـ المسندة بالمعرفة وشبكات األعماؿ الخبيرة، ويت

 . قنيات والمنتجاتت  وال ،واإلجراءات ،األفراد

قت المعرفة كمحصمة لممراحؿ ت وطب  مة قد تبن  في ىذه المرحمة تكوف المنظ   فع المعرفي  مرحمة الر   -

فع ، وىذه الميزة تشبو ميزة الر  فع المعرفي  تحقؽ ميزة الر  بمة ابقة، وىنا تبدأ المنظ  األربعة الس  

ات االبتكار وتزيد عممي   ،ـ أفضؿات تعم  مة عممي  ؽ لممنظ  تحق   ة، وىيدارة المالي  في حقؿ اإل المالي  

 ة. واإلبداع، وتكوف أساسًا متينًا لمميزة التنافسي  

 :تيةاآل ف مف المراحؿ الخمسة، و يتكو  أنموذج دورة تطوير المعرفة الشخصي   . ب

وغير  ،األغمب واضحة ىذه المعرفة تكوف فيحيث أف  مرحمة المعرفة الكامنة غير المدركة -

 عف مفيـو جديد. أولي   ر عف لمحة عابرة عف انطباعدة، وىي عادة تعب  مفيومة بصورة جي  

يا ليست ة فإن  ماذج العقمي  ؽ بالرؤى والن  اغمب ىذه المعرفة تتعم   إف  حيث  ةمرحمة المعرفة المثالي    -

حة، ة ويكوف بموغيا والوصوؿ إلييا في صورة غير واضوتكوف ضمني   ،معروفة بصورة كافية

 ة تقع ضمف ىذه الرحمة. المقارنة الرجعي   أف   ويمكف القوؿ

المشكبلت،  ة واستراتيجيات حؿ  ظـ األساسي  ؽ ىذه المعرفة بالن  تتعم   ةظامي  مرحمة المعرفة الن   -

ريحة الواضحة ؽ بالمعرفة الص  ىذه المرحمة تتعم   ة، وبتعبير آخر فإف  ؽ بالمبادئ العام  وتتعم  
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وىذه المعرفة يطمؽ عمييا أحيانًا المعرفة العميقة، ويجري استخداميا مف أجؿ دًا، المعروفة جي  

 ظـ المسندة بالمعرفة. الن  

وىي معرفة تكوف في  ،عرفة بصناعة القراراتمؽ بالة( ىذه المرحمة تتعم  مرحمة المعرفة ) العممي   -

صورة واضحة، وتقع ة، وتستخدـ بؽ بدعـ القرارات واألعماؿ اليومي  األغمب معرفة صريحة وتتعم  

 دريب ضمف ىذه المرحمة. ات الت  عممي  

في ىذه المرحمة تصبح المعرفة واضحة بصورة كافية  المؤتمنة الروتينيةمرحمة المعرفة العاممة  -

ىذه المعرفة، وتستخدـ المعرفة في ىذه المرحمة مف أجؿ أداء  ةإلى درجة تجعؿ مف الممكف أتمت

 ة دوف الحاجة إلى إعطاء مبررات وشرح األسبابالمياـ بصورة مؤتمتة وبصورة روتيني  

 .(1999)السكري، 

 
   (Jennex & Olfman )أنموذج جينكس واولفمان  :خامساً 

 األنموذجبعاد أف دارة المعرفة وتتضم  إاجحة في نظـ أثيرات الن  استخداـ الت   إلىموذج نيستند ىذا األ

 : تياآل

وتحويؿ  ،واسترجاع ،وتخزيف ،دارة المعرفة وظائؼ ابتكارإكيؼ يؤدي نظاـ : ظاـجودة الن   -

 وتطبيؽ المعرفة.

 المستخدميف. المعرفة المكتسبة متاحة لكؿ   جودة المعرفة: ضماف أف   -

ضا مف الر   لياً عا دارة المعرفة مستوىً إؽ نظاـ ح المستوى الذي عنده يحق  توض  : المستخدـ رضا -

 لمستخدميو. 

 مستخدـ. المعرفة عمى كؿ   إدارةالعوائد الممكنة: قياس الفوائد واآلثار التي يحدثيا نظاـ  -
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، دائو في مواقع العمؿأدارة المعرفة لتحسيف جودة إ: يؤدي استخداـ الفرد لنظاـ األثر الجمعي   -

 وذلؾ بدوره ينعكس عمى األداء .

لى معرفة إابقة تقودنا مات التي تـ عرضيا في الفقرة الس  دارة المعرفة في المنظ  إنماذج تطبيؽ إف 

ح أنموذج يوض  أدناه ( 6.2كؿ رقـ )الش  . و (olfman, 2004) العوائؽ التي تعيؽ تطبيؽ ىذا النظاـ

 . ولفمافأجينكس و 

 
ح الذي( 4.9) رقم الش كل  وأولفمان جينكس أنموذج يوض 

 

ف و تضم  ألن   ؛منية ىو ما قدمو ويجات األأفضؿ أنموذج يمكف أف يستخدـ في الكمي   يرى الباحث أف  

نجاز إ ى يتـ  ج حت  ئتاإضافة إلى اىتمامو بالعامميف والن   ،الوصوؿ إلى المعرفة تـ  ى عدة مراحؿ حت  

 .وجوالمياـ عمى أكمؿ 
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 المبحث الثالث: عمميات إدارة المعرفة 
 

 عممي ات إدارة المعرفة  1.3.2

 
اختمؼ الباحثوف والمتخص صوف في تحديد ما تتضم نو إدارة المعرفة مف عمميات وأنشطة، فالبعض 

( 2004يصن فيا إلى أربع عمميات بينما توس ع بيا آخروف لتشمؿ أكثر مف ذلؾ. فيصن فيا )الروساف، 

ـ  تطبيقيا. أم ا إلى  تكويف المعرفة واقتنائيا وتنظيـ المعرفة وتخزينيا، وتوزيع المعرفة وبث يا ومف ث

( فيعد ىا )اكتساب المعرفة، المشاركة ونشر المعرفة، المنفعة( ومف الواضح أف  2009)الكبيسي، 

معمومات(  التي جوىر تحسيف إدارة المعرفة يتمث ؿ في تحسيف عممي اتيا، وأف  تحويؿ المدخبلت )ال

ـ  المشاركة فييا  تحصؿ عمييا المنظ مة مف مصادر خارجي ة وداخمي ة )الميارات والخبرات( إلى معرفة، ث

وخزنيا، وتوزيعيا والمحافظة عمييا، ثـ استرجاعيا لمت طبيؽ أو إعادة الت طبيؽ تسم ى عممي ات إدارة 

ا يضع أغمب الباحثيف والكتاب ىذه العممي ات المعرفة، وىي عممي ات تتابعي ة متكاممة فيما بينيا. لذ

، (2010)الشمري والحدراوي، بشكؿ حمقة مغمقة، وىي ما تسم ى بالعمميات الجوىري ة إلدارة المعرفة 

 (. 7.2ح بالشكؿ )كما ىو موض  

إلى خمس مراحؿ متكاممة ومتتالية،  تقسـويرى الباحث بأف  ىذا ال تقسيـ مبلئـ لمسار الد راسة، حيث 

 منذ الشعور بأف ىناؾ نقص بالمعرفة لغاية اكتسابيا، وتخزينيا، وتوزيعيا وأخيرًا تطبيقيا. 



41 

 

 

 العمميات الجوىرية إلدارة المعرفة (5.9) الشكل

 

 عممية تشخيص المعرفة . 1

ـ   تشخيص المعرفة يعد   مف األمور الميم ة في أي  برنامج إلدارة المعرفة، وعمى ضوء ىذا الت شخيص يت

وضع سياسات وبرامج العممي ات األخرى، ألف  مف نتائج عممي ات الت شخيص معرفة نوع المعرفة 

ؿ مقارنتيا بما ىو مطموب يمكف تحديد الفجوة. وعممي ة الت شخيص أمر حتمي ؛ ألف  المتوافرة ومف خبل

اليدؼ منيا ىو اكتشاؼ معرفة المؤس سة، وتحديد األشخاص الحامميف ليا، ومواقعيـ، وكذلؾ تحد د لنا 

مكاف ىذه المعرفة في القواعد. وتعد  عممي ة الت شخيص مف أىـ  الت حديات التي تواجو مؤس سات 

  ,Alvesson)يشير يتوق ؼ عمى دق ة الت شخيص. إدارة المعرفةاألعماؿ، ألف  الن جاح في مشروع 

دد إلى أف  المعرفة ليست في حد ذاتيا ىي الغامضة، بؿ إف  الغامض جدًا ىو   (1993 في ىذا الص 

ديو في المؤس سة، فعممي ة الت شخيص تحد د لنا المعرفة المبلئمة لوضع الحموؿ لممشكمة. الد ور الذي تؤ 

وتستخدـ في عممي ة الت شخيص آليات االكتشاؼ وآليات البحث والوصوؿ، وقد تكوف عممي ة ليست مف 

تشخيص . 1
 المعرفة

توليد . 2
 المعرفة

تخزيف . 3
 المعرفة

توزيع . 4
 المعرفة

تطبيؽ . 5
 المعرفة 

http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126647/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126647/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/125807/posts
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( طرؽ عديدة لتمثيؿ المعرفة والتي تعد مف أولويات عممية 1994مرحمة واحدة وحدد )عمي، 

 يص ىذه وىي: التشخ

تستخدـ في تمثيؿ الخبرات العممي ة، حيث يقوـ ميندسو  : تمثيل المعرفة في ىيئة قواعد - أ

باستخبلص الخبرة مف خبلؿ لقاءات مباشرة مع   (Knowledge Engineers)المعرفة 

الخبراء البشرييف، أو مف الوثائؽ الفني ة التي يستعيف بيا ىؤالء الخبراء، بعد ذلؾ تتـ  صياغة 

 .الخبرة في صورة قواعد

تمث ؿ المعرفة بالشبكات الد اللي ة التي تصفيا بطريقة  : تمثيل المعرفة بالشبكات الداللي ة  - ب

ىندسي ة بعيدة عف الس رد، حيث أف  نظـ معالجة المعارؼ تتعامؿ مع الموجودات واألحداث، مم ا 

سي ة، وتعد  الش بكات الد اللي ة يحتـ  تمثيؿ معرفتنا عف ىذه الموجودات، أو األحداث بطريقة ىند

 إحدى الوسائؿ العممية لتحقيقيا.

وتستخدـ عادة في تحويؿ العبارات الم غوية إلى  : تمثيل المعرفة بأسموب الداللة الرسمي ة - ت

عبلقات منطقي ة مف دوؿ اإلسناد، باستخداـ أسموب الداللة الصوري ة، إف  تمثيؿ المعرفة بيذا 

 .(2012)ميدي،  الستنساخاألسموب يسي ؿ عممي ة ا

 
 

 عممية توليد المعرفة . 2

 وليد والحصوؿ عمى المعرفة، ولكف بأساليب ومصادر مختمفةتشير إلى الت  التي ات جميع العممي   ىي

أو عف  ،راء المباشرراء يشير إلى الحصوؿ عمى المعرفة عف طريؽ الش  الش  مثبًل فكالعمميات اآلتية، 

القدرة عمى الفيـ، واالستيعاب لممعرفة  إلى وظيؼ، واالمتصاص يشير طريؽ عقود االستخداـ والت  

في أذىاف وعقوؿ المبدعيف، واالبتكار  الحصوؿ عمى المعرفة الكامنة  إلى اىرة، واألسر يشير الظ  

يشير إلى توليد معرفة جديدة غير مكتشفة وغير مستنسخة، واالكتشاؼ يشير إلى تحديد المعرفة 
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طوير، نموذجًا شامبًل الكتساب المعرفة باالعتماد عمى البحث والت  ( أCohen, 1990) حواقتر  المتوافرة

 :ةد األنموذج عمى ثبلث نقاط جوىري  ويؤك  

 .توليد المعرفة ىو جيد بشري   إف  .1

 .وليدات الت  والظاىرة لممعرفة في عممي   ،ةتأثير األبعاد الضمني    .2

 .ة لتوليد المعرفةالطبيعة التراكمي    .3

 

 عممية تخزين المعرفة . 3

البحث، والوصوؿ عممي ات خزف المعرفة تعني تمؾ العممي ات التي تشمؿ االحتفاظ، واإلدامة، و 

وتشير عممي ة خزف المعرفة إلى أىمي ة الذ اكرة ال تنظيمي ة، فالمنظمات تواجو خطرًا كبيرًا  ،واالسترجاع

نتيجة لفقدانيا لمكثير مف المعرفة التي يحمميا األفراد الذيف يغادرونيا لسبب أو آلخر. ومف ىنا بات 

ت عالية لدوراف العمؿ خزف المعرفة واالحتفاظ بيا ميـ جدًا، السي ما لممنظ مات التي تعاني مف معدال

التي تعتمد عمى الت وظيؼ واالستخداـ بصيغة العقود المؤقت ة واالستشاري ة لتوليد المعرفة فييا؛ ألف  

)الزيادات، ىؤالء يأخذوف معرفتيـ الضمنية غير الموث قة معيـ، أما الموث قة فتبقى مخزنة في قواعدىا 

2008). 

، وأف يكوف عمى أساس  (2009)العمواني،  أشار إلى أف  حفظ المعرفة يجب أف  يتـ  عمى أساس انتقائي 

فرز عاقؿ لمعرفة المنظ مة، األمر الذي يتطم ب دورًا خاصًا إلدارة المعرفة مف خبلؿ مراعاة توافر 

تقبمي ة لممنظ مة، وأف  حفظ المعرفة يأتي بعد االنتقاء معايير تضمف انتقاء المعرفة ذات القيمة المس

 إما األفراد، أو الحواسيب. المؤك د لممعرفة في شكميف 
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 عممية توزيع المعرفة . 4

المعرفة بوصفيا موجودًا تزداد باالستخداـ والمشاركة، وبتبادؿ األفكار، والخبرات، والميارات بيف 

توزيع و  .لذا سعت المنظ مات إلى تشجيع المشاركة األشخاص تنمو وتتعاظـ لدى كؿ منيـ،

حد د (، حيث الت حريؾ، و الن قؿ، و الت دفؽ، و المشاركة، و الن شر( ىي تمؾ العممي ات التي تشمؿ المعرفة

(badarko, 1993) توافر أربعة شروط لنقؿ المعرفة ىي :  

  ر.يجب أف تكوف ىناؾ وسيمة لنقؿ المعرفة، وىذه الوسيمة قد تكوف شخصًا، وقد تكوف شيئًا آخ -

 .يجب أف تكوف ىذه الوسيمة مدركة ومتفيمة تمامًا ليذه المعرفة وفحواىا وقادرة أيضًا عمى نقميا -

 .يجب أف تكوف لدى الوسيمة الحافز لمقياـ بذلؾ -

 .يجب أال تكوف ىناؾ معوقات تحوؿ دوف ىذا الن قؿ المعرفي  -

الضمني ة، أم ا المعرفة الظ اىرة فيمكف نشرىا بالوثائؽ  توزيع المعرفة إف  أساليب الت دريب والحوار تبلئـ

ميـ  في الت وزيع ىو ضماف وصوؿ المعرفة المبلئمة إلى الشخص الباحث والنشرات الداخمي ة والت عم ـ، وال

 .(badarko, 1993) عنيا في الوقت المبلئـ

 

 عممية تطبيق المعرفة . 5

المتاحة لممؤس سة، وىذا الت طبيؽ ىو أبرز  تطبيؽ المعرفة ىو المعرفةإدارة  إف  اليدؼ والغاية مف

عادة االستعماؿ، و  االستعماؿ) عممي اتيا، وتشير ىذه العممية إلى  (. الت طبيؽ، و االستفادةو  ،ا 

ي تستخدـ المعرفة المتوافرة في الوقت المناسب، ودوف أف تفقد إف  اإلدارة الن اجحة لممعرفة ىي الت

 أشاربيؽ المعرفة أساليب وتقنيات، استثمار فرصة توافرىا لتحقيؽ ميزة ليا، أو لحؿ  مشكمة قائمة. ولتط

(Burk, 1999)   ،إلى أف  المؤس سات الس اعية لمت طبيؽ الجي د لممعرفة عمييا تعييف مدير المعرفة

ميو واجب الحث  عمى الت طبيؽ الجي د، وأن و يعمؿ كعنصر مكر س لتطبيقات مشاركة المعرفة والذي يقع ع

http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126650/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126650/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126650/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126650/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126650/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/125807/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/125807/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126651/posts
http://yomgedid.kenanaonline.com/tags/126651/posts
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عادة االستخداـ تتضم ف االت صاالت غير الر سمي ة  والت نفيذ الت دقيؽ ليا وأك د عمى أف  االستخداـ وا 

ا العرض وجمسات والحصوؿ عمى الت قارير والت طبيقات الجي دة والقصص الن اجحة وأشكاؿ أخرى بما فيي

  .التدريب

، مبادرات العمؿ، و الفرؽ متعد دة الخبرات الداخمية وقد استخدمت عد ة أساليب لتطبيؽ المعرفة منيا

الت دريب الفرقي  مف قبؿ خبراء ، و اعتماد مقاييس لمس يطرة عمى المعرفة، و مقترحات الخبير الداخمي  و 

 متم رسيف.

 

  إدارة المعرفة تطبيق معوقات 2.3.2

 

دة أجرت دراسات حوؿ معوقات إدارة المعرفة مات متعد  منظ   إلى أف   (Coakes, 2003) يشير

ىناؾ مجموعة مف المعوقات الرئيسة التي تعرقؿ تنفيذ إدارة المعرفة  مت ىذه الدراسات إلى أف  وتوص  

 :وىي بشكؿ فاعؿ

   عدـ دعـ القيادة العميا إلدارة المعرفة.، و المعرفةشارؾ في قافة التي تكبح الت  سيطرة الث 

 ودورىا وفوائدىا اإلدراؾ غير الكافي لمفيـو إدارة المعرفة ومحتواىا. 

   عمـ المنظمي  مة المرتبطة بإدارة المعرفة وبيف تعزيز الت  كامؿ بيف نشاطات المنظ  االفتقار إلى الت. 

   استخداـ وتنفيذ نظاـ إدارة المعرفة.ة ـ كيفي  االفتقار إلى الوقت الكافي لتعم 

   اؿ وغير الكفؤ.صاؿ غير الفع  االفتقار إلى فيـ مبادرة إدارة المعرفة بشكؿ صحيح بسبب االت 

دارة المعرفة في إيعمؿ منفذو نظاـ  أف معوقات إدارة المعرفة ىي ( أف   (Thierauf, 2003ويرى  

وبقدرات  ،ةج نظاـ إدارة المعرفة بصورة غير واقعي  يجري تروي، أو أف عزلة عف اإلدارة العميا لممنظمة

مكانيات غير واقعي   حباطات متكر  وا  أو حذؼ  ،رة وعمميات تصفيةة، وىذا قد ينعكس في صورة فشؿ وا 

 أو بعض المنتجات. ،لبعض خطوط المنتجات
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 المبحث الرابع: األداء المؤس سي 
 

 مقدمة  1.4.2

 
األداء المؤس سي القاسـ المشترؾ لجميع الجيود المبذولة مف قبؿ اإلدارة والعامميف في إطار  عدي

المؤس سات، لذا يعد  األداء مفيومًا ىام ًا وجوىري ًا بالنسبة لممنظ مات بشكؿ عاـ، بؿ يكاد يكوف الظاىرة 

والد راسات التي تناولت مفيـو الشمولي ة لكافة فروع وحقوؿ المعرفة اإلداري ة. وبالرغـ مف كثرة البحوث 

ؿ إلى إجماع، أو ات فاؽ حوؿ مفيوـ محد د ليذا العنواف، ويعود ذلؾ  ـ  الت وص  األداء إال أن و لـ يت

الختبلؼ المقاييس و المعايير التي تعتمد عمييا المنظ مات والمدراء في دراسة األداء وقياسو، والتي 

 لتي تسعى المنظ مة لتحقيقيا. ترتبط بشكؿ وثيؽ باألىداؼ و االت جاىات ا

 
 األداء المؤس سي ماىي ة  2.4.2

 
نتاج مخرجات متناغمة مع ا  ُعرؼ األداء المؤس سي بأن و قدرة المنظ مة عمى استخداـ مواردىا بكفاءة، و 

 .(Peterson, 2003)أىدافيا ومناسبة لمستخدمييا 

وعرؼ بأن و المنظومة المتكاممة لنتاج أعماؿ المنظ مة في ضوء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمي ة و 

 .(2000)الطعامنة، الخارجي ة 

وكبل التعريفيف يت فقاف بكوف األداء المؤس سي يعب ر عف مدى قدرة المنظ مة عمى الت فاعؿ مع بيئتيا  

نتاج و  الداخمي ة الخارجي ة، وذلؾ فيما يتعم ؽ بحصوليا عمى مواردىا المختمفة وكفاءة عممي اتيا الداخمي ة، وا 

 منتجات مطموبة مف قبؿ المجتمع. 
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( عف األداء بكونو انعكاسًا لقدرة منظ مة األعماؿ وقابمي تيا عمى تحقيؽ أىدافيا، ,Eccles 1991عب ر )

( إذ يعب راف عف األداء بكونو قدرة Robins & Wireman, 1995ويت فؽ مع ىذا الس ياؽ كؿ  مف )

المنظ مة عمى تحقيؽ أىدافيا طويمة األمد. وعمى الر غـ مف ىذا االختبلؼ فإف  أغمب الباحثيف يعب روف 

 عف األداء مف خبلؿ الن جاح الذي تحق قو المنظ مة في تحقيؽ أىدافيا. 

مف أكثر مجاالت االىتماـ دراسة وبحثًا مف قبؿ كت اب  ولمتدليؿ عمى أىمي ة األداء في المنظ مات، يعد  

ة، وتول ي منظ مات األعماؿ األداء أىمي ة  حقؿ اإلدارة بصورة عامة، وحقؿ االستراتيجي ة بصورة خاص 

ف  أىمي تو في ىذا المجاؿ يمكف أف تناقش مف خبلؿ ثبلثة أبعاد  كبيرة توازي اإلدارة االستراتيجي ة، وا 

دارياً رئيسة نظري أ وت فمف الن احية الن ظري ة يمث ؿ األداء مركز ، (Hofer, 1980)كما يراىا  جريبي ًا وا 

ودالالت تختص  باألداء سواء  اإلدارة االستراتيجي ة، إذ تحتوي جميع المنطمقات اإلداري ة عمى مضاميف

زمني ًا لبلستراتيجي ة بشكؿ ضمني  أو بشكؿ مباشر، ويرجع ال سبب في ذلؾ إلى أف  األداء يمث ؿ اختبارًا 

المت بعة في اإلدارة، ومف الن احية التجريبي ة فإف  أىمي ة األداء تظير مف خبلؿ استخداـ أغمب دراسات 

وبحوث اإلدارة االستراتيجية األداء؛ الختبار االستراتيجيات المختمفة والعممي ات الن اتجة عنيا، أم ا 

خبلؿ حجـ االىتماـ الكبير والممي ز مف قبؿ إدارات األىمي ة اإلداري ة فإن يا تظير واضحة مف 

 . المنظ مات باألداء ونتائجو، والتحو الت التي تجري في ىذه المنظمات اعتمادًا عمى نتائج األداء

عايير المحد دة بأف  عممي ة تقييـ األداء تيدؼ إلى مقارنة األداء الفعمي  مع الم (2000)الطعامنة، ويبي ف 

مسبقًا في خطة، أو استراتيجي ة المؤس سة، بما يساعد عمى كشؼ االنحرافات واالختبلفات في فترة 

 ة. يص حيحتتسمح بات خاذ اإلجراءات ال

دراؾ الد ور أو المياـ، والذي كما  افي لجيود الفرد التي تبدأ بالقدرات وا  يعر ؼ األداء بأن و األثر الص 

تماـ المياـ المكونة لوظيفة الفرد   .(2008)عكاشة، بالتالي يشير إلى درجة تحقيؽ وا 
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 داء األعناصر  3.4.2

 
عف  الت حدث يمكف ال وبدونيا لؤلداء، أساسي ة مكونات أو عناصر ىناؾ ف  أ  (1983)عاشور، يرى 

 وقد في المنظ مات، لمعامميف األداء مستوى وتحديد قياس في ألىمي تيا يعود وذلؾ فع اؿ، أداء وجود

 لدعـ المساىمات مف بمزيد أجؿ الخروج مف األداء مكونات أو عناصر عمى لمت عر ؼ الباحثوف ات جو

 إبراز في (1983)عاشور،  ذكره ما المساىمات ىذه ومف .لممنظ مات الوظيفي   األداء فاعمي ة وتنمية

 الن قاط اآلتية: خبلؿ مف األداء عناصر

 تخدميا، التي واألىداؼ العمؿ أنشطة تحديد بحيث فييا والمتغي رة الث ابتة والجوانب العمؿ أنشطة .1

 تحميؿ في البداية ىي عمييا المترت بة واآلثار، يستغرقو الذي حيث الوقت مف النسبي ة وأىمي تيا

  .العمؿ مكونات

 معرفة أف  ، (1983)عاشور، أكد  ،ؿلمعم المناسب والتصميـ العمؿ ومياـ أنشطة بيف العبلقات .2

 عمى ىذا ويقـو أعماؿ إلى والمياـ إلى مياـ، األنشطة ىذه تجميع طريؽ عف يكوف األنشطة

 عمى فقط ليس األنشطة ىذه بيف أو القدرات الت كامؿ، أو التجانس، عبلقات تحديد أساس

 ومعرفة المختمفة األعماؿ بيف العبلقات عمى معي ف، بؿ عمؿ إلى تنتمي التي والمياـ األنشطة

 .العمؿ تصميـ إعادة ذلؾ عمى يترت ب قد مم ا األنشطة،بيف  والخارجي ة الداخمي ة العبلقات

 ىذا أف   (1983)عاشور،  يؤك دحيث  ،العمؿ يؤد ي الذي الفرد في المطموبة المواصفات .3

ناتو األداء تحميؿ بيف بحوث تربط التي الوصؿ ىمزة بمثابة يعتبر العنصر  وبحوث ومكو 

 التي المطموبة المواصفات تحديد يمكف الث ابتة والمتغي رة األداء أنشطة ضوء فعمى، االختيار

 لبحوث أساس تعتبر المواصفات وىذه ة.األنشط ىذه يقوـ بأداء الذي الفرد في تتوف ر أف يجب
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 ىذه وربط األداء، جوانب لمختمؼ متأني ة شاممة دراسة عمى أف تقـو يجب والتي االختيار،

 الفردي ة. بالمواصفات باألداءالمتعم قة  الجوانب

 مف الموظ ؼ يمتمكو ما حيث مف الموظ ؼ ىي لؤلداء أساسية عناصر ثبلثة (1988)ىاينز،  حدد 

 بو تت صؼ ما حيث الوظيفة مف كما حدد، ودوافع واتجاىات وقيـ واىتمامات، وميارات، معرفة،

 الت غذية عنصر عمى يحتوي فيو عمؿ ممتع فرص مف تقدمو وما وتحديات، متطم بات مف الوظيفة

 ووفرة ،الوظيفة تؤد ى حيث الت نظيمي ة البيئة بو تت صؼ ما حيث مف الموقؼوحدد ، منو كجزء الر اجعة

.  والييكؿ اإلداري ة واألنظمة الموارد  الت نظيمي 

 

 طرق تحسين األداء  4.4.2

  
 وىي: األداء لتحسيف مداخؿ ثبلثة (1988)ىاينز،  د  يحد

 صعوبة العوامؿ أكثر الموظ ؼ تحسيف أف   (1988)ىاينز،  يرىحيث  الموظ ؼ تحسيف األوؿ المدخؿ

ذا، المذكورة الث بلثة بيف العوامؿ مف التغيير في ـ   وا   الموظ ؼ بأف   كامبًل  األداء تحميؿ بعد التأك د ت

 الموظ ؼ تتمث ؿ أداء في الت حسيف إلحداث وسائؿ عد ة فيناؾ األداء في تحسيف أو تغيير بحاجة إلى

 .الموظ ؼ عف إيجابي   اتجاه أواًل وات خاذ عممو يجب وما القو ة، نواحي عمى الت ركيز في

 حيث تساىـ األداء، لتحسيف فرًصا يوف ر الوظيفة مياـ في التغيير أي ،الوظيفة تحسيف الثاني المدخؿ

تدن ي  في ميارات الموظ ؼ تفوؽ كانت إذا أو لميمـ، مثب طة أو ممم ة، كانت إذا الوظيفة محتويات

 ىي معي نة في وظيفة األداء تحسيف وسائؿ دراسة في البداية نقطة أف   (ىاينز) ويعتبر ، األداء مستوى

 حت ى المياـ، بعض أداء في مع االستمرار خصوًصا الوظيفة، مياـ مف كؿ ميم ة ضرورة مدى معرفة

ة بإدارة مياـ أداء وتكرار منفعتيا زواؿ بعد  . إدارات بيف بأخرى خاص 
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 يؤد ي قد الذي فرًصا لمتغيير تعطي الوظيفة فييا تؤد ى التي البيئة أو الموقؼ تحسيف الثالث المدخؿ

ـ   التي والط ريقة المستويات التنظيمي ة، عدد مناسبة مدى معرفة خبلؿ مف األداء تحسيف إلى  بيا ت

 الت فاعؿ وفعالي ة والمسؤولي ة خطوط االت صاؿ ووضوح مناسبة ومدى المجموعة )فريؽ العمؿ(، تنظيـ

 خدمة ومصمحة يناسب بما وتغييرىا لمعمؿ جداوؿ عمؿ أف   ويضيؼ األخرى، اإلدارات مع المتبادؿ

  .المناسب اإلشراؼ أسموب إيجاد إلى باإلضافة العمؿ

 
 )التقييم(  األداء قياس 5.4.2

 
( بتقييـ األداء الت عرؼ عمى مدى جودة األداء لكؿ  فرد في جميع مستويات 2008عكاشة، قصد )ي

دارة األفراد  الت نظيـ اإلداري  لممنشأة، ووضع ىذه المعمومات تحت نظر إدارة المشروع بصفة عام ة وا 

ة   .بصفة خاص 

( أف  الت طر ؽ إلى تحديد مفيـو تقييـ األداء، ال بد  وأف نحد د بعض المفاىيـ 2001يرى )السممي، 

المرتبطة باألداء وتقييمو. ومف المفاىيـ المرتبطة باألداء مفيوـ اإلنتاجي ة الذي يشير إلى ما يتضم ف 

 . مف الفاعمي ة والكفاءة كبلً 

بأف  لنظاـ تقييـ األداء الفع اؿ العديد مف الفوائد، حيث يكوف التقييـ كمستند  (2008 )دروزة،ؤك د ت

رسمي  يساعدؾ عمى تحديد وتصحيح أسباب ضعؼ األداء، وتخطيط التطوير الميني  لمموظ ؼ، 

لر اتب. ويقيس مدى جاىزي ة الموظ ؼ لمن قؿ أو الت رقية، وعمى أساسو يمكف أف تقرر المكافأة أو زيادة ا

ويجب أف ال ننسى أىمي ة عممي ة تقييـ األداء الجي دة في الت قميؿ مف تذم ر العامميف مف الت فرقة، وتعطييـ 

 إحساسًا بعدالة إجراءات المنظ مة.
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 واألدبيات السابقة الدراسات 1.5.2

 
 الموضوع بحثت التي السابقة البشرية الجيود" السابقة عبارة عف الدراسات ( أف2010يرى )صيني، 

 الظروؼ مف ظرؼ وفي الزوايا، مف زاوية مف لو، مقارًبا موضوًعا أو بعينو، الباحث يدرسو الذي

 وقد عممية، قيمة ذات مساىمة تكوف أف بشرط األشكاؿ، مف شكؿ بأي نشره تـ مما المتعددة؛ البيئية

 تـ أو وصورة، صوًتا أو فقط، صوتًا المذاعة األحاديث أو بالمحاضرات أو بالطباعة النشر يكوف

 في الرغبة بغرض أو مادي، مقابؿ عمى أو عممية، درجة عمى لمحصوؿ عممية لمؤسسة تقديميا

 أي فييا؛ تأصيؿ ال مداخؿ أو دراسية، كتًبا يعد ما الدراسات ىذه تحت يندرج وال العممية، المساىمة

  متوافرة". لمعمومات تجميع مجرد

 سيكوف بحيث الدراسة، موضوع مف والقريبة المباشرة العبلقة ذات السابقة الدراسات عرض سيتـ

الدراسة ىذا مف جية، ومف جية أخرى تـ االستعانة  فرضيات تسمسؿ بحسب الدراسات تسمسؿ

 لو ما كؿ عرض يتـ والتعرؼ عمى أىدافيا، بحيث بالدراسات السابقة في بناء فرضيات ىذه الدراسة

 .الحالية بالدراسة عبلقة

المدلؿ، ) ودراسة األمني"، العمؿ في المعرفة إدارة نجاح "متطمبات( 2009المسند، ) دراسةأشارت 

األداء"، ودراسة  مستوى عمى وأثرىا الفمسطينية الحكومية المؤسسات في المعرفة إدارة "تطبيؽ( 2012

(Kasim, 2010)  دراسة بعنواف "العبلقة بيف ممارسات إدارة المعرفة واألداء الوظيفي في الدوائر

 في المعرفة إدارة تطبيؽ األمنية واألجيزة الحكومية المؤسسات تبني أىمية إلىالماليزية"  الحكومة

 ورضا الداخمية عممياتيا كفاءة وزيادة لمجميور، المقدمة الخدمة نوعية عمى أثر مف ليا لما مؤسساتيا

 .الببلد في التنمية عجمة سير دعـ إلى باإلضافة المؤسسات، بيذه العامميف

 وسيتـ عرض الدراسات السابقة بشكؿ تفصيمي وترتيبيا بما يتناغـ مع فرضيات ىذه الدراسة. 
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 األداء وتميزالمعرفة،  إدارة متطمبات بين إحصائية داللة ذات عالقة الفرضية األولى "توجد

 ".المؤسسي

ثرىا عمى أدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية و إ"تطبيؽ  ( بعنواف2012دراسة )المدلؿ، 

التعرؼ عمى واقع متطمبات  إلىىدفت ، دراسة تطبيقية عمى مؤسسة رئاسة الوزراء" –داء مستوى األ

وتقديـ التوصيات  ثرىا عمى مستوى األداء،أدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية و إتطبيؽ 

جؿ تحقيؽ أدارة المعرفة. ومف إالتي تساىـ في تييئة بيئة العمؿ في مؤسسة رئاسة الوزراء لتطبيؽ 

سموب المسح الشامؿ لجميع مفردات مجتمع أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي و أ

الذيف يشغموف وظائؼ تخصصية الدراسة والمتمثؿ بجميع العامميف في مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء و 

شراف  .اف لجمع البيانات البلزمةياالستب أداةحيث استخدمت الدراسة  ،يةوا 

 )تكنولوجيا دارة المعرفةإضعؼ مستوى توافر متطمبات تطبيؽ  ىمياأ وخرجت الدراسة بعدة نتائج

في مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء، البشرية، القيادة التنظيمية(  التنظيمية، القوى المعمومات، الثقافة

في مؤسسة  األداءالمعرفة ومستوى  إدارةوجود عبلقة طردية قوية بيف توافر متطمبات تطبيؽ كذلؾ 

في مؤسسة رئاسة  األداءدارة المعرفة ومستوى إمتطمبات تطبيؽ  فروؽ حوؿ ، وعدـ وجودرئاسة الوزراء

 الوزراء تعزى لممتغيرات الشخصية. 

 الكميات عمى تطبيقية دراسة -األداء تميز عمى وأثرىا المعرفة إدارة" بعنواف (2011 الزطمة،) دراسة

 التأثير ونوع فحص العبلقة إلى ىذه الدراسة غزة"، ىدفت قطاع في العاممة المتوسطة التقنية والمعاىد

 المتوسطة، التقنية الكميات في المؤسسي األداء وبيف تميز وعممياتيا المعرفة إدارة متطمبات بيف

 الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ. المعرفة إدارة لعمميات المتوسطة التقنية الكميات تطبيؽ مدى عمى والتعرؼ

 مجتمع مف البلزمة البيانات لجمع االستبياف أداة واستخدـ التحميمي الوصفي المنيج الباحث اعتمد

 كميات خمس في المتفرغيف اإلدارية األقساـ ورؤساء التدريسية الييئة أعضاء جميع مف المكوف الدراسة
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أىميا أف  النتائج مف لعدد الباحث توصؿ وقد والبكالوريوس. والماجستير الدكتوراه شيادات حممة مف

 بوزف والمعمومات البيانات: كالتالي المتوسطة التقنية الكميات في المعرفية االحتياجات توافر درجة

 التحتية البنية ،%(72.72) الصريحة المعرفة ،%(79.64) الضمنية المعرفة  ،%(71.98) نسبي

 في المعرفي الوعي توفر (، وكانت درجة%69.35) البشري الماؿ رأس ،%(81.43) والتكنولوجية

 خارجية بيانات بقواعد االشتراؾ ،%(57) والتنفيذ التخطيط: كالتالي المتوسطة التقنية الكميات

 (.%69.35) المعمومات أمف ،%(54.45)

"إطار تعميمي لبناء المعرفة والحكمة الجماعية مف أجؿ  دراسة بعنواف (Gan & Zhu, 2007) دراسة

ىدفت الدراسة إلى تقديـ إطار مرجعي لبناء بيئات "، حيث النيوض بمجتمعات التعمـ االفتراضية

المعرفة االفتراضية مف خبلؿ تحديد األسس التي يجب أف تبنى عمييا تمؾ المجتمعات. وحددت 

النظاـ الكمي ويتضمف المشاركيف وسمات بيئة . 1ىي )الدراسة أربعة أبعاد أساسية لتمؾ األسس و 

الذكاء الديناميكي وىذا . 2، المعرفة االفتراضية ودور التكامؿ والتنوع بيف تمؾ السمات كأساس لئلبداع

، جؿ بناء وتجميع المعرفةيعتمد عمى القدرات واإلمكانيات العقمية المتعددة لدى األفراد المشاركيف مف أ

نماذج التعمـ وتتضمف نماذج التعمـ الفردية واالعتماد عمى النفس والتعمـ التشاركي وىما النموذجاف . 3

. 4، الرئيسياف لمتعمـ وبيئة المعرفة االفتراضية وىي أفضؿ بيئة لممتعمميف لممشاركة في بناء المعرفة

دؿ وتحميؿ المعرفة الضمنية  والمعرفة الصريحة ومجتمع تتـ إدارة المعرفة مف خبلؿ التأكيد عمى تبا

ممارسة المعرفة والمشاركة في بنائيا واإلبداع فييا مما يؤىؿ لوجود دعـ لبناء المعرفة والنيوض بيا 

 (. بصورة فردية وتشاركية
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 األداء وتميز ،المعرفة إدارة عمميات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد الفرضية الثانية "

 .المؤسسي"

إدارة  لدور غزة قطاع في الكبرى البمديات في المدراء اتجاىات" بعنواف(  2011، ماضي) دراسة 

 غزة قطاع في الكبرى البمديات في المدراء اتجاىات عمى لمتعرؼ ، ىدفت"الوظيفي األداء في المعرفة

 المعوقات عمى الضوء وتسميط الوظيفي، المستوى عمى وأثره تطبيقو، ودرجة المعرفة إدارة مفيوـ تجاه

 الوصفي المنيج الباحث استخدـ الدراسة، أىداؼ ولتحقيؽ .المعرفة إدارة تطبيؽ دوف تحوؿ التي

 لجمع الدراسة مجتمع مفردات لجميع الشامؿ المسح طريؽ عف االستبياف أداة واستخدـ التحميمي،

 تتبنى غزة قطاع في الكبرى البمدياتأف  النتائج اىـ مف كاف وقد إحصائيا،  وتحميميا البلزمة البيانات

وقد  ،تطوير إلى تحتاج المعرفة إدارة أف النتائج وبينت المدراء، نظر وجية مف المعرفة إدارة مفيوـ

 إدارة لدور غزة قطاع في الكبرى البمديات في المدراء لدى متوسطة بدرجة إيجابية اتجاىات وجود تبيف

 بيف و المعرفة إدارة عمميات بيف إحصائية داللة ذات عبلقة وجودالوظيفي، كذلؾ  األداء في المعرفة

 .البمديات في المدراء نظر وجية مف الوظيفي األداء مستوى

 البيئة تأثير في المعرفة"، ىدفت لمبحث إدارة استراتيجية" بعنواف (Greiner et al, 2007)دراسة 

 استراتيجية بيف العبلقة عمى الدراسة ىذه ركزت حيث المعرفة إدارة استراتيجيات اختيار عمى التنظيمية

: عناصر ستة إلى والمصنفة المعرفة إدارة مبادرات نجاح ومدى المعرفة إدارة واستراتيجية المنظمة،

 تـ الدراسة، أىداؼ ولتحقيؽ. المعرفة نوع االستراتيجية، المحتوى، المشكبلت، األىداؼ، العمميات،

 النتائج وسويسرية، وبينت ألمانية شركة( 11) حيث تـ دراسة حالةالحالة،  دراسة أسموب استخداـ

 األعماؿ واستراتيجية المعرفة إدارة استراتيجية توافؽ وبيف المعرفة إدارة نجاح بيف إيجابية عبلقة وجود

 أف فيجب والمنتج العمميات إبداع األعماؿ استراتيجية فييا تتطمب التي المنظمة، وأف المنظمات في

  الشخصنة. استراتيجية عمى األولى بالدرجة تعتمد
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ىدفت ،  "بعنواف "إدارة المعرفة كأساس الستدامة األداء المتميز(Bonger & Basal, 2007)  دراسة

إلى تحديد بعض العناصر المتعمقة بموارد المؤسسة والعناصر المتعمقة بموارد المؤسسة   والعناصر 

لدراسة أف ىناؾ ثبلث مكونات ألنظمة إدارة المعرفة التي تؤثر المتعمقة بمعرفة المؤسسة. وقد اقترحت ا

عمى أداء المنظمات وىي قدرة المؤسسة عمى توليد العبلقة، أي القدرة عمى بناء معرفتيا الخاصة 

( مؤسسة تـ تحميؿ 42والكفاءة في تغطية كافة النفقات ذات العبلقة. وقد شممت عينة الدراسة )

خداـ أسموب تحميؿ االنحدار باالعتماد عمى البيانات المنتقاة مف سجبلت البيانات مف سجبلتيا باست

أف معدؿ نمو المؤسسات مرتبط بشكؿ  وأىـ ما توصمت إليو ىذه الدراسة  ة.المؤسسات عينة الدراس

 إيجابي مع قدرتيا عمى توليد المعرفة وبناء مجتمع المعرفة الخاص بيا.

يف إدارة المعرفة والمقدرة الجوىرية وأثرىا عمى األداء ( بعنواف "العبلقة ب2007دراسة )نايؼ، 

". حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد إطار نظري خاص بإدارة المعرفة، باإلضافة ياالستراتيج

لمشركات،  يلتوضيح طبيعة العبلقة ونوع التأثير بيف إدارة المعرفة والمقدرة الجوىرية واألداء االستراتيج

ث شركات صناعية إنتاجية مف شركات وزارة الصناعة في محافظة بغداد. وقد وقد شممت الدراسة ثبل

توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود عبلقة ذات داللة إحصائية ومعنوية بيف إدارة المعرفة 

والمقدرة االستراتيجية، باإلضافة لوجود تأثير كبير وقوي لعمميات إدارة المعرفة في األداء االستراتيجي 

 ا يجعؿ ىذه العمميات تؤدي دورًا رئيسيًا في تحقيؽ أداء أفضؿ لمشركات. مم

بعنواف " تحسيف األداء التنظيمي باالعتماد عمى إدارة   (Bary & Konsynski, 2007دراسة )

المعرفة في المؤسسات الحكومية"، ىدفت إلى محاولة التوفيؽ بيف الكتابات الموجودة عف إدارة المعرفة 

ساط االجتماعية بما في ذلؾ المنظمات الحكومية و لتشمؿ بيانات يمكف تطبيقيا عالميا لجميع األ

راسة إلى العديد مف النتائج كاف أبرزىا أف الشركات تسعى لتحقيؽ أعمى والشركات، وقد توصمت الد
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مستوى مف األداء واألرباح مف خبلؿ إدارة المعرفة، أما المنظماف الحكومية فإنيا تسعى إلى تبني نظـ 

 المعمومات لتبادؿ المعرفة لما في ذلؾ مف تأثير واضح عمى أدائيا. 

 

 وعممياتيا من ناحية المعرفة إدارة متطمبات بين إحصائية داللة ذات عالقة "توجد الثالثة الفرضية

 ."ناحية من

 في ميدانية دراسة -التنظيمي األداء عمى وأثرىا المعرفة إدارة" بعنواف (2009 الخشالي،) دراسة

 التنظيمي األداء في المعرفة إدارة تأثير مدى عمى ، ىدفت لمتعرؼ "األردنية الصناعية الشركات

 مف اختيارىـ تـ عامبلً ( 264) مف مكونة عينة عمى الدراسة أجريت وقد األردنية، الصناعية لمشركات

 كما الغرض، ليذا صممت استبانة طريؽ عف منيـ البلزمة المعمومات وجمعت صناعية شركة( 37)

 إلى الدراسة المتعدد، وتوصمت االنحدار معامؿ أىميا اإلحصائية األساليب مف مجموعة استخداـ تـ

 تأثير المعرفة، ووجود إلدارة المكونة العناصر بيف إحصائية داللة ذات عبلقة أىميا وجود نتائج عدة

 في لممعرفة لبلستجابة معنوي تأثير المقارف، كما بينت وجود األداء في المعرفة إدارة لعناصر معنوي

 .الداخمي األداء يف معنوي تأثير ونشرىا المعرفة امتبلؾ لعنصري يكف لـ فيما المقارف، األداء

 في المعرفة إدارة لدور األردنية الوزارات مراكز في المديريف اتجاىات" بعنواف (2009المعاني، ) دراسة

 مفيـو تطبيؽ نحو األردنية الوزارات مراكز في المديريف اتجاىات عمى لمتعرؼ الوظيفي"، ىدفت األداء

 الختبلؼ تبعاً  االتجاىات تمؾ في الفروؽ واختبار الوظيفي، أداءىـ عمى ذلؾ وأثر المعرفة إدارة

 لجمع االستبياف أداة واستخداـ  التحميمي، الوصفي المنيج الباحث استخدـ. الديمغرافية خصائصيـ

 اردنيو، وزارة وعشريف ثبلث في المديريات مديري يشمؿ الذي الدراسة مجتمع مف البلزمة المعمومات

 بدرجة المعرفة إدارة مفيـو األردنية الوزارات أىميا تبني كاف النتائج مف لمعديد الدراسة وتوصمت

 األردف في الوزارات كذلؾ التزاـ الوظيفي،  األداء مف عاؿ بمستوى يشعروف المبحوثيف واف متوسطة،
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 المعرفة، فريؽ المعرفة، توليد: كاالتي النسبية ألىميتيا وفقاً  ترتيبيا يمكف والتي المعرفة إدارة بأبعاد

 .المعمومات تكنولوجيا المعرفة، تطبيؽ المعرفة، في التشارؾ المعرفة، خزف

 األداء تميز عمى وأثرىا وعممياتيا المعرفة إدارة متطمبات بيف العبلقة" بعنواف( 2008دروزة، ) دراسة

 العبلقة عف لمكشؼ الدراسة ، ىدفت"األردنية العالي والتعميـ التربية وزارة في تطبيقية دراسة -المؤسسي

 والشفافية المؤسسي األداء لتميز الثاني اهلل عبد الممؾ جائزة في وردت كما المعرفة إدارة متطمبات بيف

 إدارة وعمميات( والخارجية الداخمية االتصاالت المعرفي، وااللتزاـ الوعي المعرفية، االحتياجات وىي)

. األردنية العالي والتعميـ التربية وزارة في المؤسسي األداء تميز عمى العبلقة ىذه وأثر المعرفة،

 المعمومات لجمع استبياف وتصميـ التحميمي الوصفي المنيج الباحثة استخدمت الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ

 وتوصمت(. 300) وعددىـ فوؽ فما المتوسط الدبمـو حممة مف الموظفيف وىـ الدراسة عينة مف البلزمة

 العامميف، رضا وبيف وعممياتيا المعرفة إدارة متطمبات بيف عبلقة وجود أىميا النتائج مف لعدد الباحثة

 . أخرى جية مف الداخمية العمميات وكفاءة المؤسسي، والنمو والتعميـ

 عمى ميدانية دراسة -المنظمات أداء كفاءة رفع في المعرفة دور إدارة" بعنواف( 2007 الفارس،) دراسة

 في المعرفة دور إدارة تعريؼ إلى الدراسة ىدفت. بدمشؽ" الخاصة التحويمية الصناعات شركات

 تشجيع لقانوف وفقاً  أنشئت حديثة شركات عشر عمى طبقت وقد وتعزيزه، األداء مستوى تحسيف

 الغرض ليذا أعدت استبانة طريؽ عف أساسية بصورة البيانات جمعت وقد ـ(،1991) لعاـ االستثمار

 المنيج الباحث اتبع حيث. سنوات خمس قدرىا  زمنية مدة وشممت المحدودة المقاببلت بعض مع

 وقد الشخصية، المقاببلت بعض إلجراء باإلضافة لمدراسة أداة االستبياف واستخداـ التحميمي الوصفي

 واأللبسة والنسيجية الغذائية الصناعات مجاؿ في تعمؿ صناعية شركة (42مف) الدراسة مجتمع تكوف

 مف المعتمدة لممعايير وفقاً  قصدي متعمد أساس عمى مختارة العينة كانت وقد وريفيا، دمشؽ مدينة في

 عممياً  حقبلً  المعرفة إدارة تمثؿأف  الدراسة نتائج أكدت دمشؽ، وقد صناعة وغرفة الصناعة وزارة قبؿ
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 والتفوؽ التميز في األعماؿ لمنظمات واسعة قدرات توفير عمى يعمؿ التطبيقي جانبو والسيما حديثاً 

 وفريؽ المعرفة، إدارة وتقانة المعرفة، إدارة عمميات: الثبلثة الرئيسية عناصره اطار في واإلبداع والريادة

 خاصة و لمعامميف الحرية مف كاؼ قدر بإعطاء الدراسة عينة الشركات تقوـ ال لمعرفة، كذلؾ

 . جيديف معرفة مديري لتعييف تسعى وال منيـ، المختصيف

 الدوائر في الوظيفي واألداء المعرفة إدارة ممارسات بيف العبلقة" بعنواف (Kasim, 2010) دراسة

 وكفاءة األداء تحسيف في المعرفة إدارة لممارسات الياـ الدور بياف إلى ىدفت ،"الماليزية الحكومة

 إدارة تطبيؽ خبلؿ مف الحكومي الوظيفي األداء يتحسف أف يمكف وكيؼ العاـ القطاع مؤسسات

 البحث أىداؼ وتحقيؽ الدراسة إجراء في التحميؿ الوصفي المنيج الباحثة استخدمتحيث . المعرفة

 المدراء جميع يمثؿ والذي  الدراسة مجتمع مف البلزمة المعمومات لجمع االستبياف أداة واعتمدت

 تبمغ  منتظمة عشوائية عينة أخد تـ حيث وزارة( 28) عددىا والبالغ الماليزية الوزارات في العامميف

 إلييا توصمت التي النتائج أىـ ومف (،%87االسترداد ) نسبة وكانت الدراسة مجتمع مف مفردة( 500)

 القطاع مؤسسات في الوظيفي األداء وكفاءة المعرفة إدارة ممارسات بيف إيجابية عبلقة وجود الدراسة

 في تساىـ التي والعناصر لمعوامؿ العميا اإلدارة فيـ ضرورة عمى الباحثة أوصت وقد. الماليزي العاـ

 البلزمة الموارد وتوفير لبلىتماـ باإلضافة األداء تحسف مف تحد العوامؿ وأي الوظيفي األداء فعالية

 التنظيمي التميز وخمؽ تعزيز العميا اإلدارة وعمى المنظمات في المعرفة إدارة ممارسات عمى لمتأثير

 . ومينياً  شخصياً  األفراد يتطور حيث

 في المعرفة إدارة أثر لبياف ، ىدفت"التنظيمي واألداء المعرفة إدارة" بعنواف( Zack, 2009) دراسة

  المتحققة الجودة عمى المعرفة إدارة استخداـ أثر دراسة خبلؿ  مف التجارية لممنظمات الوظيفي األداء

 المعمومات ولجمع  التنظيمي األداء ونتائج المعرفة إدارة استخداـ بيف العبلقة دراسة أوضح وبشكؿ

 أو درسوا الذيف مف تنفيذي مدير( 1500) عمى اإللكتروني البريد عبر وزعت استبانة الباحث صمـ
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 نتائج أظيرت ، وقد(A Leading North American Business School) في تدريبات تمقوا

 بيف وىامة مباشرة عبلقة وجودكذلؾ التنظيمي،  واألداء المعرفة إدارة بيف مباشرة عبلقة وجود الدراسة

 إدارة وممارسات المالي األداء بيف مباشرة عبلقة التنظيمي، باإلضافة لوجود واألداء المالي األداء

 الشركة عبلقة وىي المالي األداء في تؤثر المعرفة إدارة إلى إضافية أخرى عوامؿ المعرفة، ووجود

 .العمميات وتميز المنتج وتطوير بالعمبلء

 

 الشخصية لمعوامل تعزى العينية أفراد آراء في إحصائية داللة ذات فروق "توجد الرابعة الفرضية

 في الخدمة مدة العسكرية، الرتبة العممي، المؤىل الجنس،) الدراسة عينة ألفراد والوظيفية

 ."(الدورات عدد العمل، مكان العمل، طبيعة المؤسسة،

 الجامعات في األكاديمية البشرية الموارد تنمية في المعرفة إدارة دور" بعنواف (2011 العموؿ،) دراسة

 البشرية الموارد تنمية مجاؿ في المعرفة إدارة مفيوـ عمى لمتعرؼ غزة"، ىدفت بقطاع الفمسطينية

 درجة وتحديد غزة، بقطاع الفمسطينية الجامعات في المعاصر اإلداري الفكر ظؿ في األكاديمية

 الجامعات في األكاديمية البشرية الموارد تنمية في المعرفة إدارة لدور االكاديمييف العامميف ممارسة

 غزة. بمحافظات الفمسطينية

 االكاديمييف جميع مف الدراسة مجتمع تكوف وقد التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة حيث استخدمت

 تـ وقد موظفًا،( 1309) المجتمع أفراد عدد بمغ حيث غزة، بقطاع الفمسطينية الجامعات في العامميف

 العامميف ممارسة حيث أكاديميًا، وكاف مف أىـ نتائج الدراسة مف موظفاً ( 196) بمغت طبقية عينة أخذ

 بقطاع الفمسطينية الجامعات في األكاديمية البشرية الموارد تنمية في المعرفة إدارة لدور األكاديمييف

 العامميف ممارسة لدرجة إحصائية داللة ذات فروؽ لوجود%(، باإلضافة 52) نسبي بوزف كانت غزة
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 قطاع في الفمسطينية الجامعات في األكاديمية البشرية الموارد تنمية في المعرفة إدارة لدور األكاديمييف

 الجنس. لمتغير تعزى غزة

 ىدفت تدعيميا"، وسبؿ الفمسطينية الجامعات في المعرفة إدارة واقع" بعنواف (2010عودة، ) دراسة 

 الواجب المعرفة إدارة عمميات وتحديد تدعيميا، وسبؿ الفمسطينية الجامعات في المعرفة واقع بياف إلى

 المنيج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ ولتحقيؽ. الفمسطينية بالجامعات العامميف لدى ممارستيا

 مجتمع مفردات لجميع الشامؿ المسح أسموب خبلؿ مف االستبياف أداة واستخداـ التحميمي، الوصفي

 اإلدارية واألقساـ الدوائر ومدراء الكميات كعمداء اإلدارييف العامميف مف( 327) عددىـ والبالغ الدراسة

 بعض عمى لئلجابة الشخصية المقاببلت عمى الباحث واعتمد كما النظامية، الجامعات في ونوابيـ

 لواقع إحصائية داللة ذات فروؽ أىميا وجود كاف النتائج مف عدد إلى الباحث توصؿ وقد. التساؤالت

 لمتغير تعزى المعرفة وتطبيؽ المعرفة في التشارؾ بعدي في الفمسطينية الجامعات في المعرفة إدارة

 الفمسطينية الجامعات في المعرفة إدارة لواقع إحصائية داللة ذات فروؽ العممي، كذلؾ وجود المؤىؿ

 .العمؿ مكاف لمتغير عزىت المعرفة وتوليد تنظيـ بعدي في

 
  السابقة الدراسات عمى التعقيب 2.5.2

 
 كانت وقد ،(2004-2012) عامي بيف ما زمني ترتيب وفؽ سابقة دراسة( 16) بمراجعة الباحث قاـ

 واليدؼ الرئيسي لكؿ منيا،  المنيجية المتبعة ذاكراً  المعرفة إدارة موضوع حوؿ الدراسات ىذه معظـ

 .خرجت بيا النتائج التي وأبرز

 األداء عمى المعرفة إدارة أثر حوؿ البحث عمى تركزت السابقة الدراسات غالبية أف الباحث يرى

 بضرورة معظـ الدراسات أوصت وقد. لممنظمات بالنسبة المعرفة إدارة تطبيؽ أىمية ومدى الوظيفي،
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 المعرفة، إدارة عمميات بتطوير واالىتماـ المنظمات، في المعرفة إلدارة ممنيجة استراتيجية إتباع

 .المعرفة إدارة لتطبيؽ المناسبة التحتية البنية وتييئة

 (Gan & Zhu, 2007)، ودراسة (2011الزطمة، )ودراسة  ،(2012، المدلؿ) دراسة كؿ مف ركزت

) الوعي المعرفي،  الفرضية األولى ليذه الدراسة مف حيث وجوب توفر متطمبات إدارة المعرفةعمى 

واالحتياجات المعرفة( في المنظمات كشرط أساسي لتطبيؽ إدارة المعرفة، وما ليا مف أثر مباشر عمى 

زيادة اإلنتاجية وكفاءة العمميات الداخمية تحسف في األداء المؤسسي، مع العمـ أف كؿ مف ىذه 

 الدراسات طبقت عمى قطاع مختمؼ كما تمت اإلشارة سابقًا. 

(، 2004(، ودراسة )أبو فارة، 2010(، ودراسة )عودة، 2010ماضي، كؿ مف دراسة ) رتاشاكما 

 الزطمة،) ، ودراسة(Greiner et al, 2007)، ودراسة (Bonger & Basal ,2007)ودراسة 

أنو إذا ما تـ تطبيؽ عمميات المعرفة ) تشخيص المعرفة، توليد  (2012 المدلؿ،)، ودراسة (2011

معرفة، توزيع المعرفة، تطبيؽ المعرفة(، فإنو سيعود بنتائج إيجابية عمى األداء المعرفة، تخزيف ال

  ، وىو الفرضية الثانية ليذه الدراسة.المؤسسي

(، ودراسة 2008(، ودراسة )دروزة، 2009(، ودراسة )المعالي، 2009أكدت نتائج دراسة )الخشالي، 

 (2011 الزطمة،) (، ودراسةZack, 2009)، ودراسة (Kasim, 2010)(، ودراسة 2007)الفارس، 

وجود عبلقة بيف متطمبات إدارة المعرفة وعمميات إدارة المعرفة مف ناحية، وبينيا وبيف األداء المؤسسي 

مف ناحية أخرى، حيث بيت ىذه الدراسات جميعيا ضرورة توافر متطمبات إدارة المعرفة لتطبيؽ 

لعمميات الداخمية مما عمميات إدارة المعرفة بصورة كفؤة مما يؤدي لزيادة رضا العامميف وزيادة كفاءة ا

 يعني تميز األداء المؤسسي في المنظمة وتحسنو. 
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 داللة ذات فروؽ وجود عمى( 2010(، ودراسة )عودة، 2011، واتفقت كؿ مف دراسة )العموؿ

 تحيث بين، الدراسة عينة ألفراد والوظيفية الشخصية لمعوامؿ تعزى العينية أفراد آراء في إحصائية

 راء تعزى لممتغيرات الديمغرافية لعينات الدراسات السابقة. الدراسات تفاوت في اآل

 وتكنولوجية بشرية متطمبات ىناؾ أف كما بينت الدراسات السابقة التي تـ توثيقيا في ىذه الدراسة

 ينبغي التي باألولوية تحظى ال أنيا يوضح المعرفة إدارة واقع وأف المعرفة، إدارة دعائـ إلرساء وثقافية

 الحكومية، المنظمات ساحة عف واضح المعرفة إدارة ونظاـ لمفيوـ غياب ىناؾ أف كما عمييا تكوف أف

 في الباحث أفاد مما. المعرفة عمى بالحصوؿ العامميف لؤلفراد الفرصة إتاحة عمى تركز ال أنيا أو

 في منيا ينطمؽ والعربية، الفمسطينية األمنية الكميات في المعرفة إدارة واقع عف عاـ تصور وضع

 ىو متغيراتيا أحد كوف في الحالية تتفؽ الدراسة أف إذ الناجعة، والحموؿ الحقيقية، األسباب عف البحث

المعاني، )، ودراسة (2012المدلؿ، ) دراسةكؿ مف  وتتفؽ. المعرفة واآلخر ىو األداء المؤسسي إدارة

 مجتمعاً  ىو الدراسة مجتمع أف  (Kasim, 2010) ودراسة (،2008دروزة، )ودراسة  ،(2009

 .حكومياً 

يمكف  سابقة دراسات مف ذكر مما الدراسة منيا استفادت التي المجاالت أف القوؿ بناءًا عميو يمكف

  حصرىا بالنقاط التالية: 

 عمييا واالطبلع معرفتيا لمباحث يتسنى لـ التي والبحوث والمصادر المراجع لبعض االىتداء .1

 .سابقاً 

 .وفرضياتو البحث أىداؼ صياغة في اإلسياـ .2

 لمدراسة. النظري االطار أركاف بعض بناء في اإلسياـ  .3

  بالدارسة. العبلقة ذات الظواىر منو لتأطير االنطبلؽ لمباحث أتاح فكرياً  تركماً  تمثؿ .4

 .البحث بمتغيرات المتعمقة االستبانة فقرات صياغة .5
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 الفصل الثالث

 الطريقة و اإلجراءات
 

  مقدمة 1.3

 
جراءاتيا الدراسة منيجية بياف إلى الفصؿ ىذا ييدؼ  الدراسة أىداؼ لتحقيؽ المستخدمة وأدواتيا وا 

نجاز  ووصؼ الباحث، الذي استخدمو الدراسة ألسموب توضيح الفصؿ العممي، سيتناوؿ اإلطار وا 

 عمى الحصوؿ وطرؽ إعدادىا، وطريقة الدراسة أدوات استعراض وسيتـ وعينتو، الدراسة لمجتمع

 تـ التي اإلحصائية بالمعالجات الفصؿ وينتيي األدوات، ىذه وثبات صدؽ ومدى المطموبة، البيانات

 .اإلجراءات ليذه وصؼ يمي وفيما النتائج واستخبلص البيانات تحميؿ في استخداميا
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  الدراسة منيجية 2.3

 
 استخداـ تـ. أىدافيا وتحقيؽ أسئمتيا عف لئلجابة المطموبة والمعمومات الدراسة طبيعية مف انطبلقاً 

 األداء عمى وأثرىا المعرفة إدارة" وىي الدراسة موضوع الظاىرة لوصؼ التحميمي الوصفي المنيج

 بيف العبلقة وبياف بياناتيا وتحميؿ ،"الضفة في العاممة الفمسطينية األمنية الكميات في المؤسسي

 استطبلع بعد وذلؾ تحدثيا، التي واألثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح التي واآلراء مكوناتيا

 التحميمي الوصفي المنيج أف والمعروؼ. المعمومات لجمع مناسبة أداة باستخداـ الدراسة عينة رأي

 المشكبلت، حؿ في كبير تقدـ تحقيؽ يمكف خبلليا مف التي لمظواىر دقيقة أوصاؼ لدراسة" يستخدـ

 محاولة في الظواىر بيف توجد التي العبلقات وتحديد معيف، بتصور الباحث قياـ خبلؿ مف وذلؾ

 .(2010)عبلـ، " المتصمة األحداث عف تنبؤات لوضع

 
  الدراسة مجتمع 3.3

 
 األكاديميات في اإلدارية والييئات والعسكرييف األمنييف المدربيف جميع عمى الدراسة مجتمع يشتمؿ

 جميع اختيار تـ وقد الداخمية، ووزارة األمنية لؤلجيزة التابعة الغربية الضفة في العاممة األمنية

 الذي أدناه( 3.1) رقـ بالجدوؿ موضح ىو كما بالضفة، العاممة التدريب األمنية ومراكز األكاديميات

 .الدراسة مجتمع توزيع يوضح
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 ( الذي يبين توزيع مجتمع الدراسة1.3جدول رقم )

الضباط كبار   المجموع ضباط الصؼ الضباط 

 34 16 12 6 (جامعة االستقبلؿالكمية األمنية )

 52 20 30 2 ىيئة التدريب العسكري

 60 22 24 14 كمية فمسطيف لمعمـو الشرطية

 23 10 8 5 حرس الرئيس أكاديمية

 20 6 8 6 المخابرات العامة أكاديمية

 13 5 6 2 مركز تدريب االستخبارات العسكرية

 35 5 10 20 أكاديمية األمف الوقائي

 240 87 98 55 المجموع

 
  الدراسة عينة 4.3

 
 يعمموف فالباحثي أف أشار التجارة لطبلب البحث طرؽ حوؿ (Saunders, 2009) بكتاب باالستعانة

 مف فعينة أمنية، تدريب ومراكز كميات( 7) الدراسة مجتمع أف وبما اليقيف، مف%( 95) مستوى عمى

 الدراسة مجتمع عف معبرة العينة كانت حيث ،%(95) بمقدار مصداقية لتعطينا كافية استبانة( 121)

  %(. 5) يعادؿ خطأ بمقدار

 والمراكز األكاديميات في والييئات اإلدارية العامميف المدربيف مف فرداً ( 121) مف الحالية الدراسة عينة

 بالطريقة اختيارىا تـ الدراسة، مجتمع مف%( 50) نسبتو ما أي بالضفة، العاممة األمنية التدريبية

 تقسيـ تـ حيث الرتبة عمى اعتماداً  طبقات إلى الدراسة مجتمع الباحث قسـ حيث العشوائية الطبقية

 التي السامية الرتب أصحاب الضباط تشمؿ والتي الضباط كبار طبقة وىي طبقات ثبلث إلى العينة

 أصحاب الضباط تشمؿ والتي الضباط طبقة ىي الثانية والطبقة فريؽ، برتبة وتنتيي رائد برتبة تبدأ
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 تشمؿ والتي الصؼ ضباط طبقة ىي الثالثة والطبقة نقيب، برتبة وتنتيي  مبلـز برتبة تبدأ التي الرتب

في قوى  قانوف الخدمة)أوؿ  مساعد برتبة وتنتيي رقيب برتبة تبدأ التي الرتب أصحاب

 .(2005، الفمسطينية  األمف

 الطبقية العشوائية العينة أسموبلمحصوؿ عمى أعمى تمثيؿ لممجتمع   دراستو في الباحث اعتمد قد

 (Stratified random sampling)، ويأخذ أقساـ، إلى الدراسة مجتمع يقسـ عشوائي أسموب وىو 

 األسموب ىذا وفي الدراسة، مجتمع عف صحيحة نتائج تعطي معبرة تكوف قسـ كؿ مف عشوائية عينة

 مجتمع تنوع االعتبار بعيف يأخذ ألنو البسيط العشوائي األسموب مف أكثر معبرة الدراسة عينة تكوف

 لمعايير وفقاً  الدراسة عينة توزيع يوضح أدناه( 3.2) رقـ الجدوؿ، (Saunders, 2009) الدراسة

، بعد األخذ بعيف االعتبار مستوى اليقيف (Saunders, 2009) كتاب في الواردة الدراسة عينة اختيار

 %(. 5%(، ومستوى الخطأ )95)

 الدراسة عينة توزيع يبين الذي( 1.9) جدول

 المجموع ضباط الصؼ الضباط كبار الضباط 

 17 8 6 3 (جامعة االستقبلؿالكمية األمنية )

 26 10 15 1 ىيئة التدريب العسكري

 31 12 12 7 كمية فمسطيف لمعمـو الشرطية

 12 5 4 3 حرس الرئيس أكاديمية

 10 3 4 3 المخابرات العامة أكاديمية

 7 3 3 1 مركز تدريب االستخبارات العسكرية

 18 3 5 10 أكاديمية األمف الوقائي

 121 44 49 28 المجموع
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   الدراسة بيانات 5.3

 
 الدارسة: أىداؼ لتحقيؽ البيانات مف نوعيف عمى الباحث اعتمد

 الثانوية البيانات: أوالً 

 الدراسات خبلؿ مف الثانوية المصادر باستخداـ عمييا بالحصوؿ الباحث قاـ النظري بالجانب يتعمؽ ما

 والتقارير والمقاالت والدوريات العبلقة، ذات واألجنبية العربية والمراجع والكتب المجاؿ، ىذا في السابقة

 المختمفة. األنترنت مواقع في والمطالعة والبحث الدراسة، موضوع تناولت التي واألبحاث

 

 األولية البيانات: ثانياً 

 تحميؿ عمى تقوـ استبانة بإعداد الباحث قاـ ،ياأىداف ولتحقيؽ الدراسة، فرضيات اختبار أجؿ مف

 تدريب ومراكز أكاديميات عمى االستبانة وزعت حيث المؤسسي، واألداء المعرفة إدارة بيف العبلقة

 . األمنية األجيزة

  
 الدراسة أداة 6.3 

 
 تطبيؽ أىمي ة حوؿ القرار ألصحاب ىامة معمومات تقديـ وىو لمدراسة العاـ اليدؼ تحقيؽ أجؿ مف

باط إعداد عف المسؤولة باعتبارىا األمني ة الكمي ات في وتحديداً  األمني   العمؿ في المعرفة إدارة   الض 

 الباحث سيجيب خبللو مف الذي األولي المصدر ىي واالستبانة استبانة، بإعداد الباحث قاـ واألفراد

 :  رئيسيف قسميف إلى االستبانة قسمت وقد وفرضياتيا. الدراسة أسئمة عمى

 .مجاالت 3 عمى موزعة فقرة( 57) مف االستبانة وتتكوف الدراسة مجاالت عف عبارة األوؿ القسـ



68 

 

العمؿ  طبيعة العممي، المؤىؿ الجنس،) وتشمؿ  لممستجيب الديمغرافية البيانات عف عبارة الثاني القسـ

 ( 1 ممحؽ ).(الدورات  عدد الرتبة، الخدمة، مدة العمؿ، مكاف ،(عسكري مدرب اـ محاضر)

 
 األداة  صدق 7.3

 
 صدؽ اختبار إجراء تـ الدارسة، ألداة والموضوعية المصداقية مف عالية درجة عمى الحصوؿ لضماف

 تـ وقد قياسو، إلى نيدؼ ما لقياس صالحة( االستبياف) القياس أداة أف مف التحقؽ أي االستبياف، أداة

 نوع حيث مف لبلختبار العاـ المظير الظاىري وىو الصدؽ خبلؿ مف االستبياف صدؽ مف التأكد

 وضوحيا ودرجة ودقتيا االختبار تعميمات يتناوؿ وكذلؾ وضوحيا، ومدى صياغتيا، وكيفية المفردات،

 . (Saunders, 2009)أجمو  مف وضع الذي لمغرض االختبار مناسبة ومدى وموضوعيتيا

 خبلؿ مف المحتوى صدؽ مف التحقؽ تـ األولية، بصورتيا األداة فقرات بصياغة الباحث قاـ أف بعد

 الييئة أعضاء مف المحكميف مف منتقاة بنخبة االستعانة ذلؾ مف التحقؽ تطمب فقد الظاىري، الصدؽ

 الذي الخبرة ومنحنى المعرفي خزينيـ مف اإلفادة بقصد المختمفة التخصصات أصحاب مف التدريسية

 .القياس في وموضوعية دقة أكثر األداة جعؿ مما اختصاصاتيـ، في األلمعية سمعة أكسبيـ

 في تعديؿ إجراء بعد األداة عمى الرأي استقر فقد المحكميف آلراء ونتيجة( 8) المحكميف عدد بمغ

عادة تثبيتاً  وجمعًا، شطراً  وحذفاً  إضافة فقراتيا،  لغوياً  التحكيـ اجتيازىا قبؿ وصححت األداة صياغة وا 

  .االستبياف فقرات اعتماد إلى التوصؿ تـ وقد وبعدىا،
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 ثبات أداة الدراسة 8.3 

 
قاـ الباحث بإجراء اختبار مدى االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس، مف أجؿ التحقؽ مف ثبات وصدؽ 

، إذ (Cronbach Alpha)االستبانة وقياسيا لمعوامؿ المراد قياسيا، حيث تـ تقييـ المقياس بحساب 

االرتباط  إف أسموب كرونباخ ألفا يعتمد عمى اتساؽ أداء الفرد مف فقرة إلى أخرى، يشير إلى قوة

يزود بتقدير جيد لمثبات، ولمتحقؽ  (Alpha)والتماسؾ بيف فقرات المقياس، إضافة لذلؾ فإف معامؿ 

( عمى درجات أفراد عينة Cronbach Alphaمف ثبات أداة الدراسة بيذه الطريقة، طبقت معادلة )

يعد مف الناحية  (Alpha)الثبات، وعمى الرغـ مف عدـ وجود قواعد قياسية بخصوص القيـ المناسبة 

 ,Sekaran)معقواًل في البحوث المتعمقة باإلدارة و العموـ اإلنسانية   (Alpha ≥ 0.6)التطبيقية 

2010) . 

( أدناه يوضح قيمة ألفا لمجموعة أسئمة كؿ فئة مف المجموعات الثبلثة التي تجيب 3.3والجدوؿ رقـ )

 عمى فرضيات الدراسة. 

 (: يوضح قيمة ألفا 1.1دول رقم )ج

 

%(، أي أنو أعمى مف 88.7والذي يساوي ) ( قيمة نتائج اختبار كرونباخ الفا3.3الجدوؿ رقـ ) يوضح

 ، وعميو فإف النتيجة تدؿ عمى اتساؽ وثبات فقرات المقياس. (Alpha ≥ 0.6)قيمة 

 
 

 قيمة ) ألفا ( عدد الفقرات  البعد
 17871 21 عمميات إدارة المعرفة
 17852 26 متطمبات إدارة المعرفة
 17641 11 األداء المؤسسي
 17887 57 الدرجة الكمية 
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 الدراسة متغيرات نموذج 9.3

 
 . ( أدناه1.3الشكؿ رقـ )التالية الموضحة في  المتغيرات تحديد إلى الدراسة سعت

 
 الذي يوضح متغيرات الدراسة (3.1) الشكل رقم

 

  المؤس سي األداء: التابع المتغ ير

 :المستقم ة المتغي رات

  المعرفة إدارة . متطم بات1

 المعرفة إدارة . عمميات2

 المعرفة إدارة متطمبات بأف تبيف فقد العبلقة ذات والدراسات السابقة األدبيات مراجعات خبلؿ ومف

 حيث. الفعاؿ بالشكؿ استخدمت ما إذا المؤسسات في األداء نوعية عمى أثر ليا المعرفة إدارة وعمميات

 أو األفراد مستوى عمى سواءاً  األداء في والمميز المستمر التطور أف أجريت التي الدراسات بينت
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 عبلقة وجود الدراسة بينت حيث التكنولوجي، التقدـ ومواكبة المعرفة إدارة نظاـ لتبني يعود المؤسسات

 مف مثيبلتيا عمى المعرفة إدارة نظاـ تتبع التي المنظمات تتميز بحيث المتغيرات بيف مباشرة

 .المعرفة إدارة تتبنى ال التي المنظمات

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة 3..1

 
تنوعت األساليب اإلحصائية، وعند البحث عف أكثر األساليب مبلئمة ليذه الدراسة كاف إلزامًا العودة 

إلى الدراسات السابقة التي تتناوؿ موضوع الدراسة، أو كانت قريبة ألىداؼ الدراسة، حيث كاف 

والوسط المتوسط واالنحراؼ المعياري مف أكثر األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات، 

الحسابي ىو المقياس األوسع استخدامًا مف مقاييس النزعة المركزية، ويتـ استخداـ الوسط الحسابي 

إلجابات عينة الدراسة عف االستبانة ألنو يعبر عف مدى أىمية الفقرة عند أفراد العينة، واالنحراؼ 

ردات عينة الدراسة حوؿ المعياري يعتبر مف مقاييس التشتت، ويستخدـ لقياس وبياف تشتت إجابات مف

وسطيا الحسابي، ويكوف كاتفاؽ بيف أفراد العينة عمى فقرة معينة، إذا كاف االنحراؼ المعياري قميبًل 

 .(2010)عبلـ، 

وفي دراسة لمباحث نضاؿ الزطمة حوؿ إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء في الكميات والمعاىد 

التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة، قاـ الباحث باستخداـ )اختبار ت( لمعينة الواحدة لئلجابة عمى 

احث عبداهلل المدلؿ في دراستو تطبيؽ إدارة ، كما استخدـ الب(2011)الزطمة، فرضيات دراستو 

المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا عمى مستوى األداء في مجمس الوزارء )اختبار ت( 

لمعينة الواحدة، وقد ركزت معظـ الدراسات التي قمت بدراستيا عمى )اختبار ت( لمعينة الواحدة واختبار 

(ANOVA التبايف األحادي، كما ) دلت األبحاث اإلحصائية التي قاـ بيا فيشر عمى أىمية تحميؿ
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في المياديف المختمفة لعموـ الحياة، وخاصة في الكشؼ عف مدى تجانس العينات  ANOVA)التبايف )

 .(2007)القصاص، ومدى انتسابيا إلى أصؿ واحد أو أصوؿ متعددة 

 باحث باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية: وبناءًا عمى ما سبؽ قاـ ال

النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية: يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة  .1

 تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصؼ عينة الدراسة. 

 لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.  (Cronbach Alpha)اختبار ألفا كرونباخ  .2

لقياس درجة االرتباط، حيث  (Pearson Correlation Coefficient)ؿ ارتباط بيرسوف معام .3

وقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ  ،يقوـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف

 العبلقة بيف المجاالت. ذلؾ لدراسة كو ، الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبياف

لمعرفة ما  (One Way Analysis of Variance – ANOVA)اختبار تحميؿ التبايف األحادي  .4

إذا كاف ىناؾ فروقات بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات. وقد استخدمو الباحث لبياف 

 الفروؽ التي تعزى لممتغير الذي يشتمؿ عمى ثبلث مجموعات فأكثر. 

ير توضيحي في آخر لقياس تأثير متغ  Fاالنحدار البسيط، واالنحدار المتعدد مع اختبار  .5

 تأثير مستوى لمعرفةStepwise   بطريقة المتعدد االنحدار تحميؿ ، حيث استخدـ اختبارمستجيب

 التابع.  المتغير المستقمة عمى أىـ المتغيرات

، وىو اختبار بعدي يستخدـ لممقارنة الثنائية بعد تحميؿ التبايف (Scheffe’ Testاختبار شيفيو ) .6

 لمعرفة مصادر الفروؽ بيف المجموعات لصالح أي مجموعة. األحادي 

ختبار عند وجود مجموعتيف يستخدـ ىذا االحيث ( لممجموعات المستقمة،  T-test) ت  اختبار .7

ويتـ المقارنة بيف المتوسطات في المجموعتيف،  أحدىما لممعالجة، وتؤخذ النتائج لكبلتتعرض 

 المجموعتيف.
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 انفصم انزابع 

 ومنالشتها اندراست نتائج

 

 مقدمة 1.1.4

 
توافر متطمبات إدارة المعرفة، وتطبيؽ عممياتيا في الكميات األمنية  ىذه الدراسة إلى معرفة مدىىدفت 

، باإلضافة لتوضيح الفمسطينية، ومدى تأثير تطبيؽ إدارة المعرفة عمى تميز األداء في ىذه الكميات

ة وعممياتيا مف ناحية، وأثرىما عمى األداء المؤسسي مف ناحية العبلقة بيف متطمبات إدارة المعرف

 األمني   العمؿ في المعرفة إدارة تطبيؽ أىمي ة حوؿ القرار ألصحاب ىامة معمومات تقديـأخرى، كذلؾ 

باط إعداد عف المسؤولة باعتبارىا األمني ة الكمي ات في وتحديداً   الواجبات لتأدية وتأىيميـ واألفراد،  الض 

 . تخصصو حسب كؿ   منيـ المطموبةالوطنية 

صالحة لمتحميؿ استبانة  (112)استبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة المرجوة، وتـ استرداد  (121)تـ توزيع 

ونتائجيا مقبولة وتعبر عف رأي العينة وفقًا ىذه النسبة عالية  (، حيث تعتبر%92.56أي ما نسبتو )

 . (Saunders, 2009)لما أشار إليو 
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 الديمغرافية  الخصائص وفق الدراسة لعينة اإلحصائي الوصف 2.1.4

 
بينت النتائج الظاىرة في الجداوؿ أدناه، أف المتغيرات الديمغرافية كاف ليا أثر كبير في فيـ أفراد العينة 

 ألسئمة االستبانة واإلجابة عنيا بموضوعية، وذلؾ مف خبلؿ االتي: 

  الجنس حسب العينة أفراد توزيع .1

 الباقي بينما الذكور، مف ىـ الدراسة عينة مف%( 82.1) نسبتو ما أف أدناه( 1.4) رقـ الجدوؿ يبيف

 النسب ىذه الباحث ويعزو الدراسة، لمجتمع ممثمو نسب وىي اإلناث مف%( 17.9) نسبتو ما يمثؿ

وتفضيؿ اإلناث لمعمؿ في مؤسسات التربية أف توجو  حيث األمنية، الكميات في العمؿ طبيعة إلى

 عضمية بنية العسكري التدريب يتطمب والتعميـ والمؤسسات المجتمعية أكثر منو لدى الذكور، كذلؾ

 . اإلناث عف الذكور عدد ازدياد إلى أدى الذي األمر ،المطموبة التدريبات اجتياز مف لتتمكف قوية

 الجنس حسب العينة أفراد توزيع( 3.2) رقم جدول

 النسبة المئوية  العدد الجنس
 % 82.1 92 ذكر 
 %17.9 20 أنثى 

 % 100 112 المجموع 
 

 العممي المؤىل حسب العينة أفراد توزيع  .2

 بمغت حيث البكالوريوس درجة حممة مف الدراسة عينة معظـ أف أدناه،( 4.2) رقـ الجدوؿ مف يتضح

 النتائج وتوضح العميا، الدراسات درجة حممة مف ىـ العينة أفراد مف%( 14.3) وأف ،%(42) نسبتيـ

، درجة حممة مف ىـ%( 14.3) نسبتو ما أف أيضاً   لـ مف ىـ نسبة أعمى ثاني بأف تبيف بينما الدبمـو

 ذلؾ بأف الباحث ويعزو العينة، أفراد مف%( 29.5) نسبتيـ بمغت حيث العامة الثانوية مرحمة ينيوا

 بشكؿ األمنية واألجيزة خاص بشكؿ األمنية الكميات أف حيث الخريج، بتوجو األوؿ المقاـ في مرتبط
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 الذي رتبتو حسب كبل ويصنؼ العممية، الدرجة عف النظر بغض التخصصات جميع تقبؿ عاـ

مما يشير إلى وجود كوادر مؤىميف  لمجياز، الدخوؿ عند العممي تحصيمو عمى بناءاً  عمييا سيحصؿ

اإلشرافية في المؤسسة، ويعتبر قاعدة ليذه الكميات في استثمار عمميًا لشغؿ الوظائؼ التخصصية و 

 ىذه الكوادر في خمؽ وتوليد معارؼ جديدة تستفيد منيا المؤسسة في تحسيف أدائيا.

 العممي المؤىل حسب العينة أفراد توزيع( 9.2) رقم جدول

 النسبة المئوية العدد المؤىؿ العممي
 29.5% 33 ثانوية فما دوف

 14.3% 16 دبمـو
 42% 47 بكالوريوس
 14.3% 16 دراسات عميا
 100% 112 المجموع

 

  الرتبة حسب العينة أفراد توزيع  .3

 الرتب مف ىـ العينة أفراد مف%( 23.2) أف أدناه،( 4.3) رقـ الجدوؿ في الموضحة النتائج تبيف

 ما أف أيضاً  النتائج وتوضح العينة، أفرد بيف نسبة أعمى%( 42.9) الضباط رتبة تشكؿ بينما السامية،

 التوزيع ىذه بأف الباحث ويرى الصؼ، ضباط رتبة مف الدراسة عينة أفراد مف%( 33.9) نسبتو

 درجة في النسبة تزداد ثـ األقساـ، ورؤساء الكميات قادة ىـ السامية، الرتب حممة ألف جداً  طبيعي

 وىـ الصؼ ضباط نسبة تأتي ثـ الضباط، عمى الكميات في األكبر االعتماد ألف وذلؾ الضباط

 .والضباط السامية الرتب لتعميمات وفقاً  بالميمات ويكمفوا العسكرية والتدريبات المياديف عف المسؤوليف

 الرتبة تصنيف حسب العينة أفراد توزيع( 1.2) رقم جدول

 النسبة المئوية العدد تصنيؼ الرتبة
 23.2% 26 الرتب السامية
 42.9% 48 الضباط

الصؼضباط   38 %33.9 
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 100% 112 المجموع
  

 العمل طبيعة حسب العينة أفراد توزيع .4

 المدربيف مف ىـ العينة أفراد مف%( 33.3) أف أدناه( 4.4) رقـ الجدوؿ في الموضحة النتائج تبيف

 مابين فقط، األمنييف المحاضريف مف ىـ الدراسة نةعي أفراد مف( 26.8)%و الميدانييف، العسكرييف

 بأف الباحث ويرى العينة، أفراد مف نسبة أعمى وىي ،(39.3)% بالمجاليف يعمموف مف نسبة شكمت

 ىناؾ لكف فقط، عسكرية ومنيا فقط أمنية كميات فيناؾ الكمية طبيعة إلى األوؿ المقاـ في يعود ذلؾ

 ازدياد سبب يوضح الذي األمر الوقت، ذات في وعسكرية أمنية دورات بإعطاء مطالبيف ىـ مف العديد

 .والعسكري األمني بالمجاليف يعمموا مف عدد

 العمل طبيعة حسب العينة أفراد توزيع( 2.2) رقم جدول 

 النسبة المئوية العدد طبيعة العمؿ
 26.8% 30 محاضر

 33.9% 38 مدرب عسكري
ذكر جميع ما  44 %39.3 

 100% 112 المجموع
 

  العمل مكان حسب العينة أفراد توزيع .5

 التدريب ىيئة مف الدراسة عينة أفراد مف( 33.9)% نسبتو ما أف أدناه،( 4.5) رقـ الجدوؿ يبيف

 أفراد مف( 14.3)% وأف االستقبلؿ، جامعة مف ىـ الدراسة عينة مف( 13.4)% وأف  العسكري،

 لمعمـو فمسطيف كمية مف ىـ الدراسة عينة مف%( 24.1) وأف الوقائي، األمف أكاديمية مف ىـ العينة

%( 7.1) وأف العسكرية، االستخبارات تدريب مركز مف ىـ الدراسة عينة مف%( 3.6) وأف الشرطية،

 مركز مف ىـ الدراسة عينة مف( %3.6) وأف الرئاسي، الحرس أكاديمية مف الدراسة عينة أفراد مف

 .العامة المخابرات تدريب
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 العمل مكان حسب العينة أفراد توزيع( 3.2) رقم جدول

 النسبة المئوية العدد مكاف العمؿ
 33.9% 38 ىيئة التدريب العسكري
 13.4% 15 جامعة االستقبلؿ

الوقائي األمف أكاديمية  16 %14.3 
 24.1% 27 كمية فمسطيف لمعمـو الشرطية
 3.6% 4 مركز تدريب االستخبارات

الحرس الرئاسي أكاديمية  8 %7.1 
المخابرات العامة أكاديمية  4 %3.6 

 100% 112 المجموع
 

  الخدمة مدة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع .6

 حيث الخبرة، لسنوات وفقاً  الدراسة عينة أفراد توزيع( 4.6) رقـ الجدوؿ في أدناه الظاىرة النتائج تبيف

 الدراسة، عينة أفراد مف نسبة أعمى وىي%( 32.1)  نسبتو ما سنة 15-11 مف الخدمة مدة شكمت

 مدة وشكمت الدراسة، عينة أفراد مف( 23.2) نسبتو بما فأكثر سنة 15 الخدمة مدة نسبة تمييا ثـ

 نسبتو ما أيضاً  شكمت و الدراسة، عينة أفراد مف%( 22.3) نسبتو ما سنوات 10-6 مف الخدمة

النسب  أف ىذه الباحث يرىو  سنوات، 5 مف أقؿ قضوا الذيف األفراد الدراسة عينة أفراد مف%( 22.3)

تصب في صالح الكميات كونيا تمتمؾ كادر لديو خبرة متنوعة ومتعددة، بحيث يعزز قدرة الكميات عمى 

 خمؽ وتوليد معارؼ جديدة، وتطبيؽ ىذه المعارؼ ألغراض التحسيف والتطوير. 

 الخدمة مدة حسب العينة أفراد توزيع( 4.2) رقم جدول

 النسبة المئوية العدد مدة الخدمة
فما دوفسنوات  5  25 %22.3 
سنوات 10 -6مف   25 %22.3 
سنوات 15-11مف   36 %32.1 

سنة 15اكثر مف   26 %23.2 
 100% 112 المجموع
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  الدورات عدد حسب الدراسة عينة أفراد توزيع. 7

 العينة، أفراد تمقاىا التي الدورات عدد حسب العينة أفراد توزيع أدناه( 4.7) رقـ الجدوؿ مف يتضح

 التي الدروات وتمييا الدراسة، عينة أفراد مف%( 38.4)  نسبة أعمى 10-6 مف الدورات تشكؿ حيث

%( 19.6) بنسبة 15-11 مف الدروات تمييا ثـ الدراسة، عينة أفراد مف%( 28.6) بنسبة 5 مف أقؿ

 الدراسة، عينة أفراد مف دورة 15 مف أكثر أخذ لـ%( 13.4) نسبة وأخيراً  الدراسة، عينة أفراد مف

 اإلمكانيات حسب ثـ الخدمة، مدة ثـ الحاجة، حسب تعطى الدورات أف إلى اوالً  ذلؾ الباحث ويعزو

 .الموضوعة لمخطط ووفقاً  المادية

 الدورات عدد حسب العينة أفراد توزيع( 5.2) رقم جدول

 النسبة المئوية العدد عدد الدورات
5اقؿ مف   32 %28.6 

10-6مف   43 %38.4 
15-11مف   22 %19.6 

15اكثر مف   15 %13.4 
 100% 112 المجموع

 
 

 

  فقرات االستبيان تحميل  3.1.4



ينقسـ االستبياف إلى ثبلث محاور رئيسية، المحور األوؿ متطمبات تطبيؽ إدارة المعرفة، والمحور 

الثاني عمميات إدارة المعرفة، والمحور الثالث األداء المؤسسي، وفيما يمي تحميؿ لجميع فقرات 

 االستبياف حيث تـ استخداـ أساليب إحصائية مختمفة موضحة في كؿ محور. 
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 :  يمي كما فرعيين مجالين إلى وينقسم ،المعرفة إدارة متطمبات فقرات يلتحم 1.3.1.4

 المجال الفرعي األول: "االحتياجات المعرفية"، ويتكون من:  . أ

 البيانات والمعموماتفقرات  .1

 المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االختالف لكل فقرة من فقرات مجال البيانات: (6.2جدول رقم )

 والمعمومات.

المتوسط  العبارة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 المعياري

1.  
توفر إدارة مؤسستؾ لممدربيف مصادر المعمومات )كالمكتبة 

 واإلنترنت( لتساعدىـ عمى اكتساب المعرفة.
2.02 0.83 41.09 

2.  
توفر مؤسستؾ معمومات تساعد الضباط عمى إيجاد حموؿ 

 تواجييـ.لممشكبلت التي 
1.88 0.95 50.53 

3.  
تقـو مؤسستؾ بتحويؿ البيانات والمعمومات بطرؽ عممية لبلستفادة 

 منيا في الوصوؿ إلى المعرفة.
1.68 1.11 66.07 

4.  
تستخدـ إدارة مؤسستؾ االجتماعات لتحويؿ المعمومات وتوزيعيا 

 عمى العامميف لتصبح معرفة.
1.39 1.00 71.94 

 44.25 0.77 1.74 الدرجة الكمية
 

توفر إدارة مؤسستؾ لممدربيف مصادر المعمومات "أف أىـ الفقرات ىي  (8.4نبلحظ مف الجدوؿ )

، وانحراؼ معياري 2.02بمتوسط حسابي  ")كالمكتبة واإلنترنت( لتساعدىـ عمى اكتساب المعرفة

ىذه الفقرة ، وىذا يعني موافقة المستجيبيف عمى 41.09، ومعامؿ اختبلؼ معياري بقيمة 0.83بنسبة 

توفر مؤسستؾ معمومات تساعد الضباط عمى "يمييا الفقرة  ،التي حصمت عمى أعمى نسبة في المجاؿ

، مما يشير إلى التوجو الجاد لدى الكميات األمنية 1.88بمتوسط  "إيجاد حموؿ لممشكبلت التي تواجييـ

وؿ عمى المعرفة وأساليب عرض نحو االستفادة مف اإلمكانيات المتاحة والتكنولوجيا المتوافرة في الحص

 وتحميؿ المعمومات.
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تقوـ مؤسستؾ بتحويؿ البيانات والمعمومات بطرؽ عممية فقرة "وقد كانت أقؿ الفقرات موافقة ىي 

، ومعامؿ 1.00، وانحراؼ معياري 1.68بمتوسط مقداره  "لبلستفادة منيا في الوصوؿ إلى المعرفة

كز امر  أف تحقؽ ىذه الفقرة يتطمب توافر حث ذلؾ، ويعزو البا%71.94اختبلؼ معياري بقيمة 

 متخصصة وأفراد مؤىميف وىذا ماال يتوافر لدى العديد مف الكميات. 

% وىذا يدؿ عمى تجانس 44.25يساوي  ية لمعامؿ االختبلؼ المعياريويتضح أيضًا أف الدرجة الكم

، وىذا يدؿ 0.77مة معياري لممجاؿ بقي وانحراؼ، 1.74المجتمع، كما بمغ المتوسط الحسابي لممجاؿ 

 عمى درجة استجابة مرتفعة. 

 

يوضح تحميل التباين األحادي لكل فقرة في مجال البيانات والمعمومات لقياس داللة الفروق في  :(7.2جدول رقم )

 المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ف.

مجموع  مصدر التباين المحور
 مستوى الداللة قيمة ف معدل المربعات درجات الحرية المربعات

البيانات 
 والمعمومات

 0.000 8.602 8.202 3 24.607 بيف المجموعات
 دالة  954. 444 423.357 داخؿ المجموعات

    447 447.964 المجموع
 

( أعبله نتائج تحميؿ التبايف الستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مجاؿ 9.4يتضح مف الجدوؿ )

ألفا تساوي  روؽ ذات داللة إحصائية عند مستوىفوجود البيانات والمعمومات، حيث تشير النتائج إلى 

فروؽ (، وبذلؾ يمكف القوؿ أنو يوجد 0.000(، بقيمة احتمالية )8.602، حيث بمغ قيمة ؼ )0.05

ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة في مجاؿ البيانات والمعمومات، وىذا يعني أف أفراد 

، ى األداء المؤسسي في ىذه الكمياتؤية مختمفة ألىمية البيانات والمعمومات، وتأثيرىا عمر العينة لدييـ 

 وعدـ اتفاقيـ عمى أىميتيا وذلؾ يعود إلى اختبلؼ ميوليـ وعمميـ.
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 أمر وىذا لمعامميف، توفيرىا وضرورة المعمومات بأىمية األمنية الكميات إدارة وعيأيضًا  يتضح حيث

 تساعد التي والمعمومات البيانات بكافة اإللماـ ىو والتميز النجاح أسباب أحد أف إذ وضروري ىاـ

 وتكريس العامميف لدى المعرفة زيادة إلى يؤدي مما أفضؿ، بشكؿ بمياميـ القياـ عمى العامميف

 في المعموماتية دور عمى أكدت التي( 2009 حثناوي،) دراسة مع النتائج ىذ وتنسجـ مفاىيميا،

 أداء زيادة عمى وأثرىا وتطويرىا، التعميمية العممية مسار تحسيف في وأىميتيا المينية، التنمية تحقيؽ

 المعمومات أىمية عمى أكد الذي( 2009 القرني،) إليو ذىب ما مع تنسجـ كما المينييف، المعمميف

 التقنية الكميات عمؿ عمى بالفائدة يعود مما المعرفة ابتكار نحو التحوؿ في المتجددة والبيانات

 .المتوسطة

 

 المعرفة الضمنيةفقرات   .2

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االختالف لكل فقرة من فقرات مجال المعرفة : (31.2جدول رقم )

 الضمنية. 

المتوسط  العبارة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 المعياري

. تمتمؾ مؤسستؾ ضباطًا لدييـ القدرة عمى حؿ المشاكؿ 1  .1
 المرتبطة بأعماليـ باالعتماد عمى خبراتيـ وكفاءتيـ.

3.24 0.79 24.38 

. يتوفر لدى أعضاء الييئة التدريبية معرفة بالميارات 2  .2
 والمعارؼ البلزمة ألداء ميامو بأفضؿ وجو.

3.20 0.88 27.50 

. تشجع الكمية أعضائيا عمى حضور الدورات التدريبية 3  .3
 لزيادة معرفتيـ.

3.10 1.00 32.26 

 39.80 1.21 3.04 . تمتمؾ الكمية قدرًا كافيًا مف القدرات لتعميـ األخريف.4  .4
 22.86 0.72 3.15 الدرجة الكمية
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أف أىـ الفقرات ىي تمتمؾ مؤسستؾ ضباطًا لدييـ القدرة عمى حؿ  (10.4)مف الجدوؿ  يتضح

، وانحراؼ معياري 3.24المشاكؿ المرتبطة بأعماليـ باالعتماد عمى خبراتيـ وكفاءتيـ بمتوسط حسابي 

، وىذا يعني موافقة المستجيبيف عمى ىذه % 24.38، ومعامؿ اختبلؼ معياري بقيمة 0.79بنسبة 

ة التي حصمت عمى أعمى نسبة في المجاؿ، يمييا الفقرة يتوفر لدى أعضاء الييئة التدريبية معرفة الفقر 

، ويعزو الباحث ىذه 3.20ألداء ميامو بأفضؿ وجو بمتوسط حسابي بالميارات والمعارؼ البلزمة 

في  النتيجة إلى أف العامميف في ىذه الكميات يتمتعوف بقدرات عممية متخصصة تؤىميـ لممساىمة

وقد كانت اقؿ الفقرات  ،تطوير قدراتيـ وأدائيـ بما يتبلءـ مع المستجدات في مختمؼ المجاالت العممية

، وانحراؼ معياري 3.04موافقة تمتمؾ الكمية قدرًا كافيًا مف القدرات لتعميـ األخريف بمتوسط مقداره 

إدارة الكميات األمنية  ، األمر الذي يدلؿ عمى أف% 39.80، ومعامؿ اختبلؼ معياري بقيمة 1.21

تعمؿ عمى توفير المناخ المناسب الستغبلؿ الطاقات البشرية المتوافرة لدييا بالشكؿ المبلئـ. وقد بمغت 

 ،0.72%، وانحراؼ معياري 22.86، وبمغت الدرجة الكمية لبلختبلؼ المعياري 3.15الدرجة الكمية 

جاباتيـ.مما يعني تجانس أفراد المجتمع    وا 

 

لقياس داللة الفروق في  المعرفة الضمنيةيوضح تحميل التباين األحادي لكل فقرة في مجال : (33.2) جدول رقم

 المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ف.  

مجموع  مصدر التباين المحور
 مستوى الداللة قيمة ف معدل المربعات درجات الحرية المربعات

المعرفة 
 الضمنية

 423. 937. 901. 3 2.703 المجموعاتبيف 
 غير دالة   961. 444 426.866 داخؿ المجموعات

     447 429.569 المجموع  
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 مجاؿ حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات التبايف تحميؿ نتائج أعبله( 11.4) الجدوؿ مف يتضح

ألفا مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجودعدـ  إلى النتائج تشير حيث ،المعرفة الضمنية

 القوؿ يمكف وبذلؾ ،(0.423) احتمالية بقيمة ،(.937) المحسوبة ؼ قيمة بمغ حيث ،0.05 تساوي

 في استجابات أفراد العينة لمجاؿ المعرفة الضمنية.  إحصائية داللة ذات فروؽ توجدأنو ال 

 في يساىـ بما الضباط ومساىمات آراء مف االستفادة عمى تعمؿ الكميات ىذه بأف النتائج تبيف حيث

 مركزية عمى أكدت التي( 2011 الزطمة،) دراسة نتائج مع النتائج ىذه توافقت حيث أدائيـ، تطوير

 .لممنظمات التنافسية الميزة تحقيؽ في الضمنية المعرفة تمعبو الذي الدور

 

 المعرفة الصريحة فقرات   .3

المعياري، ومعامل االختالف لكل فقرة من فقرات مجال المعرفة المتوسط الحسابي، واالنحراف : (39.2) جدول رقم

 الصريحة. 

 

المتوسط  العبارة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 المعياري

1.  
. يتوافر لدى الكمية خطط مستقبمية لتنمية ميارات الضباط 4

 عمى مختمؼ األصعدة.
3.38 0.74 21.89 

2.  
استراتيجية باحتياجاتيا مف . يتوافر لدى مؤسستؾ خطة 1

 الموارد المادية والبشرية.
2.84 1.22 42.96 

 42.70 1.20 2.81 . تعمؿ الكمية دراسات لسد االحتياجات التدريبية.3  .3

4.  
. يتوافر لدى مؤسستؾ سنويًا إعداد الدورات والمتدربيف 2

 القادميف لمكمية ىذا العاـ.
2.77 1.10 39.71 

 26.44 0.78 2.95 الدرجة الكمية
 

 الضباط ميارات لتنمية مستقبمية خطط الكمية لدى "يتوافر الفقرات فقرة أىـ أف( 12.4) الجدوؿ يبيف

 اختبلؼ ومعامؿ ،0.74 بنسبة معياري وانحراؼ ،3.38 حسابي بمتوسط األصعدة مختمؼ عمى
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 الموارد مف باحتياجاتيا استراتيجية خطة مؤسستؾ لدى "يتوافر فقرة يمييا %،21.89 بقيمة معياري

، ومعامؿ اختبلؼ بقيمة 1.22وانحراؼ معياري بقيمة  ،2.84بمتوسط حسابي  والبشرية" المادية

 لتحديد المتدربيف تخص بمعمومات( األمنية األجيزة) الكميات ىذه مرجعيات تزود %، حيث42.96

دراكيا الكميات ىذه وعي عمى يدؿ مما الكميات، ليذه الوافديف ومستويات نسب  وقد عمميا، لمقومات وا 

 ىذا لمكمية القادميف والمتدربيف الدورات إعداد سنوياً  مؤسستؾ لدى يتوافر ىي موافقة الفقرات اقؿ كانت

 بقيمة معياري اختبلؼ ومعامؿ ،1.10 بنسبة معياري وانحراؼ ،2.77 مقداره بمتوسط العاـ

ومعامؿ  ،0.78 معياري وانحراؼ ،2.95 لممجاؿ الحسابي لممتوسط الكمية الدرجة بمغت %،39.71

، وىذا يدؿ عمى نسبة تشتت قميمة و اتفاؽ في رؤى المستجيبيف حيث أنو %26.44 معياري اختبلؼ

 كمما انخفضت نسبة االختبلؼ المعياري زاد اتفاؽ استجابات أفراد العينة.

 

لقياس داللة الفروق في  المعرفة الصريحةيوضح تحميل التباين األحادي لكل فقرة في مجال : (31.2الجدول )

 المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ف.  

مجموع  مصدر التباين المحور
 مستوى الداللة قيمة ف معدل المربعات درجات الحرية المربعات

المعرفة 
 الصريحة

 000. 8.074 9.432 3 28.295 بيف المجموعات
  1.168 444 518.625 داخؿ المجموعات

 دالة
   447 546.920 المجموع

 

 مجاؿ حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات التبايف تحميؿ نتائج أعبله( 13.4) الجدوؿ مف يتضح

 ،α = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج تشير حيث ،المعرفة الصريحة

 فروؽ توجدأنو  القوؿ يمكف وبذلؾ ،(0.000) احتمالية بقيمة، (8.074) المحسوبة ؼ قيمة بمغ حيث



85 

 

في استجابات أفراد العينة لمجاؿ المعرفة الصريحة، حيث أف رؤى العامميف ليس  إحصائية داللة ذات

 موحدة بخصوص أىمية المعرفة الصريحة وأثرىا عمى األداء المؤسسي.  

 الدورات عقد مف فقط أسابيع خبلؿ شاركييام ُيحدد الدورات أف إلى النتائج ىذه الباحث يعزو حيث

 ىذا نتائج جاءت حيث سنوي، بشكؿ المتدربيف أعداد تحديد يتـ أف الصعب مف فإنو ولذلؾ التدريبية،

 المعرفة تبادؿ ضرورة عمى أكدت التي (Gan & Zhu, 2007) دراسة  نتائج مع متفقة المجاؿ

 .المعرفة بيئة لبناء الضرورية األساسية العناصر كأحد والصريحة الضمنية

 

 البنية التحتية والتكنولوجيا فقرات   .4

مقياس ليكرت الثالثي ، عينة الدراسة حول متغير البنية التحتية والتكنولوجيا أفرادبن استجابات بي :(32.2جدول )

 (.7، ال اعمم = 1، ال = 3)نعم = 

 

 

 

 ال أعمم نعم ال  
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العبارة الرقم

1.  
. تطبؽ مؤسستؾ برامج الثقافة اإللكترونية ونظـ المعمومات، وتمكف 4

 الضباط مف استخداـ التكنولوجيا.
19 %17 93 %83 8 %7 

2.  
. تتوافر القدرة لدى مؤسستؾ لمتخمي عف األعماؿ الورقية والتحوؿ 2

 إلى نظاـ إلكتروني.
21 %19 86 %77 5 %4 

3.  
اإلنترنت تزود مف خبللو بأخر . يوجد لمؤسستؾ موقع خاص عمى 1

 00% 0 70% 78 23% 26 التطورات والمستجدات والدورات التي تـ عقدىا.

4.  
. يتوافر لدى مؤسستؾ أجيزة مساعدة لتخزيف المعرفة والمشاركة بيا 3

مثؿ أجيزة عرض، ماسح ضوئي، طابعات، ماكنات تصوير، أنظمة 
 صوت.

40 %36 67 %60 5 %4 

 

 ونظـ اإللكترونية الثقافة برامج مؤسستؾ تطبؽ" فقرة ىي الفقرات أىـ أف( 14.4) الجدوؿ مف نبلحظ

 لدى القدرة تتوافر" الفقرة يمييا ، 93 بعدد" التكنولوجيا استخداـ مف الضباط وتمكف المعمومات،



86 

 

 الفقرات اقؿ كانت وقد ، 86 بعدد" إلكتروني نظاـ إلى والتحوؿ الورقية األعماؿ عف لمتخمي مؤسستؾ

 عرض، أجيزة مثؿ بيا والمشاركة المعرفة لتخزيف مساعدة أجيزة مؤسستؾ لدى يتوافر" ىي موافقة

، مما يدؿ عمى وجود اتفاؽ نسبي 67 بعدد" صوت أنظمة تصوير، ماكنات طابعات، ضوئي، ماسح

في استجابات أفراد عينة الدراسة حيث أنو يوجد وعي لدى أفراد العينة بأىمية البنية التحتية 

 لتكنولوجيا.وا

 

نمياس دالنت  انبنيت انتحتيت وانتكنىنىجيا انذي يىضح تحهيم انتباين األحادي نكم فمزة في مجال 8 (33.2انجدول )

 انفزوق في انمتىسطاث حسب انمتغيزاث انمستمهت، ودرجت انحزيت وليمت ف.

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة

البنية التحتية 
 والتكنولوجيا

 001. 5.724 1.113 3 3.339 بيف المجموعات
داخؿ 

 المجموعات
86.339 444 .194  

 دالة 
     447 89.679 المجموع

 

، ودرجة 3( ، ودرجة الحرية بيف المجموعات تساوي 5.724( أف قيمة ؼ )15.4يتضح مف الجدوؿ )

 أفراد استجاباتأي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  444الحرية داخؿ المجموعات تساوي 

، حيث أف رؤى العامميف متفاوتة بخصوص أىمية والتكنولوجيا التحتية البنية متغير حوؿ الدراسة عينة

  يؽ إدارة المعرفة وتميز األداء المؤسسي.ية والتكنموجيا في تطبالبنية التحت

 التكنولوجي التطور لمواكبة المحيطة الظروؼ مف بالرغـ األمنية الكميات سعي عمى النتائج ىذه تدؿ

 المعمومات مف لبلستفادة التحتية البنى وتوفير الحديثة لممؤسسات المميزة السمة أصبح والذي والتقني

 ترتبط المعرفة إدارة أف إلى توصمت التي( 2012 المدلؿ،) دراسة مع اتفقت وقد المناسب، بالشكؿ

 .اآللية الخبرة ونظـ بتقنية المتمثمة والتكنولوجية التحتية بالبنية
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 الكادر البشري فقرات   .5

الثالثي )نعم =  مقياس ليكرت، عينة الدراسة حول متغير الكادر البشري أفرادبن استجابات بي :(34.2الجدول رقم )

 (.7، ال اعمم = 1، ال = 3

 ال أعمم نعم ال 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العبارة الرقم

. ييتـ المدربوف بتوجيات اإلدارة العميا في التغيير 2 1
 والتطوير.

12 %11 95 %85 5 %4 

2 
. يتوافر لدى المدربيف الميارة والمعرفة والخبرة لمقياـ 1

 بالمياـ الوظيفية بأكمؿ وجو.
18 %16 91 %81 3 %3 

3 
. تيتـ مؤسستؾ باألفكار والحموؿ التي يقترحيا المدربوف 3

 والضباط لمعالجة المشكبلت التي تواجييـ وحميا.
28 %25 76 %68 8 %7 

. تراعي مؤسستؾ قدرات العامميف ورغباتيـ ومياراتيـ 4 4
 10% 11 61% 68 29% 33 المعرفية.عند توزيع األعماؿ في المجاالت 

 

ييتـ المدربوف بتوجيات اإلدارة العميا في التغيير "أف أىـ الفقرات ىي  (16.4)نبلحظ مف الجدوؿ 

يتوافر لدى "، وىذا يدؿ عمى موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة، يمييا الفقرة 95بعدد  "والتطوير

، وقد كانت اقؿ الفقرات 91بعدد  "لمقياـ بالمياـ الوظيفية بأكمؿ وجو المدربيف الميارة والمعرفة والخبرة

تراعي مؤسستؾ قدرات العامميف ورغباتيـ ومياراتيـ عند توزيع األعماؿ في المجاالت "موافقة ىي 

، حيث أف ىذه النتائج تشير إلى أتفاؽ رؤى أفراد العينة حوؿ أىمية الكادر البشري 68بعدد  "المعرفية

دارة المعرفة، بالرغـ مف وجود فروؽ في االستجابات إال أف األغمبية تؤيد أىمية الكادر لتطبيؽ إ

 البشري.  
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لقياس داللة الفروق في  الكادر البشرييوضح تحميل التباين األحادي لكل فقرة في مجال : (35.2الجدول )

 المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ف.  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
مستوى  قيمة ف معدل المربعات الحرية

 الداللة
الكادر 
 البشري

 000. 7.693 1.432 3 4.295 بيف المجموعات
   186. 444 82.625 داخؿ المجموعات

    447 86.920 المجموع
 

داخؿ  444بيف المجموعات، و 3( ودرجة الحرية 7.693( أف قيمة ؼ )17.4نبلحظ مف الجدوؿ )

 متغير حوؿ الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو أيالمجموعات،

ات الكادر البشري، حيث أف رؤى العامميف متفاوتة بشأف أىمية الكادر البشري، لكف أغمبية االستجاب

  ، ألف العنصر البشري ىو المسؤوؿ عف التغيير والتطوير في المنظمات.تؤيد أىمية الكادر البشري

 النتيجة وىذه منو، لبلستفادة منيا سعياً  الفكري الماؿ رأس وتنمية برعاية األمنية الكميات اىتماـ يتضح

 ىذه وتوافقت البعيد، المدى عمى اإلداري التفكير بنية في االستراتيجية المبلمح لصالح إيجابية عبلمة

 في األساس ىو البشري العنصر أف إلى خمصت التي( 2003 رزوقي،) دراسة نتائج مع النتيجة

 .المعرفة إدارة عصر

 

 الوعي المعرفي فقرات   . ب

الثالثي )نعم =  مقياس ليكرت ،عينة الدراسة حول متغير الوعي المعرفي فرادأاستجابات  يبين: (36.2جدول رقم )

 (.7، ال اعمم = 1، ال = 3

 ال اعمم نعم ال 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العبارة الرقم

1.  
. تحرص مؤسستؾ عمى توفير األجيزة والبرمجيات الحديثة 2

 لتشغيؿ المعمومات ومعالجة تخزينيا.
17 %15 83 %74 4 %4 
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 ال اعمم نعم ال 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العبارة الرقم

المعمومات بيف جميع الضباط . تتمتع مؤسستؾ بإمكانية تداوؿ 6  .2
 والمدربيف بسيولة.

28 %25 80 %71 12 %11 

. يتوافر لدى مؤسستؾ رؤية واضحة حوؿ استراتيجيات إدارة 1  .3
 المعرفة.

31 %28 73 %65 8 %7 

4.  
. تسيـ الضوابط الرقابية التي تتضمنيا التقنيات المستخدمة في 4

 الموجودة لدييا.توفير حماية كافية لمبيانات والمعمومات 
31 %28 70 %63 11 %10 

5.  
. تستخدـ مؤسستؾ أسموب البحث العممي لتوليد المعرفة المتعمقة 3

 بأىدافيا وخططيا طويمة المدى.
36 %32 55 %49 21 %19 

 17% 19 47% 53 36% 40 . تستخدـ مؤسستؾ قاعدة معرفية تخدـ جميع الرؤى المختمفة.5  .6

 

تحرص مؤسستؾ عمى توفير األجيزة والبرمجيات "أف أىـ الفقرات ىي  (18.4نبلحظ مف الجدوؿ )

تتمتع مؤسستؾ بإمكانية تداوؿ "، يمييا الفقرة   83بعدد  "الحديثة لتشغيؿ المعمومات ومعالجة تخزينيا

تستخدـ " وقد كانت اقؿ الفقرات موافقة ،80بعدد  "المعمومات بيف جميع الضباط والمدربيف بسيولة

، حيث يظير تفاوت في اإلجابات بيف 53بعدد  "معرفية تخدـ جميع الرؤى المختمفة مؤسستؾ قاعدة

مؤيد ومعارض وذلؾ يعزى لوجود اختبلؼ في رؤى العامميف األمنية والوظيفية حوؿ أىمية الوعي 

 المعرفي. 

 

لفروق في لقياس داللة ا الوعي المعرفييوضح تحميل التباين األحادي لكل فقرة في مجال : (37.2الجدول )

 المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ف.  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

مستوى  قيمة ف معدل المربعات درجات الحرية
 الداللة

الوعي 
 المعرفي

 001. 6.696 1.527 5 7.635 بيف المجموعات
   228. 566 129.071 داخؿ المجموعات

    571 136.706 المجموع
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( 566مجموعات، و)بيف ال 5(، ودرجة الحرية 6.696( أف قيمة ؼ )19.4يتضح مف الجدوؿ )

داخؿ المجموعات، وذلؾ يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة أي أنو 

 يوجد اختبلؼ في فيـ الوعي المعرفي. 

 الحديثة اإللكترونية واألجيزة االستراتيجية، الخطط توفر أف إلى العينة أفراد نظر وجية مفذلؾ  يدؿ

 تنفيذ ضعؼ إلى النتائج تشير كما توافرىا، الواجب الضرورية األمور مف المعرفة نشر في تساعد التي

 اليـر رأس إدراؾ عدـ إلى أدى الذي األمر اليـر ورأس القاعدة بيف الجيد التواصؿ وضعؼ الخطط

 في المعمومات أمف تطبيؽ ضرورة إلى النتائج أشارت كما بدقة، االحتياجات وتحديد اليـر قاعدة لرؤى

 ىذه توفقت حيث جميعيا، المعرفة إدارة عمميات وفي والمعرفي األمني المجاليف في الكميات ىذه

 األردنية والتعميـ التربية وزارة في التخطيط قوة أظيرت التي( 2008 دروزة،) دراسة نتائج مع النتائج

 الوزارة، في  المعمومات سرية عمى الحفاظ ضرورة عمى أكدت كما الواقع، أرض عمى التنفيذ وضعؼ

 .األردف في العالي والتعميـ التربية وزارة في المعرفة نشر مستوى ضعؼ أيضاً  وأظيرت

 

  ة، كما يمي: فرعي خمس مجاالتوينقسم إلى  ،إدارة المعرفة عممياتتحميل فقرات  2.3.1.4

 تشخيص المعرفة فقرات   .1

م الباحث الترتيب حسب استخدنة حول مجال تشخيص المعرفة، حيث ا: يبين استجابات أفراد العي(91.2الجدول )

 األىمية.

 العبارة الرقم
االختيار  عدد

 األول
االختيار  عدد

 الثاني
االختيار عدد 

 الثالث
االختيار  عدد

 الرابع
 المجموع

 112 26 31 15 40 اإلنترنت.االستكشاؼ عبر شبكة  .1  .1
 112 27 34 26 25 المقارنة المرجعية الداخمية والخارجية .4  .2
 112 14 46 30 22 باالعتماد عمى المصادر الخارجية. .3  .3
 112 30 29 48 5 الخبرات والمصادر الداخمية. .2  .4
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، يمييا  40بعدد  "االستكشاؼ عبر شبكة اإلنترنت" فقرة أف أىـ الفقرات (20.4نبلحظ مف الجدوؿ )

الخبرات " فقرة، وقد كانت اقؿ الفقرات موافقة  25 " بعددالمقارنة المرجعية الداخمية والخارجية"الفقرة  

، حيث تبيف النتائج اتفاؽ رؤى أفراد العينة حوؿ أىـ مصادر 5بعدد مقداره   "والمصادر الداخمية

 تشخيص المعرفة، واتفاقيـ في اختيار أضعؼ مصادر تشخيص المعرفة. 

 تشخيص في المصادر ىذه مف أفضؿ بشكؿ االستفادة األمنية الكميات محاولة الجدوؿ مف يتضح

 عف الجديد استكشاؼ خبلؿ مف تتـ الكميات لدى المعرفة استكشاؼ عمى اإلجماع كاف حيث المعرفة،

 الخبرات مقارنة ثـ الكميات، في معارؼ مف معموـ ليس ىو ما عمى لمحصوؿ اإلنترنت طريؽ

 االحتياجات تحديد بعد المعرفة مف ممكف قدر أكبر عمى لمحصوؿ الخارجية مع الداخمية والمرجعيات

 التي (Bonger & Bansal, 2007) دراسة نتائج مع النتيجة تنسجـ حيث الكميات، ىذه في والنقص

 وبناء المعرفة، تحديد عمى قدرتيا مع إيجابي بشكؿ مرتبط المؤسسات نمو معدؿ أف إلى توصمت

 .بيا الخاص المعرفة مجتمع

 

 توليد المعرفةفقرات  . 2

 ، توليد المعرفةالمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االختالف لكل فقرة من فقرات مجال : (93.2الجدول )

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 المعياري

1.  
تقـو اإلدارة بمبلحظات االحتياجات المعرفية الناقصة في  .3

 مؤسستؾ لتوفيرىا.
2.56 1.11 43.36 

 44.53 1.14 2.56 يتـ اعتماد التعميـ التنظيمي مصدرا لتوليد المعرفة. .4  .2

3.  
تحاوؿ مؤسستؾ اكتساب المعرفة مف مؤسسات إقميمية  .1

 محيطة.
2.54 0.96 37.80 

4.  
يتـ تدويف اآلراء والخبرات والتجارب التي تمر بيا  .2

 مؤسستؾ وحفظيا في قواعد بيانات.
2.54 1.09 42.91 

 32.94 0.84 2.55 الدرجة الكمية
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اإلدارة بمبلحظات االحتياجات المعرفية الناقصة تقـو " فقرة( أف أىـ الفقرات 21.4) نبلحظ مف الجدوؿ

يتـ اعتماد التعميـ التنظيمي مصدرا لتوليد " فقرة، يمييا 2.56بمتوسط حسابي  "في مؤسستؾ لتوفيرىا

يتـ تدويف اآلراء والخبرات والتجارب التي " فقرة، وقد كانت اقؿ الفقرات موافقة 2.56بمتوسط  "المعرفة

لممتوسطات بمغت الدرجة الكمية و   ،2.54 بمتوسط مقداره "ي قواعد بياناتتمر بيا مؤسستؾ وحفظيا ف

، وذلؾ يدؿ %32.94%، وقيمة معامؿ االختبلؼ المعياري 84، واالنحراؼ المعياري الكمي 2.55

عمى تقارب المتوسطات الحسابية أي أنو ال توجد اختبلفات بيف آراء أفراد العينة تحديد أىمية عممية 

 وتأثيرىا عمى األداء المؤسسي.  توليد المعرفة

 

 في الفروق داللة لقياستوليد المعرفة  مجال في فقرة لكل األحادي التباين تحميل : يوضح(99.2الجدول ) 

 .  ف وقيمة الحرية ودرجة المستقمة، المتغيرات حسب المتوسطات

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
مستوى  قيمة ف معدل المربعات الحرية

 الداللة

 توليد المعرفة
 995. 023. 027. 3 080. بيف المجموعات

 غير دالة  1.155 444 512.839 داخؿ المجموعات
   447 512.920 المجموع 

 

إلى عدـ وجود  الدراسة عينة أفراد الستجابات التبايف تحميؿ نتائج أعبله( 22.4) الجدوؿ مف ويتضح

 داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج تشير حيث ،توليد المعرفة مجاؿ حوؿ فروؽ ذات داللة إحصائية

 ،(0.995)مستوى داللة ب ،.(23) المحسوبة ؼ قيمة بمغ حيث ،α = 0.05 مستوى عند إحصائية

في استجابات ورؤى أفراد العينة حوؿ  إحصائية داللة ذاتجوىرية  فروؽ توجد ال القوؿ يمكف وبذلؾ

 عممية توليد المعرفة وأثرىا عمى األداء المؤسسي. 
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 اآلراء، يتبادلوف فنجدىـ األمنية الكميات في العامميف لدى المعرفي التقدـ عمى دليبلً ىذا  يعتبر حيث

 مناسبة حموؿ لوضع جديدة معمومات مف عميو حصموا ما كؿ مف ويستفيدوف المعرفة، ويتشاركوف

 باالعتماد المعرفة ابتكار أىمية عمى أكد الذي( 2009 القرني،) نتائج مع توافقت. لمشاكميـ ومبتكرة

  .المتجددة والمعمومات البيانات عمى

 

 تخزين المعرفة فقرات  . 3

حسب م الباحث الترتيب استخدنة حول مجال تشخيص المعرفة، حيث ا: يبين استجابات أفراد العي(91.2الجدول )

 األىمية.

 

بيانات تزود بمعمومات حوؿ  وجود قواعد" فقرةأف أىـ الفقرات ( 23.4)نبلحظ مف الجدوؿ 

مف خبلؿ معايير معرفية واضحة "، يمييا الفقرة 41بعدد  "الموضوعات المعرفية التعميمية المختمفة

مف خبلؿ األفراد "قؿ الفقرات موافقة ىي أ، وقد كانت 30بعدد  "ومحددة تناسب طبيعة عمميا وأنشطتيا

 اتفاؽ النتائج تبيف حيث،12بعدد مقداره  "تمف خبلؿ أساليب تحفيز وتشجيع مختمفة لتبادؿ الخبرا

 .المعرفة آليات تخزيف أضعؼ اختيار في واتفاقيـ المعرفة، أىمية عممية تخزيف حوؿ العينة أفراد رؤى

 عدد العبارة الرقم
االختيار 
 األول

 عدد
االختيار 
 الثاني

 عدد
االختيار 
 الثالث

 عدد
االختيار 
 الرابع

 
 المجموع

وجود قواعد بيانات تزود بمعمومات حوؿ الموضوعات  .1  .1
 112 16 28 27 41 المعرفية التعميمية المختمفة.

طبيعة عمميا  . مف خبلؿ معايير معرفية واضحة ومحددة تناسب3  .2
 112 23 39 20 30 وأنشطتيا.

 112 22 34 34 22 مف خبلؿ األرشيؼ والمستندات الورقية واألقراص الصمبة. .2  .3

خبلؿ أساليب تحفيز وتشجيع مختمفة  مف مف خبلؿ األفراد .4  .4
 112 41 42 17 12 لتبادؿ الخبرات.
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 أىمية يقؿ ال مختمفة بأساليب المعمومات تخزيف بأف األمنية الكميات إدارة وعي موافقة سبؽ مما يتضح

 حيث الضرورة، عند لييا الرجوع يسيؿ مما المعمومات ىذه تُفقد ال كي عمييا والحصوؿ توليدىا مف

 عينة أفراد قبؿ مف عالية بدرجة موافقة أظيرت التي( 2010 بدر،) دراسة نتائج مع النتيجة ىذه اتفقت

 .المعرفة تخزيف أىمية حوؿ الدراسة

 

 توزيع المعرفة فقرات   . 4

 زيعتو المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االختالف لكل فقرة من فقرات مجال : (92.2الجدول )

 .المعرفة

 

عقد دورات تدريبية داخمية يقوـ بيا أفراد ذوي خبرة " فقرة أف أىـ الفقرات( 24.4)نبلحظ مف الجدوؿ 

لتوزيع المعرفة عمى العامميف فييا لدى مؤسستؾ طرؽ "، يمييا الفقرة 3.12بمتوسط حسابي  "وكفاءة

بمتوسط  "وجعميا متاحة لمجميع مثؿ المذكرات والتقارير والبريد اإللكتروني واالجتماعات الدورية

توفر مؤسستؾ الوقت والجو المبلئـ لتبادؿ المعرفة بيف " فقرة، وقد كانت اقؿ الفقرات موافقة 2.91

، حيث يشير االختبلؼ في المتوسطات 2.90الكمية ، بمغت الدرجة 2.71بمتوسط مقداره  "العامميف

 إلى فروؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة. 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 المعياري

 30.45 0.95 3.12 ذوي خبرة وكفاءة. عقد دورات تدريبية داخمية يقـو بيا أفراد .4  .1

 طرؽ لتوزيع المعرفة عمى العامميف فييا وجعميا متاحة لدى مؤسستؾ .2  .2
 34.02 0.99 2.91 لمجميع مثؿ المذكرات والتقارير والبريد اإللكتروني واالجتماعات الدورية.

تداوؿ المعرفة بيف العامميف ضمف المستوى اإلداري نفسو مف  . يتـ1  .3
 29.97 0.86 2.87 مصادرىا المختمة.

 38.38 1.04 2.71 مؤسستؾ الوقت والجو المبلئـ لتبادؿ المعرفة بيف العامميف. . توفر3  .4
 24.48 0.71 2.90 الدرجة الكمية
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 في الفروق داللة لقياس توزيع المعرفة مجال في فقرة لكل األحادي التباين تحميل : يوضح(93.2الجدول )

 .  ف وقيمة الحرية ودرجة المستقمة، المتغيرات حسب المتوسطات

التباينمصدر  المحور  مستوى الداللة قيمة ف معدل المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 
توزيع 
 المعرفة

 020. 3.313 3.077 3 9.232 بيف المجموعات
   929. 444 412.446 داخؿ المجموعات

    447 421.679 المجموع
 

توزيع  مجاؿ حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات التبايف تحميؿ نتائج أعبله( 25.4) الجدوؿ مف يتضح

 بمغ حيث ،α = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج تشير حيث المعرفة،

 ،(0.020)بمستوى داللة ( 24.48) الجدولة ؼ قيمة مف أصغر وىي( 3.313) المحسوبة ؼ قيمة

 ذات فروؽ توجدبأنو  القوؿ نايمكن وبذلؾداخؿ المجموعات،  444بيف المجموعات، و  3ودرجة حرية 

  .بيف استجابات أفراد عينة الدراسة إحصائية داللة

 لما لمعامميف المعرفي بالمستوى االرتقاء عمى الكميات ىذه إدارة حرص إلى النتيجة ىذه الباحث يعزو

 مما المينية الضباط ميارات وصقؿ لتطوير سعييـ يعكس كما أدائيـ، عمى تنعكس أىمية مف ذلؾ في

 دلت التي (Greiner et al, 2007) دراسة نتائج مع اتفقت حيث والمنافسة، النمو عمى يساعدىـ

 المعرفة أصحاب لخوؼ ذلؾ يعود حيث فييا والتشارؾ المعرفة لتوزيع العامميف استجابة ضعؼ عمى

 .معارؼ مف يمتمكونو ما عمى األخريف لحصوؿ كنتيجة وقوتيـ سمطتيـ يفقدوا أف مف

 

 تطبيق المعرفة فقرات  . 5

اعتمد التدريج حسب مقياس ليكرت ، اد عينة عمى مجال تطبيق المعرفة: يبين فروق استجابات أفر (94.2الجدول )

 (.7، ال اعمم = 1، ال = 3الثالثي )نعم = 

 

 



96 

 

 

 داخؿ مف خبرة ذوي أفراد آراء عمى مؤسستؾ تعتمد" فقرة الفقرات أىـ أف( 26.4) الجدوؿ مف نبلحظ

 األولية البيانات بتبويب مؤسستؾ تقوـ"  الفقرة يمييا ، 85 بعدد" وأنشطتيا أعماليا نتائج حوؿ المؤسسة

 تدرؾ" فقرة موافقة الفقرات اقؿ كانت وقد ،79 بعدد" القرار دعـ بيدؼ معمومات إلى تحويميا ثـ ومف

، وذلؾ 68 بعدد" وتنظيـ إدارة إلى ويحتاج مستثمر غير كبيراً  معرفياً  رصيداً  لدييا أف مؤسستؾ إدارة

يشير إلى تجانس إجابات أفراد عينة الدراسة حيث أف ىناؾ اتفاؽ باالستجابات حوؿ أىمية عممية 

 .ليات تطبيؽ عممية إدارة المعرفة واضعفياعرفة كذلؾ االتفاؽ في أخيار أىـ آتطبيؽ إدارة الم

 

لقياس داللة الفروق في  تطبيق المعرفةيوضح تحميل التباين األحادي لكل فقرة في مجال : (95.2الجدول )

 المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ف

 مصدر التبايف المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

تطبيؽ 
 المعرفة

 101. 2.091 443. 3 1.330 بيف المجموعات
   212. 444 94.161 داخؿ المجموعات

    447 95.491 المجموع
 

 ال أعمم نعم ال   
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العبارة الرقم

. تعتمد مؤسستؾ عمى آراء أفراد ذوي خبرة مف داخؿ المؤسسة 4  .1
 وأنشطتيا أعمالياحوؿ نتائج 

12 %11 85 %76 8 %7 

 إلى. تقـو مؤسستؾ بتبويب البيانات األولية ومف ثـ تحويميا 1  .2
 معمومات بيدؼ دعـ القرار.

25 %22 79 %71 6 %5 

المعرفة في دعـ  إدارة. يدرؾ العامموف في مؤسستؾ أىمية 3  .3
 13% 15 70% 78 25% 28 األنشطة التشغيمية

. تدرؾ إدارة مؤسستؾ أف لدييا رصيدًا معرفيًا كبيرًا غير مستثمر 2  .4
 ويحتاج إلى إدارة وتنظيـ.

28 %25 68 %61 16 %14 
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( داخؿ 444بيف المجموعات، و) 3(، ودرجة الحرية 2.091( أف قيمة ؼ )27.4)رقـ الجدوؿ  يظير

د العينة في مجاؿ تطبيؽ أي أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفرا المجموعات

 إدارة مفاىيـ تطبيؽ عمى الكميات إدارة قدرة أف عمى الدراسة عينة أفراد وجية مفىذا  يدؿ المعرفة،

 المعرفة إدارة تطبيؽ نتائج مبلحظة أف كما الجيود، مف لممزيد بحاجة يزاؿ ما منيا واالستفادة المعرفة

 ضعؼ أظيرت الذي( 2008 دروزة،) دراسة نتائج مع تختمؼ بينما ثمارىا، لمبلحظة وقت إلى بحاجة

  .وأنشطتيـ وأعماليا المعرفة لتطبيؽ األردنية والتعميـ التربية وزارة في العامميف استجابة

 

 : وينقسم إلى ،"األداء المؤسسيتحميل فقرات " 3.3.1.4

 

  كفاءة العمميات الداخميةفقرات   .1

 الترتيب الباحث استخدام حيث العمميات الداخمية،كفاءة  مجال حول العينة أفراد استجابات : يبين(96.2الجدول )

 .األىمية حسب

 

بعػػدد  "تبسػػيط الخػػدمات المقدمػػة لممتػػدربيف وتسػػييميا" فقػػرة أف أىػػـ الفقػػرات( 28.4) نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ

،  وقػد كانػت اقػؿ 28 بعػدد "زيػادة التنسػيؽ بػيف العمميػات واألقسػاـ المختمفػة وتكامميػا"، يمييا الفقػرة  29

، يتضػح مػف السػابؽ 11بعػدد مقػداره   "تسييؿ الخدمات المقدمة لمضػباط المتػدربيففقرة "الفقرات موافقة 

، حيػػث أف الخػػدمات مػػف وجيػػة نظيػػرىـات األكثػػر أىميػػة اتفػػاؽ فػػي آراء أفػػراد العينػػة حػػوؿ اختيػػار الفقػػر 

االختيار  العبارة الرقم
 األول

االختيار 
 الثاني

االختيار 
 الثالث

االختيار 
 المجموع الرابع

 112 16 37 30 29 . تبسيط الخدمات المقدمة لممتدربيف وتسييميا.3  .1
 112 34 26 24 28 وتكامميا. . زيادة التنسيؽ بيف العمميات واألقساـ المختمفة2  .2
 112 37 35 16 24 . االستجابة السريعة لممتغيرات التي تحدث في بيئة العمؿ4  .3
 112 24 43 34 11 . تسييؿ الخدمات المقدمة لمضباط المتدربيف.1  .4
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 الكميػات بػو تتمتػع الػذي المستوى ، كما يتضحالمقدمة ىي أىـ ما يتطمع إليو المتدرب ويؤثر عمى أدائو

 وجيػة مػف الداخميػة العمميات كفاءة أف النتائج بينت حيث الغربية، بالضفة العالمة األمنية واألكاديميات

( 2008 فػارة، أبػو) دراسػة نتائج مع وتوافقت الجيد، بفوؽ تقديره يمكف بمستوى الدارسة عينة أفراد نظر

 .متميزة تنافسية وقدرات إمكانيات لممؤسسة يوفر المعرفة إدارة تطبيؽ أف إلى توصمت التي

 

 النمو المؤسسيفقرات   .2

 حسب الترتيب الباحث استخدام حيث النمو المؤسسي، مجال حول العينة أفراد استجابات يبين :(97.2)رقم جدول 

 .األىمية

 

 

 "االعتمػػاد عمػػى الوسػػائؿ الحديثػػة لتبػػادؿ المعمومػػات" فقػػرةأف أىػػـ الفقػػرات ( 29.4)نبلحػػظ مػػف الجػػدوؿ 

إدارة المعرفػػػػة أسػػػػيـ فػػػػي زيػػػػادة الميزانيػػػػة المخصصػػػػة لتكنولوجيػػػػا تبنػػػػي مػػػػنيج "، يمييػػػػا فقػػػػرة 45 بعػػػػدد

زيػادة الطمبػات لبلسػتمرار فػي إعطػاء الػدورات فقرة " ، وقد كانت اقؿ الفقرات موافقة22 عددب "المعمومات

، حيػث تشػير اسػتجابات أفػراد العينػة عمػى التجػانس 15بعػدد مقػداره   "لما ليػا مػف أثػر وفائػدة لممتػدربيف

 ارب في االستجابات وآراء العينة حوؿ محو النمو المؤسسي. حيث يوجد تق

 العبارة الرقم
 عدد

االختيار 
 األول

عدد 
االختيار 
 الثاني

عدد 
االختيار 
 الثالث

 عدد
االختيار 
 الرابع

 المجموع

 112 5 27 35 45 . االعتماد عمى الوسائؿ الحديثة لتبادؿ المعمومات.2  .1

. تبني منيج إدارة المعرفة أسيـ في زيادة الميزانية 3  .2
 لتكنولوجيا المعمومات.المخصصة 

22 37 45 7 112 

. زيادة الطمبات لبلستمرار في إعطاء الدورات لما 1  .3
 ليا مف أثر وفائدة لممتدربيف.

15 36 53 8 112 
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 عينػػة أفػػراد نظػػر وجيػػة مػػف األمنيػػة واألكاديميػػات الكميػػات فػػي المؤسسػػي النمػػو مسػػتوى عكسيػػن حيػػث

 نتػػائج مػػع النتيجػػة ىػػذه توافقػػت حيػػث وخػػدماتيا، إمكانياتيػػا لتطػػوير تسػػعى الكميػػات ىػػذه أفبػػ الدراسػػة،

 تعمػػػـ نسػػػبة زيػػػادة فػػػي المعرفػػػة إدارة نظػػػاـ دور إلػػػى توصػػػمت التػػػي( 2002 واألثػػػري، المػػػبلؾ) دراسػػػة

 .والخبرات المعارؼ تبادؿ عممية تسيؿ سميمة عمؿ بيئة وتييئة العامميف

 

 رضا العاممينفقرات   .3

رضا  مجال فقرات من فقرة لكل االختالف ومعامل المعياري، واالنحراف الحسابي، : المتوسط(11.2الجدول )

 العاممين.

 

 

" بيـ الخاصة القرارات اتخاذ في لمعامميف القيادة مشاركة" الفقرات أىـ أف( 30.4) الجدوؿ مف نبلحظ

 في الوظيفي االرتقاء فرص نسبة مف يزيد المعرفة استخداـ" الفقرة يمييا ،2.53 حسابي بمتوسط

 الحوافز توزيع في التميز وعدـ العدالة" فقرة موافقة الفقرات اقؿ كانت وقد ،2.46 بمتوسط" مؤسستؾ

،  حيث يتبيف مف الجدوؿ تقارب 2.40 الكمية الدرجة بمغت ،2.29 مقداره بمتوسط" مؤسستؾ في

المتوسطات الحسابية، األمر الذي يعني فيـ أفراد عينة الدراسة لمرضا الوظيفي وأىميتو وبالتالي تقارب 

 االستجابات. 

المتوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل االختالف 
 المعياري

 48.22 1.22 2.53 . مشاركة القيادة لمعامميف في اتخاذ القرارات الخاصة بيـ.1  .1

. استخداـ المعرفة يزيد مف نسبة فرص االرتقاء الوظيفي في 4  .2
 مؤسستؾ.

2.46 1.18 47.97 

 49.78 1.15 2.31 المادية لتحسيف األداء في مؤسستؾ.. مبلئمة ظروؼ العمؿ 3  .3
 46.29 1.06 2.29 . العدالة وعدـ التميز في توزيع الحوافز في مؤسستؾ.2  .4

 33.33 0.80 2.40 الدرجة الكمية
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 في الفروق داللة لقياس رضا العاممين مجال في فقرة لكل األحادي التباين تحميل : يوضح(13.2الجدول )

 ف وقيمة الحرية ودرجة المستقمة، المتغيرات حسب المتوسطات

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 رضا العاممين
 368. 1.055 1.414 3 4.241 بيف المجموعات

 غير دالة  1.340 444 595.036 داخؿ المجموعات
    447 599.277 المجموع

 

 مجاؿ حوؿ الدراسة عينة أفراد الستجابات التبايف تحميؿ نتائج أعبله( 31.4) الجدوؿ مف يتضح 

 حيث ،α = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى النتائج تشير حيث رضا العامميف

 و المجموعات، بيف 3 حرية ودرجة ،(0.368) داللة بمستوى ،(1.055) المحسوبة ؼ قيمة بمغ

 استجابات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال بأنو القوؿ يمكننا وبذلؾ المجموعات، داخؿ 444

 أدائيـ عمى المعرفة تعكسو الذي اإليجابي لؤلثر العامميف مبلحظة عمىذلؾ  يدؿ. و الدراسة عينة أفراد

( 2009 ماضي،) دراسة نتائج مع النتيجة ىذه توافقت وقد والعممية، العممية قدراتيـ وزيادة العمؿ في

 أكاديمية سمعة الجامعات في العامميف إكساب في يساىـ المعرفة إدارة منيج تبني أف إلى خمصت التي

 .وأىدافيا الجامعة رسالة إلنجاز كافية ومينية

 
 اختبار فرضيات الدراسة  4.1.4

 
وتميز األداء  ،صائية بين متطمبات إدارة المعرفة"توجد عالقة ذات داللة إح: الفرضية األولى

 المؤسسي".

تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لفحص قوة واتجاه العبلقة بيف المتغيرات ومعادلة  الفرضية الختبار

 االنحدار المتعدد وذلؾ لوجود اكثر مف مقياس لمحصوؿ عمى إجابات دقيقة. 
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واألداء المؤسسي  ( أدناه أف معامبلت االرتباط بيف متطمبات إدارة المعرفة،32.4يبيف الجدوؿ )

(، البنية 147..(، والمعرفة الصريحة )428.(، والمعرفة الضمنية )489كاالتي البيانات والمعمومات )

.(، وأف القيمة 414.(، والوعي المعرفي )637.(، والكادر البشري )503التحتية والتكنولوجيا )

وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة  ،α= 0.05 ، وىي أقؿ مف مستوى الدالة0.000( تساوي Sigاالحتمالية)

حيث أنو كمما ابتعد معامؿ االرتباط عف الصفر ، ت إدارة المعرفة واألداء المؤسسيإيجابية بيف متطمبا

إجماع في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ  يعني وجود زادت قوة االرتباط بيف المتغيرات، وذلؾ

في الكميات األمنية لزيادة مستوى األداء في ىذه  أىمية توافر متطمبات إدارة المعرفة المذكورة سابقاُ 

 الكميات. 

الكادر البشري يميو البنية التحتية والتكنولوجيا أكثر المحاور تأثيرًا عمى األداء المؤسسي ىو تبيف بأف  

. وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات معرفيالوعي الثـ تيمو البيانات والمعمومات ثـ المعرفة الضمنية 

مما يدؿ عمى أف المبحوثيف يؤيدوف أف ، إحصائية بيف متطمبات إدارة المعرفة واألداء المؤسسيداللة 

 توافر متطمبات إدارة المعرفة تزيد مف قدرة المؤسسة عمى اإلبداع والتطور.

وقد تـ قياس درجة االرتباط بيف جميع متطمبات إدارة المعرفة، ورضا العامميف تعبيرًا عف األداء 

 لؾ لدخوليـ بنفس المقياس، ويمكف قياس نتائجيـ وحسابيا. المؤسسي وذ

 واألداء المؤسسي لمجاالت متطمبات إدارة المعرفةط معامالت االرتبا :(19.2جدول رقم ) 

 sigمستوى الداللة  معامل ارتباط بيرسون المجال
 0000. 489. البيانات والمعمومات
 0000. 428. المعرفة الضمنية
 0.000 147. المعرفة الصريحة

 0.000 503. البنية التحتية والتكنولوجيا

 0.000 637. الكادر البشري

 0.000 414. الوعي المعرفي
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( وجود عبلقة ارتباط بيف معامبلت متطمبات إدارة المعرفة واألداء 32.4يتضح مف الجدوؿ )

يجابية حيث أف درجات االرتباط تعد مرتفعةالمؤسسي،  ثيرا والدرجة أالمحاور تلمتحقؽ مف اكثر و ، وا 

الكمية لمتطمبات إدارة المعرفة عمى تميز األداء المؤسسي تـ استخداـ معادلة االنحدار المتعدد كما 

 يمي: 

 لمتطمبات إدارة المعرفة  االنحدار المتعددتحميل  :(11.2الجدول رقم )

 البيانات والمعمومات β الكادر البشري β مستوى الداللة R2 F  النموذج 
  400. 0.000 75.105 406. الكادر البشري
والكادر  البيانات والمعمومات
 البشري

.432 41.499 0.000 .332 .204 

 

عمى تميز األداء المؤسسي ىو محور الكادر  تأثيرا( أعبله أف أىـ المحاور 33.4يوضح الجدوؿ رقـ )

( عند 75.105وي )المحسوبة تسا F(، و0.406يساوي )  R2حيث بمغ معامؿ التحديد  البشري

.( وىذا يدؿ عمى وجود تأثير وعبلقة طردية، حيث أنو 400، ودرجة االنحدار )0.00مستوى داللة 

% مف 40(، وىذا ما يفسر 0.04يزيد األداء المؤسسي بقيمة ) واحدة وحدةكمما زاد الكادر البشري 

 R2والكادر البشري معًا بمعامؿ التحديد  تيميو البيانات والمعموما في األداء المؤسسي، ثـ الزيادة

.( 204، ودرجة االنحدار )0.00(، ومستوى داللة 41.499المحسوبة تساوي ) F.(، و432يساوي )

 مما يدؿ عمى وجود تأثير يأتي بالمرتبة الثانية عمى األداء المؤسسي بعد الكادر البشري. 

يف متطمبات إدارة المعرفة )البيانات مما تقدـ يتضح بأنو يوجد عبلقة ذات داللة إحصائية ب

البنية التحتية والتكنولوجيا، الكادر البشري، والوعي المعرفة الصريحة، والمعمومات، المعرفة الضمنية، 

 .المعرفي( مف ناحية،  وتميز األداء المؤسسي مف ناحية أخرى

 العممية المستمزمات توفير بأف أظيرت التي( 2010 ماضي،) دراسة نتائج مع النتيجة ىذه توافقت

 مع لتوافقيا باإلضافة اإلسبلمية، الجامعة في العمميات وكفاءة الجودة تحقيؽ ضماف في ساىـ الحديثة
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، التي أشارت إلى أىمية توافر (Gan & Zhu, 2007) ونتائج دراسة ،(2008 دروزة،) نتائج دراسة

 متطمبات إدارة المعرفة لتطوير األداء وزيادة كفاءتو. 

 

)تشخيص، توليد،  "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمميات إدارة المعرفة:  الفرضية الثانية

 ."تخزين، توزيع وتطبيق المعرفة( وتميز األداء المؤسسي

 ومعادلة المتغيرات بيف العبلقة واتجاه قوة لفحص بيرسوف ارتباط معامؿ استخداـ تـ الفرضية الختبار

  .دقيقة إجابات عمى لمحصوؿ مقياس مف اكثر لوجود وذلؾ المتعدد االنحدار

( أدناه أف معامبلت االرتباط بيف عمميات إدارة المعرفة، واألداء المؤسسي 34.4يبيف الجدوؿ رقـ )

(، وأف القيمة 499..(، وتطبيؽ المعرفة )417.(، وتوزيع المعرفة )394كاالتي توليد المعرفة )

، وىذا يدؿ عمى وجود α= 0.05أقؿ مف مستوى الدالة  ،  وىي0.000( تساوي Sigاالحتمالية)

 عبلقة إيجابية بيف عمميات إدارة المعرفة واألداء المؤسسي.

ا مييت تطبيؽ المعرفة،أكثر عمميات إدارة المعرفة تأثيرًا عمى األداء المؤسسي ىي عممية تبيف بأف 

وىذا يدؿ عمى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  توليد المعرفة، ا عمميةييمت توزيع المعرفة، عممية 

إدارة تطبيؽ عمميات مما يدؿ عمى أف المبحوثيف يؤيدوف أف ، إدارة المعرفة واألداء المؤسسي عمميات

 .النمو وزيادة كفاءة العمميات الداخميةزيد مف قدرة المؤسسة عمى اإلبداع و يالمعرفة 

، ورضا العامميف (34.4المذكورة في الجدوؿ ) إدارة المعرفة عممياتوقد تـ قياس درجة االرتباط بيف 

 . تعبيرًا عف األداء المؤسسي وذلؾ لدخوليـ بنفس المقياس، ويمكف قياس نتائجيـ وحسابيا

 

 معامالت االرتباط ومستوى الداللة لعمميات إدارة المعرفة :(12.2الجدول رقم )

 األداء المؤسسي المجاؿ
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 الداللةمستوى  معامؿ االرتباط
 0000. 394. توليد المعرفة
 0.000 417. توزيع المعرفة
 0.000 499. تطبيؽ المعرفة

 

وتميز  ،بيف عمميات إدارة المعرفة إحصائيةوجد عبلقة ذات داللة ( بأنو ي34.4يتضح مف الجدوؿ )

إدارة المعرفة عمى تميز  عممياتوالدرجة الكمية ل تأثيراً لمتحقؽ مف اكثر المحاور و  األداء المؤسسي

  األداء المؤسسي تـ استخداـ معادلة االنحدار المتعدد كما يمي:

 ألثر عمميات إدارة المعرفة عمى األداء المؤسسي   معادلة االنحدار المتعدد :(13.2جدول رقم )

 توزيع المعرفة β تطبيق المعرفة β مستوى الداللة المحسوبة R2 F النموذج

  293. 0.000 36.396 249. تطبيق المعرفة
وتطبيق  توزيع المعرفة

 المعرفة 
.313 24.853 0.000 .235 .306 

 

عمى تميز األداء  عمميات إدارة المعرفة تأثيرا( أعبله أف أىـ محاور 35.4الجدوؿ رقـ ) يظير

(، أي أنو يفسر 0.249يساوي )  R2تطبيؽ المعرفة حيث بمغ معامؿ التحديد  المؤسسي ىو محور

( عند مستوى داللة 36.396اوي )المحسوبة تس Fفي األداء المؤسسي، و ختبلؼ( مف اال0.249)

.(، أي أنو كمما زاد تطبيؽ المعرفة وحدة واحدة زاد األداء المؤسسي 293ميؿ خط االنحدار )و ، 0.00

بمعامؿ  .(، وبعدىا يأتي تأثيرًا عمى األداء المؤسسي ىي عممية توزيع المعرفة وتطبيقيا معاً 293)

، وميؿ االنحدار 0.00(، ومستوى داللة 24.853المحسوبة تساوي ) F(، و.313)R2 تحديد 

 التحديد.  بمعامؿ المؤسسي األداء في ختبلفاتاال .(، أي أف العبلقة طردية، وىذا يفسر306)



105 

 

سبؽ أف عبلقة التأثير طردية أي أنو كمما زاد تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة زاد مستوى  اميتضح م

ىـ المحاور تأثيرًا عمى تميز األداء المؤسسي ىو محور تطبيؽ المعرفة يميو األداء المؤسسي، و أف أ

 توزيع المعرفة. 

 إدارة بيف مباشرة عبلقة وجود أظيرت لتيا (Zack, 2009) دراسة نتائج مع النتيجة ىذه تفقتت

  ،(Greiner et al, 2007) دراسة نتائج مع اتفقت كما لممؤسسات، والتنظيمي المالي واألداء المعرفة

 .(Bonger & Basal, 2007) دراسة ونتائج

 

وعمميات  من ناحية، بين متطمبات إدارة المعرفة إحصائية"توجد عالقة ذات داللة  :الفرضية الثالثة

 من ناحية أخرى". إدارة المعرفة

 المتغيرات بيف العبلقة واتجاه قوة لفحصلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف 

 ىو موضح أدناه.  كما 

 ين متطمبات وعمميات إدارة المعرفة : الذي يوضح اختبار بيرسون ب(14.2)جدول رقم 

 تطبيق المعرفة توزيع المعرفة توليد المعرفة 
معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامؿ 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 000. 348. 000. 554. 000. 532. البيانات والمعمومات
 000. 426. 000. 473. 000. 691. المعرفة الضمنية
 000. 402. 000. 568. 000. 676. المعرفة الصريحة
البنية التحتية 
 والتكنولوجيا 

.477 .000 .446 .000 .355 .000 

 000. 528. 000. 470. 000. 551. الكادر البشري
 000. 450. 000. 388. 000. 612. الوعي المعرفي 
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بيف متطمبات إدارة المعرفة )االحتياجات  إيجابيةعبلقة  أعبله وجود (36.4) مف الجدوؿ يتضح

المعرفية، الوعي المعرفي(، وعمميات المعرفة إدارة المعرفة )تشخيص المعرفة، توليد المعرفة، تخزيف 

 المعرفة، توزيع المعرفة، تطبيؽ المعرفة(.

انات حيث كانت معامبلت االرتباط بيف متطمبات إدارة المعرفة وعممية توليد المعرفة كاالتي البي

.(، البنية التحتية 676.(، المعرفة الصريحة )691.(، المعرفة الضمنية )532والمعمومات )

.(، عند مستوى داللة يساوي 612.(، والوعي المعرفي )551.(، الكادر البشري )477والتكنولوجيا )

 ليد المعرفة. لجميع المتطمبات، مما يدؿ عمى وجود ارتباط بيف متطمبات إدارة المعرفة وعممية تو  0.00

 البيانات كاالتي المعرفة توزيع وعممية المعرفة إدارة متطمبات بيف االرتباط معامبلتوكانت 

 التحتية البنية ،(.568) الصريحة المعرفة ،(.473) الضمنية المعرفة ،(.554) والمعمومات

 يساوي داللة مستوى عند ،(.388) المعرفي والوعي ،(.470) البشري الكادر ،(.446) والتكنولوجيا

 توزيع وعممية المعرفة إدارة متطمبات بيف ارتباط وجود عمى يدؿ مما المتطمبات، لجميع 0.00

 .المعرفة

 البيانات كاالتي المعرفةتطبيؽ  وعممية المعرفة إدارة متطمبات بيف االرتباط معامبلتوكانت 

 التحتية البنية ،.(402) الصريحة المعرفة ،.(426) الضمنية المعرفة ،.(348) والمعمومات

 يساوي داللة مستوى عند ،.(450) المعرفي والوعي ،.(528) البشري الكادر ،.(355) والتكنولوجيا

 تطبيؽ وعممية المعرفة إدارة متطمبات بيف ارتباط وجود عمى يدؿ مما المتطمبات، لجميع 0.00

 .المعرفة

مدى الترابط بيف ىذه العناصر التي تشكؿ في مجمميا نظاـ متكامؿ قد يصعب نجاح ما تقدـ ميظير 

المعرفة،  إدارةف قدرة المؤسسة عمى توفير متطمبات أاحدىما دوف توافر العناصر األخرى مما يوضح 
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رفة سيسيـ بزيادة وقدرتيا عمى استغبلؿ ىذه المتطمبات بأفضؿ صورة في إنجاز عمميات إدارة المع

 .ء المؤسسياألدا

 إحصائية داللة ذات عبلقة وجود أظيرت ، التي(Kasim, 2010) نتائج دراسة معىذه النتيجة  فقتتت

 كما المؤسسي، األداء عمى ينعكس بدوره والذي العامميف ورضا ومتطمباتيا، المعرفة إدارة عمميات بيف

 (.2009 المعاني،) دراسة ونتائج ،(Zack, 2009)  دراسة نتائج مع اتفقت

 

ثرىا أد العينية حول "إدارة المعرفة و توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء أفرا": الفرضية الرابعة

األمنية العاممة في الضفة الغربية" تعزى لمعوامل الشخصية  ز األداء في األكاديمياتعمى تمي

 ".والوظيفية ألفراد عينة الدراسة

اختبار ت لمقارنة المتوسطات الحسابية في آراء أفراد العينة، لئلجابة عمى الفرضية، أواًل تـ استخداـ 

العينية، وتحميؿ التبايف  أفراد استجابات في الفروؽ مصدر لمعرفة البعدية لممقارنات شيفيو اختبار

 الحسابية حسب المتوسطات المستقمة لكؿ متغير عمى حدا، وثانيًا تـ المتوسطات األحادي لمقارنة

 جميعيا.  عمى المتغيرات تأثيراُ  الديمغرافية المتغيرات أىـ لمعرفة اراالنحد خط ميؿ حساب

 

 لجميع المتغيرات الديمغرافية أواًل: حساب اختبار ت، اختبار شيفيو، وتحميل التباين األحادي 

 متغير الجنس  .1

 اختبار ت لمقارنة المتوسطات الحسابية في آراء أفراد العينة حول متغير الجنس  :(15.2جدول رقم )

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة ت االنحراف المعياري الوسط الحسابي الجنس المحور
 650. 110 455.- 0.76 1.73 ذكر البيانات والمعمومات

    0.84 1.81 أنثى
 891. 110 137. 0.72 3.15 ذكر المعرفة الضمنية

    0.75 3.13 أنثى
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 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة ت االنحراف المعياري الوسط الحسابي الجنس المحور
 880. 110 151.- 0.81 2.95 ذكر المعرفة الصريحة

    0.68 2.98 أنثى
البنية التحتية 
 والتكنولوجيا 

 707. 110 377. 1.21 2.91 ذكر
    1.24 2.80 أنثى

 691. 110 398.- 1.27 2.92 ذكر الكادر البشري 
    1.36 3.05 أنثى

 774. 110 288.- 1.83 3.67 ذكر المعرفيالوعي 
    1.51 3.80 أنثى

 توليد المعرفة
 

 464. 110 735.- 0.89 2.52 ذكر
    0.60 2.68 أنثى

 201. 110 1.286- 0.75 2.86 ذكر توزيع المعرفة
    0.52 3.09 أنثى

 514. 110 655.- 1.36 2.73 ذكر تطبيق المعرفة
    1.43 2.95 أنثى

 832. 110 213. 0.83 2.40 ذكر األداء المؤسسي
    0.70 2.36 أنثى

 

تعزى ( أعبله بأنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينية 37.4يظير الجدوؿ )

تساوي، وذلؾ ألف مستوى الداللة كاف أكبر مف الجنسلمتغير  عدـ وجود  وىذا يعني، 0.05ألفا

( التي أكدت 2007تتفؽ مع نتائج )العتيبي،  ، حيثتعزى لمتغير الجنس إحصائيةفروؽ ذات داللة 

عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنس في عمميات إدارة المعرفة واثرىا عمى 

( التي أظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية لدرجة 2011تميز األداء، وتختمؼ مع دراسة )العموؿ، 

مميف االكاديمييف لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات ممارسة العا

 الفمسطينية وكانت الفروؽ لصالح اإلناث.
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 متغير المؤىل العممي  .2

 العينية أفراد آراء في الحسابية المتوسطات لمقارنة  األحادي التباين تحميل : اختبار(16.4جدول )

مجموع  التبايفمصدر  المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

 011. 3.884 2.142 3 6.427 بيف المجموعات البيانات والمعمومات
   552. 108 59.564 داخؿ المجموعات

    111 65.991 المجموع
 205. 1.554 798. 3 2.393 بيف المجموعات المعرفة الضمنية

   513. 108 55.437 المجموعاتداخؿ 
    111 57.830 المجموع

 006. 4.336 2.449 3 7.348 بيف المجموعات المعرفة الصريحة
   565. 108 61.007 داخؿ المجموعات

    111 68.355 المجموع
البنية التحتية 
 والتكنولوجيا 

 325. 1.169 1.706 3 5.119 بيف المجموعات
   1.459 108 157.595 داخؿ المجموعات

    111 162.714 المجموع
 009. 4.095 6.185 3 18.555 بيف المجموعات الكادر البشري 

   1.510 108 163.123 داخؿ المجموعات
    111 181.679 المجموع

 033. 3.026 8.986 3 26.958 بيف المجموعات الوعي المعرفي
   2.970 108 320.720 داخؿ المجموعات

    111 347.679 المجموع
 توليد المعرفة

 
 040. 2.875 1.947 3 5.841 بيف المجموعات

   677. 108 73.139 داخؿ المجموعات
    111 78.980 المجموع

 148. 1.818 908. 3 2.724 بيف المجموعات توزيع المعرفة
   499. 108 53.946 داخؿ المجموعات

    111 56.670 المجموع
 091. 2.213 4.014 3 12.042 بيف المجموعات المعرفة تطبيق

   1.814 108 195.923 داخؿ المجموعات
    111 207.964 المجموع

 016. 3.594 2.165 3 6.496 بيف المجموعات األداء المؤسسي
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مجموع  التبايفمصدر  المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
 المربعات

مستوى  قيمة ؼ
 الداللة

   603. 108 65.073 داخؿ المجموعات
    111 71.569 المجموع

 

 حوؿ العينية أفراد آراء في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد أنو أعبله( 38.4) الجدوؿ مف يتضح

 الكادر ومجاؿ الصريحة، المعرفة ومجاؿ والمعمومات، البيانات مجاؿ في ،العممي المؤىؿلمتغير  تعزى

 .المؤسسي األداء ومجاؿ المعرفة، توليد ومجاؿ المعرفي، الوعي ومجاؿ البشري،

( 39.4الموضػح فػي جػدوؿ رقػـ )ولمعرفة مصدر الفػروؽ تػـ اسػتخداـ اختبػار شػيفيو لممقارنػات البعديػة 

 أدناه. 

: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروق في استجابات أفراد العينية حول متغير (17.2جدول رقم )

 المؤىل العممي

 البشري الكادر المعرفة الصريحة البيانات والمعمومات 
 ع ك د ث ع ك د ث ع ك  د ث  
             ث
    01894.    74148.    22443. د
   86436. 88330.   42620.- 31528.   33843. 56286. ك
- 18750. 41193. ع

.15093 
 .58523 -.15625 .2699

5 
 .51894 .50000 -.36436  

 األداء المؤسسي توليد المعرفة الوعي المعرفي
 ع ك د ث ع ك د ث ع ك د ث 
             ث
1.0170 د

5 
   .44129    .2286

9 
   

1.0928 ك
4 

.0758
0 

  .41070 -.03059   .5541
6 

.32547   

1.0795 ع
5 

.0625
0 

-
.01330 

 .66004 .21875 .2493
4 

 .1349
4 

-
.09375 

-
.41922 
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  :ؾ  ،  تدؿ عمى بكالوريوس ث: تدؿ عمى ثانوية فما دوف ، ع : تدؿ عمى دراسات عميا ، د: تدؿ عمى دبمـو

أعبله وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينية حوؿ "إدارة ( 39.4)الجداوؿ  يتضح مف

ثرىا عمى تميز األداء في األكاديميات والكميات األمنية العاممة في الضفة الغربية" تعزى أالمعرفة و 

 لممؤىؿ العممي، وكانت الفروؽ كما يمي: 

 .الفروؽ في البيانات والمعمومات بيف ثانوية فما دوف وبكالوريوس لصالح ثانوية فما دوف -

 .لصالح ثانوية فما دوف فة الصريحة بيف ثانوية فما دوف ودبموـالفروؽ في المعر  -

 .بكالوريوس لصالح ثانوية فما دوفادر البشري بيف ثانوية فما دوف و الفروؽ في الك -

 .بكالوريوس لصالح ثانوية فما دوفعي المعرفي بيف ثانوية فما دوف و الفروؽ في الو  -

 .لصالح ثانوية فما دوف يد المعرفة بيف ثانوية فما دوف ودراسات عمياالفروؽ في تول -

 .لصالح ثانوية فما دوف اء المؤسسي بيف ثانوية فما دوف وبكالوريوسالفروؽ في األد -

وقدراتيـ في ويفسر الباحث ذلؾ بأف المدربيف تختمؼ مؤىبلتيـ لتنمية أنفسيـ في مجاؿ إدارة المعرفة، 

ة ترتئي أف المشاركة في المؤتمرات والدورات األكاديمية واألمنية، وىذا األمر طبيعي الف إدارة المعرف

يكوف ىناؾ منافسة مف أجؿ أف بنيض كبل حسب مؤىمو بتطبيؽ إدارة المعرفة ومسايرة ركب الحضارة 

 والتقدـ واالشتراؾ التكنولوجي.

تشير النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينية، كما تشير نتائج معادلة خط 

االنحدار إلى وجود تأثير مباشر لممؤىؿ العممي عمى البيانات والمعمومات، والمعرفة الصريحة، والكادر 

اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج  البشري، والوعي المعرفي، وعممية توليد المعرفة، وعممية توزيع المعرفة، 

(، والتي ترى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة بيف متوسطات استجابات العامميف 2008دراسة )العتيبي، 

لعمميات إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء تبعًا لمتغير المؤىؿ العممي، وتختمؼ مع نتائج كؿ مف 
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ات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد عينة ( والتي ترى عدـ وجود فروؽ ذ2008دراسة )الغامدي، 

 الدراسة تابعة لمتغير المؤىؿ العممي.

 

 متغير تصنيف الرتبة  .3

: اختبار تحميل التباين األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية في استجابات آراء عينة الدراسة (21.4جدول رقم )

 حول متغير تصنيف الرتبة

مجموع  مصدر التباين المحور
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

البيانات 
 والمعمومات

 068. 2.755 1.588 2 3.176 بيف المجموعات
   576. 109 62.815 داخؿ المجموعات

    111 65.991 المجموع
المعرفة 
 الضمنية

 040. 3.306 1.654 2 3.307 بيف المجموعات
   500. 109 54.523 داخؿ المجموعات

    111 57.830 المجموع
المعرفة 
 الصريحة

 023. 3.899 2.282 2 4.563 بيف المجموعات
   585. 109 63.792 داخؿ المجموعات

    111 68.355 المجموع
البنية التحتية 
 والتكنولوجيا

 602. 510. 755. 2 1.509 بيف المجموعات
   1.479 109 161.205 داخؿ المجموعات

    111 162.714 المجموع
 028. 3.697 5.771 2 11.542 بيف المجموعات الكادر البشري

   1.561 109 170.136 داخؿ المجموعات
    111 181.679 المجموع

الوعي 
 المعرفي

 088. 2.491 7.599 2 15.198 بيف المجموعات
   3.050 109 332.481 داخؿ المجموعات

    111 347.679 المجموع
 توليد المعرفة

 
 014. 4.437 2.973 2 5.946 بيف المجموعات
   670. 109 73.034 داخؿ المجموعات

    111 78.980 المجموع
 049. 3.104 1.527 2 3.054 بيف المجموعات توزيع المعرفة
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مجموع  مصدر التباين المحور
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

   492. 109 53.616 داخؿ المجموعات
    111 56.670 المجموع

تطبيق 
 المعرفة

 318. 1.157 2.161 2 4.323 بيف المجموعات
   1.868 109 203.641 داخؿ المجموعات

    111 207.964 المجموع
األداء 
 المؤسسي

 078. 2.610 1.635 2 3.271 بيف المجموعات
   627. 109 68.298 داخؿ المجموعات

    111 71.569 المجموع
 

 العينية أفراد آراء في داللة إحصائية(، أعبله إلى وجود فروؽ ذات 40.4نبلحظ مف الجدوؿ رقـ )

 ومجاؿ الصريحة، المعرفة ومجاؿ الضمنية، المعرفة مجاؿ في ،(ضمف رتبتؾ تصنؼ) تعزى لمتغير

 استخداـ تـ الفروؽ مصدر ولمعرفة. المعرفة توزيع ومجاؿ المعرفة، توليد ومجاؿ البشري، الكادر

 .أدناه( 41.4) رقـ جدوؿ في الموضح البعدية لممقارنات شيفيو اختبار

 

 متغير حول العينية أفراد استجابات في الفروق مصدر لمعرفة البعدية لممقارنات شيفيو اختبار :(23.4جدول رقم )

 تصنيف الرتبة ومتطمبات إدارة المعرفة 

 الكادر البشري المعرفة الصريحة المعرفة الضمنية   
الرتب  

 السامية
ضباط  الضباط

 الصؼ
الرتب 
 السامية

ضباط  الضباط
 الصؼ

الرتب 
 السامية

ضباط  الضباط
 الصؼ

الرتب 
 السامية

         

   53205.   37740.   23397. الضباط
ضباط 
 الصؼ

-
.15638 

-.39035  -.04858 -.42599  -.17409 -.70614  
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 النسبي المتوسط أف الرتبة تصنيؼ فئات في لمفروؽ، شيفيو اختبار نتائج( 41.4) رقـ الجدوؿ يوضح

 وجود إلى يشير مما الفئات، جميع عند( 1.00) مستوى عند إحصائياً  داؿ الرتبة فئات في لمفروؽ

 تشير حيث المعرفة، إدارة توافر متطمبات في الدراسة عينة أفراد رؤية بيف إحصائية داللة ذات فروؽ

ضرورة توفير  في الصؼ ضباط مقابؿ الضباط لصالح فروؽ وجود إلى الدراسة عينة أفراد استجابات

 . المعرفة إدارة متطمبات

 

 متغير حول العينية أفراد استجابات في الفروق مصدر لمعرفة البعدية لممقارنات شيفيو : اختبار(29.4جدول رقم )

 المعرفة إدارة وعمميات الرتبة تصنيف

 توليد المعرفة 
 

 توزيع المعرفة

 ضباط الصؼ الضباط الرتب السامية ضباط الصؼ الضباط الرتب السامية 
       الرتب السامية
   14503.   18149. الضباط

  37884.- 23381.-  52714.- 34565.- ضباط الصؼ
 

( نتائج اختبار شيفيو لمفروؽ، في فئات تصنيؼ الرتبة أف المتوسط النسبي 42.4يوضح الجدوؿ رقـ )

( عند جميع الفئات، مما يشير إلى وجود 1.00لمفروؽ في فئات الرتبة داؿ إحصائيًا عند مستوى )

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤية أفراد عينة الدراسة في تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة، حيث تشير 

أفراد عينة الدراسة إلى وجود فروؽ لصالح الضباط مقابؿ ضباط الصؼ في تطبيؽ عمميات  استجابات

 إدارة المعرفة. 

يفسر الباحث ىذه االختبلفات بأنيا طبيعية جدًا وتأتي ضمف الخطة الموضوعة والقدرة االستيعابية 

دمية والشيادات العممية لعدد كؿ رتبة، حيث أف الرتبة تعتمد عمى الترقية الدورية اعتمادًا عمى األق

 والدورات األمنية. 
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تشير النتائج أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤى أفراد عينة الدراسة في تطبيؽ عمميات إدارة 

المعرفة، حيث تشير استجابات أفراد عينة الدراسة إلى وجود فروؽ لصالح الضباط مقابؿ ضباط 

تتفؽ وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )المسند، الصؼ في تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة، 

(، حيث أنيا تتفؽ في وجود فروؽ جوىرية في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الرتبة، 2009

( كانت لصالح كبار الضباط مقابؿ 2009وتختمؼ في أف فروؽ االستجابات في دراسة )المسند، 

ت فروؽ في استجابات عينة الدراسة لصالح الضباط مقابؿ الضباط، بينما نتائج الدراسة الحالية أظير 

 . ضباط الصؼ

 

 متغير طبيعة العمل  .4

 حول الدراسة عينة آراء استجابات في الحسابية المتوسطات لمقارنة األحادي التباين تحميل : اختبار(21.4جدول )

 الرتبة تصنيف متغير

 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ف معدل المربعات
 الداللة

البيانات 
 والمعمومات

 767. 266. 160. 2 321. بيف المجموعات
   602. 109 65.670 داخؿ المجموعات

    111 65.991 المجموع
المعرفة 
 الضمنية

 541. 618. 324. 2 648. بيف المجموعات
   525. 109 57.182 داخؿ المجموعات

    111 57.830 المجموع
المعرفة 
 الصريحة

 329. 1.123 690. 2 1.379 بيف المجموعات
   614. 109 66.975 داخؿ المجموعات

    111 68.355 المجموع
البنية التحتية 
 والتكنولوجيا

 349. 1.062 1.555 2 3.110 بيف المجموعات
   1.464 109 159.604 داخؿ المجموعات

    111 162.714 المجموع
 315. 1.168 1.905 2 3.811 بيف المجموعات الكادر البشري
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ف معدل المربعات
 الداللة

   1.632 109 177.868 داخؿ المجموعات
    111 181.679 المجموع

 049. 3.091 9.331 2 18.662 بيف المجموعات الوعي المعرفي
   3.019 109 329.017 داخؿ المجموعات

    111 347.679 المجموع
 توليد المعرفة

 
 535. 629. 451. 2 901. المجموعاتبيف 

   716. 109 78.079 داخؿ المجموعات
    111 78.980 المجموع

 267. 1.337 678. 2 1.357 بيف المجموعات توزيع المعرفة
   507. 109 55.313 داخؿ المجموعات

    111 56.670 المجموع
 635. 455. 862. 2 1.724 بيف المجموعات تطبيق المعرفة

   1.892 109 206.241 داخؿ المجموعات
    111 207.964 المجموع

األداء 
 المؤسسي

 077. 2.620 1.641 2 3.283 بيف المجموعات
   626. 109 68.287 داخؿ المجموعات

    111 71.569 المجموع
 

 تعزى لمتغيرد العينية وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراي ( بأنو 43.4يتضح مف الجدوؿ )

 شيفيو اختبار استخداـ تـ الفروؽ مصدر ولمعرفةمجاؿ الوعي المعرفي،  في ،ؿ()طبيعة العم

 .البعدية لممقارنات

 متغير حول العينية أفراد استجابات في الفروق مصدر لمعرفة البعدية لممقارنات شيفيو اختبار(: 22.4) رقم جدول

 .طبيعة العمل والوعي المعرفي

 المعرفيالوعي  
 ذكر جميع ما مدرب عسكري محاضر طبيعة العمل

    محاضر
   79649.- مدرب عسكري

  89952. 10303. ذكر جميع ما
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أف المتوسط  طبيعة العمؿ حيث( نتائج اختبار شيفيو لمفروؽ، في فئات 44.4يوضح الجدوؿ رقـ )

الفئات، مما يشير إلى ( عند جميع 1.00النسبي لمفروؽ في فئات الرتبة داؿ إحصائيًا عند مستوى )

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤية أفراد عينة الدراسة في مجاؿ الوعي المعرفي، حيث تشير 

مدرب لصالح  ذكر ما وجميع مدرب عسكريدالة بيف استجابات أفراد عينة الدراسة إلى وجود فروؽ 

 . عسكري

أفراد عينة الدراسة في مجاؿ الوعي المعرفي،  ىفروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤ  وجودوعميو يتضح 

عينة إلى وجود فروؽ دالة إحصائية، كما أظيرت نتيجة معادلة خط الحيث تشير استجابات أفراد 

در البشري، اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج االنحدار وجود تأثير مباشر عمى عممية توزيع المعرفة والكا

( الذي أوضحت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة 2013دراسة )الكبيسي، 

تعود لطبيعة العمؿ، حيث كانت الفروؽ لصالح الوظائؼ غير اإلدارية، واختمفت مع نفس نتائج ىذه 

تبلؼ تخصصاتيـ حوؿ واقع إدارة المعرفة بالمديرية الدراسة في أف ىناؾ توافؽ بيف آراء العينة باخ

العامة لحرس الحدود ومدى توظيؼ النتائج والتوصيات المتوفرة مف مصادر المعمومات المتاحة، وسبؿ 

 تعزيز وربط إدارة المعرفة بالتنمية اإلدارية المستدامة.

 

 متغير مدة الخدمة  .5

 حول الدراسة عينة آراء استجابات في الحسابية المتوسطات لمقارنة األحادي التباين تحميل : اختبار(23.4جدول )

 مدة الخدمة تصنيف متغير

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف معدل المربعات

البيانات 
 والمعمومات

 128. 1.935 1.122 3 3.365 بيف المجموعات
   580. 108 62.626 داخؿ المجموعات

    111 65.991 المجموع
 187. 1.627 834. 3 2.501 بيف المجموعاتالمعرفة 



118 

 

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة ف معدل المربعات

   512. 108 55.329 داخؿ المجموعات الضمنية
    111 57.830 المجموع

المعرفة 
 الصريحة

 187. 1.628 986. 3 2.957 بيف المجموعات
   606. 108 65.398 داخؿ المجموعات

    111 68.355 المجموع
البنية التحتية 
 والتكنولوجيا

 324. 1.171 1.709 3 5.126 بيف المجموعات
   1.459 108 157.588 داخؿ المجموعات

    111 162.714 المجموع
 074. 2.380 3.755 3 11.264 بيف المجموعات الكادر البشري

   1.578 108 170.414 داخؿ المجموعات
    111 181.679 المجموع

 128. 1.937 5.917 3 17.752 بيف المجموعات المعرفي الوعي
   3.055 108 329.926 داخؿ المجموعات

    111 347.679 المجموع
 توليد المعرفة

 
 188. 1.625 1.137 3 3.412 بيف المجموعات
   700. 108 75.568 داخؿ المجموعات

    111 78.980 المجموع
 093. 2.197 1.087 3 3.260 بيف المجموعات توزيع المعرفة

   495. 108 53.410 داخؿ المجموعات
    111 56.670 المجموع

 283. 1.287 2.392 3 7.176 بيف المجموعات تطبيق المعرفة
   1.859 108 200.788 داخؿ المجموعات

    111 207.964 المجموع
األداء 
 المؤسسي

 020. 3.415 2.067 3 6.200 بيف المجموعات
   605. 108 65.369 داخؿ المجموعات

    111 71.569 المجموع
 

تعزى وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينية ( أعبله أنو ي45.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ولمعرفة مصدر الفروؽ تـ استخداـ اختبار شيفيو  األداء المؤسسيمجاؿ  ، في)مدة الخدمة( لمتغير

 . لممقارنات البعدية
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(: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروق في استجابات أفراد العينية حول مدة 24.4جدول رقم )

 الخدمة واألداء المؤسسي 

 األداء المؤسسي
 سنة 15اكثر مف  نةس 15-11مف  سنوات 10 -6مف  سنوات فما دوف 5 مدة الخدمة

     سنوات فما دوف 5
    09000.- سنوات 10 -6مف 
   49222.- 58222.- سنوات 15-11مف 

  36645. 12577.- 21577.- سنة 15اكثر مف 
 

( نتائج اختبار شيفيو لمفروؽ، في فئات مدة الخدمة، حيث أف المتوسط 46.4يوضح الجدوؿ رقـ )

( عند جميع الفئات، مما يشير إلى 1.00لمفروؽ في فئات الرتبة داؿ إحصائيًا عند مستوى )النسبي 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤية أفراد عينة الدراسة في مجاؿ األداء المؤسسي، حيث تشير 

سنوات  15-11األداء المؤسسي بيف مف مجاؿ دالة في استجابات أفراد عينة الدراسة إلى وجود فروؽ 

 . سنوات 15-11سنوات فما دوف  لصالح  5و

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رؤية أفراد عينة الدراسة في مجاؿ األداء المؤسسي، حيث  يتضح

تشير استجابات أفراد عينة الدراسة إلى وجود فروؽ دالة في مجاؿ األداء المؤسسي، وتشير معادلة 

ار إلى تأثير مدة الخدمة عمى توزيع المعرفة والمعرفة الضمنية، اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج االنحد

( التي أظيرت اختبلؼ استجابات أفراد العينة لمحور مدة الخدمة، وكانت 2009دراسة )المسند، 

 عامًا بشكؿ أفضؿ مف نظرائيـ. 31الفروؽ لصالح أفراد مجتمع العينة التي تزيد خدمتيـ عف 
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 متغير عدد الدورات  .6

 الدراسة عينة آراء استجابات في الحسابية المتوسطات لمقارنة األحادي التباين تحميل : اختبار(25.4جدول رقم )

 عدد الدورات متغير حول

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

البيانات 
 والمعمومات

 185. 1.639 958. 3 2.873 المجموعاتبيف 
   584. 108 63.118 داخؿ المجموعات

    111 65.991 المجموع
 789. 351. 186. 3 558. بيف المجموعات المعرفة الضمنية

   530. 108 57.271 داخؿ المجموعات
    111 57.830 المجموع

 255. 1.372 836. 3 2.509 بيف المجموعات المعرفة الصريحة
   610. 108 65.846 داخؿ المجموعات

    111 68.355 المجموع
البنية التحتية 
 والتكنولوجيا

 164. 1.737 2.496 3 7.489 بيف المجموعات
   1.437 108 155.226 داخؿ المجموعات

    111 162.714 المجموع
 549. 708. 1.169 3 3.506 بيف المجموعات الكادر البشري

   1.650 108 178.173 المجموعاتداخؿ 
    111 181.679 المجموع

 585. 650. 2.055 3 6.166 بيف المجموعات الوعي المعرفي
   3.162 108 341.513 داخؿ المجموعات

    111 347.679 المجموع
 توليد المعرفة

 
 689. 491. 354. 3 1.063 بيف المجموعات
   721. 108 77.917 داخؿ المجموعات

    111 78.980 المجموع
 151. 1.803 901. 3 2.703 بيف المجموعات توزيع المعرفة

   500. 108 53.967 داخؿ المجموعات
    111 56.670 المجموع

 تطبيق المعرفة
 

 538. 727. 1.373 3 4.118 بيف المجموعات
   1.887 108 203.846 داخؿ المجموعات

    111 207.964 المجموع
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 310. 1.208 775. 3 2.324 بيف المجموعات األداء المؤسسي
   641. 108 69.245 داخؿ المجموعات

    111 71.569 المجموع
 

وجد فروؽ ذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينية ي ( أعبله أنو ال47.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

د فروؽ و وجعدـ  يتضح، )عدد الدورات التي التحقت بيا الصعيديف المعرفي واألمني( تعزى لمتغير

)عدد الدورات التي التحقت بيا الصعيديف  تعزى لمتغيرذات داللة إحصائية في آراء أفراد العينية 

فقت ات ،أفراد العينة حوؿ محاور الدراسة المعرفي واألمني(، حيث نستنتج مف ذلؾ وجود توافؽ بيف آراء

( التي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 2013ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )الكبيسي، 

في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير عدد الدورات ولكف يوجد ليا تأثير عمى توزيع المعرفة.

  

 التابعة ثانيًا: معادل خط االنحدار لقياس أثر المتغيرات الديمغرافية عمى المتغيرات

 تـ حساب ميؿ معادؿ خط االنحدار لجميع المتغيرات الديمغرافية لبياف أثرىا عمى المتغيرات األػخرى.

المعرفة   إدارة(: يبين ميل معادلة خط االنحدار لتأثير المتغيرات الديمغرافية عمى عمميات ومتطمبات 26.4جدول رقم )

 .المؤسسي  واألداء

 R2 F Sig 1 β 2β 3 β المستقل ) الديمغرافية(المتغير  المتغير التابع
0.197 -8.6930.004 0.271 المؤىؿ العممي البيانات والمعمومات

0.1984.4720.0370.132 مدة الخدمة المعرفة الضمنية

0.150 -0.2034.7110.032 المؤىؿ العممي المعرفة الصريحة

 الكادر البشري
0.30 -0.2407.2690.008 المؤىؿ العممي 

-0.293  0.335-0.3095.7450.004 المؤىؿ العممي وطبيعة العمؿ 

0.408-0.2457.0060.009 المؤىؿ العممي  الوعي المعرفي

0.202-0.2540.0070.007 المؤىؿ العممي  توليد المعرفة

0.2396.6350.0110.158 مدة الخدمة  توزيع المعرفة
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0.221 -0.3608.099171110.258 مدة الخدمة  وعدد الدورات 

مدة الخدمة  وعدد الدورات و 
 طبيعة العمؿ 

0.4067.0930.0000.276- 0.229- 0.167

 2 :R ، معامل التحديدF  ، المحسوبةSig  ، قيمة الداللةβ  بيتا : 
 

( أعبله أىـ المتغيرات المستقمة )الديمغرافية( تأثيرًا عمى المتغيرات 48.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 :االتيالتابعة، وقد تبيف 

تأثيرًا عمى البيانات والمعمومات ىو المؤىؿ العممي بمعامؿ تحديد  ديمغرافيةأىـ المتغيرات ال -

حيث أنو كمما زاد المؤىؿ العممي  عكسية(، أي أف العبلقة -0.197) انحدار(، وميؿ 0.271)

  .قمت البيانات والمعمومات

(، 0.198بمعامؿ تحديد ) مدة الخدمةتأثيرًا عمى المعرفة الضمنية ىو  الديمغرافيةأىـ المتغيرات  -

مدة الخدمة زادت المعرفة  ت(، أي أف العبلقة طردية حيث أنو كمما زاد0.132) انحداروميؿ 

 .الضمنية

بمعامؿ تحديد  المؤىؿ العمميمتغير تأثيرًا عمى المعرفة الصريحة ىو  ديمغرافيةالأىـ المتغيرات  -

(، أي أف العبلقة عكسية حيث أنو كمما زاد المؤىؿ العممي -0.150) انحدار(، وميؿ 0.203)

 .قمت المعرفة الصريحة

(، 0.240يد )تأثيرًا عمى الكادر البشري ىو المؤىؿ العممي بمعامؿ تحد الديمغرافيةأىـ المتغيرات  -

متغير المؤىؿ العممي قؿ متغير حيث أنو كمما زاد (، أي أف العبلقة عكسية -0.30) انحداروميؿ 

(، وميؿ 0.309) وطبيعة العمؿ معًا بمعامؿ تحديد يأتي بعدىا المؤىؿ العممي الكادر البشري،

المؤىؿ متغير الكادر البشري قؿ متغير (، أي أف العبلقة عكسية كمما زاد -0.293انحدار )

 .العممي وطبيعة العمؿ
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بمعامؿ تحديد  المؤىؿ العمميمتغير تأثيرًا عمى الوعي المعرفي ىو  الديمغرافيةأىـ المتغيرات  -

المؤىؿ متغير (، أي أف العبلقة عكسية حيث أنو كمما زاد -0.408) انحدار(، وميؿ 0.245)

  .الوعي المعرفيمتغير العممي قؿ 

(، 0.254بمعامؿ تحديد ) المستقمة تأثيرًا عمى توليد المعرفة ىو المؤىؿ العمميأىـ المتغيرات  -

المؤىؿ العممي قمت متغير (، أي أف العبلقة عكسية حيث أنو كمما زاد -0.202) انحداروميؿ 

 .عممية توليد المعرفة

(، 0.239يد )تأثيرًا عمى توزيع المعرفة ىو مدة الخدمة،  بمعامؿ تحد الديمغرافيةأىـ المتغيرات  -

(، أي أف العبلقة طردية حيث أنو كمما زادت مدة الخدمة زادت عممية 0.158) انحداروميؿ 

(، وميؿ انحدار 0.360) وعدد الدورات معًا بمعامؿ تحديد توزيع المعرفة، يأتي بعدىا مدة الخدمة

ة وعدد (، أي أف العبلقة عكسية كمما قمت عممية توزيع المعرفة  زادت مدة الخدم-0.221)

(، 0.406الدورات، يأتي بعدىا مدة الخدمة وعدد الدورات وطبيعة العمؿ معًا بمعامؿ تحديد )

مدة الخدمة  (، أي أف العبلقة عكسية كمما زادت عممية توزيع المعرفة قمت-0.167وميؿ انحدار )

 .العمؿ وعدد الدورات وطبيعة
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 فصل الخامسال

 االستنتاجات والتوصيات 

 

  مقدمة 1.5

 
ومناقشتيا باالستعانة بالمعالجة اإلحصائية تائج الدراسة الميدانية في الفصؿ السابؽ تـ عرض تحميؿ لن

الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة كما ظير في الجداوؿ اإلحصائية المرافقة لكؿ 

نتيجة، بيدؼ الوصوؿ إلى اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وبياف أثر "إدارة المعرفة عمى تميز األداء 

 ة الغربية".  المؤسسي في الكميات األمنية في الضف

وفي ىذا الفصؿ يمخص الباحث أىـ نتائج الدراسة الميدانية والتوصيات عمى ضوء مف تـ التوصؿ إلية 

 مف نتائج. 

  
 
 
 
 



125 

 

 استنتاجات الدراسة  2.5

 
، وتميز األداء المؤسسي في متطمبات إدارة المعرفةوجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف  .1

 األداء عمى تأثيراً  وراالمح أىـ أف تبيفحيث  ،بالضفة الغربية األكاديميات األمنية العاممة

 .  والمعمومات محور البيانات يميو البشري محور الكادر ىو المؤسسي

المعرفة  إدارة عمميات بيف إحصائية داللة ذات عبلقة وجود أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي  .2

أف عمميات إدارة المعرفة تؤثر أيجابًا عمى األداء ب ، حيث تبيفالمؤسسي األداء وتميز

عمميات إدارة المعرفة تأثيرًا عمى األداء ىي عممية تطبيؽ  المؤسسي، كما تشير النتائج أف أىـ

 . المعرفةتوزيع ة يعمم اتمييالمعرفة، 

يات د عبلقة ذات داللة إحصائية بيف متطمبات إدارة المعرفة مف ناحية، وعممو وجبينت النتائج  .3

 في تشكؿ التي العناصر ىذه بيف الترابط مدى ، حيث نستنتجإدارة المعرفة مف ناحية أخرى

 قدرة أف يوضح مما األخرى، العناصر توافر دوف احدىما نجاح يصعب قد متكامؿ نظاـ مجمميا

 بأفضؿ المتطمبات ىذه استغبلؿ عمى وقدرتيا المعرفة، إدارة متطمبات توفير عمى المؤسسة

 المؤسسي. األداء بتميز سيسيـ المعرفة إدارة عمميات إنجاز في صورة

ينية كافية لتحقيؽ أىداؼ أكاديمية وم بمياراتأعضاء الييئة التدريبية بالكميات األمنية، يتسموف  .4

ورضا ، مما يدؿ عمى القدرة واإلمكانيات المتقدمة التي تممكيا األكاديميات األمنية، الكميات

 ا قادرة عمى تطبيؽ إدارة المعرفة. جعميالعامميف فييا مما ي

األمنية بنقؿ المعرفة ونشرىا، مف خبلؿ االجتماعات الدورية، وورشات نستنتج مبادرة الكميات  .5

العمؿ، والدورات المستمرة، وعقد محاضرات مركزية يمقييا شخصيات سياسية واعتبارية في 

 المجتمع، مما يدؿ عمى سعي الكميات لتطبيؽ إدارة المعرفة. 
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النتائج أف الكميات األمنية تعمؿ عمى توفير أحدث األجيزة اإللكترونية المساعدة في نشر  تشير .6

فعميًا أسس ؽ تطب الكمياتىذه وتخزيف المعرفة في الكميات وبالتالي تطبيقيا، مما يدؿ عمى أف 

 إدارة المعرفة.  

د المعرفة وتحديد المعرفة األكاديميات األمنية ال تعتمد أساليب البحث العممي بما يتعمؽ بتولي .7

البلـز توفرىا وتتناسب مع خططيا طويمة المدى، مما يفسر ضعفيا في مجاؿ تطبيؽ إدارة 

 المعرفة.  

بحاجة إلى إمكانيات مادية وبشرية غير متوفرة في الكميات المعرفة إدارة تطبيؽ عمميات  .8

  األمنية، مما يدؿ عمى نقص متطمبات إدارة المعرفة. 

 
 توصيات الدراسة  3.5

 

أف تشجع االتصاالت فيما بيف المستويات العميا مف اإلدارة  األمنيةالكميات قيادات يتعيف عمى  .1

والمستويات األدنى فيما يخص األىداؼ االستراتيجية لممنظمة ومحاولة التحدث مع العامميف 

 عف ىذه األىداؼ وكيؼ يشاركوف في تحقيقيا. 

تقنيات المعمومات واالتصاالت واستثمار النظـ المعرفية في التشجيع والتحفيز عمى توظيؼ  .2

اتخاذ القرارات إلنجاز األعماؿ بمستوى عالي مف األداء، وبالتالي تنامي خصائص إدارة المعرفة 

 عمى المدى البعيد.

تشجيع التعميـ المستمر وتبادؿ األفكار المعرفية بوجود أساليب اتصاؿ فعالة ونزعة جماعية  .3

 تشجع نقؿ وتوزيع المعرفة. 
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االىتماـ بموضوع الموجودات المعرفية والفكرية والتوسع في الدراسات والبحوث المتعمقة بيا  .4

 بالشكؿ الذي يمكف مف استثمار تمؾ الموجودات بشكؿ مثالي. 

در وزارة الداخمية بوضع استراتيجية موحدة مناسبة لتطبيؽ إدارة المعرفة الكميات األمنية أف تبا .5

 بشكؿ خاص، واألجيزة األمنية بشكؿ عاـ. 

 القوةونقاط ، واإلمكانياتإعداد خطة استراتيجية محددة وواضحة إلدارة المعرفة، تحدد األىداؼ  .6

ي البيئة الخارجية، ذات العبلقة بتطبيؽ إدارة والضعؼ في البيئة الداخمية، والفرص والتيديدات ف

 المعرفة. 

بمسمى ) المعرفة والتعميـ أو إدارة المعرفة( بحيث في الكميات األمنية استحداث وحدة إدارية  .7

تشرؼ عمى إنشاء قاعدة معرفية مف المعمومات والوثائؽ، وتحديد االحتياجات المعرفية، وتنظيـ 

تبادؿ المعرفة، واإلشراؼ عمى ضماف التطبيؽ األمثؿ الفعاليات التي تساىـ في خمؽ و 

 الستراتيجية إدارة المعرفة. 

العمؿ عمى دمج الكميات جميعيا في كمية واحدة قادرة عمى توفير كافة االحتياجات التي تقدميا  .8

الكميات منفردة، حيث يتـ تقميؿ التكاليؼ واالستفادة مف خبرات الكميات مما يزيد مف عممية 

 لمعرفة.  مشاركة ا
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 المقترحة الدراسات 4.5

 
في دراسة إدارة المعرفة وأثرىا عمى األداء المؤسسي في  وتوصيات نتائج مف تقديمو سبؽ ما ضوء في

 :المثاؿ سبيؿ عمى منيا، المعرفة إدارة مجاؿ في الدراسات بعض الباحث يقترحالكميات األمنية، 

 معوقات تطبيؽ إدارة المعرفة في العمؿ األمني.  .1

 ؽ التنمية األمنية. يدور إدارة المعرفة في تحق .2

 ة (.تطبؽ إدارة المعرفة ) دراسة مقارني مقارنة أجيزة األمف الت .3
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 : االستبانة(1)ممحق 
 

 جامعة القدس 
 عمادة الدراسـات العميـا

  المستدامةمعيد التنمية 
   تخصص بناء مؤسسات و تنمية الموارد البشرية

           

 

/ة  –حضرة السيد/ة   المحتـر
  ...وبعد طيبة تحية

 
 تطبيقية دراسة" إدارة المعرفة وأثرىا عمى األداء المؤسسي"  دراسة بحثية بعنواف بإعداديقوـ الباحث 

الغربية، وذلؾ كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في  بالضفة العاممة األمنية األكاديميات عمى
 أبو ديس. –بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية في جامعة القدس 

 
 في المعرفة إدارة تطبيؽ أىمية حوؿ القرار ألصحاب ميمة معمومات ى تقديـوتيدؼ ىذه الدراسة إل

 وتأىيميـ الضباط واألفراد إعداد عف المسؤولة باعتبارىا األمنية الكميات في وتحديداً  األمني، العمؿ
 عممياتيا وماىية المعرفة إدارة تطبيؽ متطمبات عمى كذلؾ التعرؼ منيـ. المطموبة الواجبات لتأدية

 األداء مستوى عمى وأثره األمنية الكميات في المعرفة إدارة تطبيؽ تأثير بينيما، و قياس والعبلقة
 المؤسسي.

 
ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدارسة قاـ الباحث ببناء استبياف بالرجوع إلى الدراسات السابقة وجاء في 

يتضمف البيانات الديمغرافية. لذا صورتو النيائية في قسميف، األوؿ يتضمف البيانات البحثية والثاني 
 ىذه أف عمى ونؤكد المرفقة، االستمارة تعبئة ثـ جيدًا، االستبانة بقراءة التكـر حضرتكـ مف نرجو

  التامة بالسرية فقط وستعامؿ العممي البحث ألغراض المعمومات ستستخدـ
 

 .نشكر لكـ حسف اىتمامؾ ومشاركتؾ
 

 الباحث                                                                                
 سرور ابو مجد           
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المعرفة و تطبيؽ عممياتيا بشكؿ كفؤ يؤدي إلى تمييز  إدارة أكدت الدراسات السابقة أف توفر متطمبات

 األداء المؤسسي وزيادة اإلنتاجية.

 
 

                                                
          

 متطمبات إدارة المعرفة                                                عمميات إدارة المعرفة                
 تشخيص المعرفة -االحتياجات المعرفية                                                 -   
 توليد المعرفة  -الوعي المعرفي                                                      -   

 تخزيف المعرفة  -                                                                              
 توزيع المعرفة  -                                                                              

 تطبيؽ المعرفة  -                                                                               

 

                                       
    
 داء المؤسسياأل  
 النمو المؤسسي -
 كفاءة العمميات الداخمية -
 رضا العامميف -
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 البحثية البيانات: االول القسم
 

 .رأيؾ مع تتفؽ والتي ليا المخصص المكاف في( X)إشارة  بوضع واإلجابة اآلتية الفقرات قراءة أرجو
 

دارة المعرفة وتعني مجموعة من المقومات والمتطمبات األساسية بالمنظمة إالمحور االول: متطمبات 
وتنقسم  المعرفية والوعي المعرفي، متمثمة باالحتياجات دارة المعرفةإالواجب توافرىا لتطبيق 

 لى: إ االحتياجات المعرفية
 

 البيانات والمعمومات  1
 ال اعمم نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرات

(  واإلنترنت كالمكتبة)  المعمومات مصادر مؤسستؾ لممدربيف إدارة توفر .1
 المعرفة. اكتساب عمى لتساعدىـ

     

 لممشكبلت حموؿ إيجاد عمى الضباط تساعد معمومات مؤسستؾ توفر .2
 .تواجييـ التي

     

 منيا لبلستفادة عممية بطرؽ والمعمومات البيانات بتحويؿ مؤسستؾ تقـو .3
 المعرفة. إلى الوصوؿ في

     

 عمى وتوزيعيا المعمومات لتحويؿ مؤسستؾ االجتماعات إدارة تستخدـ .4
 .معرفة لتصبح العامميف

     

 
 

المعرفة الضمنية 2  
وافك أ الفقرات

 بشدة
وافكأ  

عارض أ

 بشدة
عارضأ عهمأال    

 المرتبطة المشاكؿ حؿ عمى القدرة لدييـ ضباطاً  تمتمؾ مؤسستؾ .1
 .وكفاءتيـ خبراتيـ عمى باالعتماد بأعماليـ

     

 البلزمة والمعارؼ بالميارات معرفة التدريبية أعضاء الييئة لدى يتوفر .2
 .وجو بأفضؿ ميامو ألداء

     

      .معرفتيـ لزيادة التدريبية الدورات حضور عمى أعضائيا الكمية تشجع .3
      .األخريف لتعميـ القدرات مف كافياً  قدراً  الكمية تمتمؾ .4

 
 

 المعرفة الصريحة 3
أوافك  الفقرات

 بشدة
 أوافك

أعارض 

 بشدة
 ال أعهم أعارض
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استراتيجية باحتياجاتيا مف الموارد المادية . يتوافر لدى مؤسستؾ خطة 1
 والبشرية.

     

 لمكمية القادميف والمتدربيف الدورات إعداد سنوياً  مؤسستؾ لدى . يتوافر2
 العاـ. ىذا

     

      التدريبية. االحتياجات لسد دراسات الكمية تعمؿ .3
 مختمؼ عمى الضباط ميارات لتنمية مستقبمية خطط الكمية لدى يتوافر .4

 األصعدة.
     

 
 

التحتية والتكنولوجيا البنية 4   
 ال اعمم  ال نعم الفقرات

 والمستجدات التطورات بأخر خبللو مف تزود األنترنت عمى خاص موقع لمؤسستؾ يوجد .1
 عقدىا. تـ التي والدورات

   

    إلكتروني. نظاـ إلى والتحوؿ الورقية األعماؿ عف لمتخمي لدى مؤسستؾ القدرة تتوافر .2
 عرض، أجيزة مثؿ والمشاركة بيا لتخزيف المعرفة مساعدة أجيزة مؤسستؾ لدى يتوافر .3

 صوت. أنظمة تصوير، ماكنات طابعات، ضوئي، ماسح
   

المعمومات، وتمكف الضباط مف استخداـ  ونظـ اإللكترونية الثقافة مؤسستؾ برامج تطبؽ .4
 التكنولوجيا.

   

 
 

الكادر البشري 5  
 ال اعمم  ال نعم الفقرات

    وجو. بأكمؿ الوظيفية بالمياـ لمقياـ والخبرة والمعرفة الميارة المدربيف لدى يتوافر .1
    والتطوير. التغيير في العميا اإلدارة بتوجيات المدربوف ييتـ .2
 التي المشكبلت لمعالجة المدربوف والضباط يقترحيا التي والحموؿ باألفكار مؤسستؾ تيتـ .3

 تواجييـ وحميا.
   

 المجاالت في األعماؿ توزيع عند ومياراتيـ ورغباتيـ العامميف قدرات تراعي مؤسستؾ .4
 المعرفية.

   

 
 

المعرفي ويعني التخطيط والتنفيذ الالزم لتطبيق إدارة  الجزء الثاني من المحور األول ىو الوعي
 من خالل نظام أمن المعمومات.المعرفة باإلضافة لتأمين تطبيقيا بسرية 
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 الوعي المعرفي
 ال اعمم  ال نعم الفقرات

    المعرفة. إدارة استراتيجيات حوؿ واضحة رؤية لدى مؤسستؾ يتوافر .1
المعمومات ومعالجة  لتشغيؿ الحديثة والبرمجيات األجيزة توفير مؤسستؾ عمى تحرص .2

 تخزينيا.
   

 طويمة وخططيا بأىدافيا المتعمقة المعرفة لتوليد العممي البحث أسموب مؤسستؾ تستخدـ .3
 المدى.

   

 لمبيانات كافية حماية توفير في المستخدمة التقنيات تتضمنيا التي الرقابية الضوابط تسيـ .4
 لدييا. الموجودة والمعمومات

   

    المختمفة. الرؤى جميع تخدـ معرفية قاعدة مؤسستؾ تستخدـ .5
     والمدربيف بسيولة. الضباط جميع بيف المعمومات بإمكانية تداوؿ تتمتع مؤسستؾ .6

 
 و المعرفة وتنظيم واقتنائيا، المعرفة المحور الثاني: عمميات إدارة المعرفة وتعني عمميات تكوين

 تطبيقيا وعممياتيا تنقسم إلى اآلتي:  ثم ومن وبثيا المعرفة، وتوزيع تخزينيا،
 

 تشخيص المعرفة  )  تشخص المعرفة في مؤسستك من خالل ؟(  .1
 حسب األولوية 4الى  1يرجى ترتيب من  الفقرات

  اإلنترنت. شبكة عبر . االستكشاؼ1
  الداخمية. والمصادر الخبرات .2
  الخارجية. المصادر عمى باالعتماد .3
  والخارجية. الداخمية المرجعية المقارنة .4

 
 

 المعرفةتوليد  .2
 ال اعمم نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرات

      محيطة. إقميمية مؤسسات مف المعرفة اكتساب مؤسستؾ تحاوؿ .1
 قواعد في وحفظيا مؤسستؾ بيا تمر التي والتجارب والخبرات اآلراء تدويف يتـ .2

 بيانات.
     

      لتوفيرىا. في مؤسستؾ الناقصة المعرفية االحتياجات بمبلحظات اإلدارة تقـو .3
      المعرفة. لتوليد مصدراً  التنظيمي التعميـ يتـ اعتماد .4
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 تخزين المعرفة .3
ولويةحسب األ  4الى  1يرجى ترتيب من  الفقرات  

 التعميمية المعرفية الموضوعات حوؿ بمعمومات تزود بيانات وجود قواعد .1
 .المختمفة

 

  .الصمبة واألقراص الورقية والمستندات مف خبلؿ األرشيؼ .2
  وأنشطتيا. عمميا طبيعة تناسب ومحددة واضحة معرفية . مف خبلؿ معايير3
  الخبرات. لتبادؿ مختمفة وتشجيع تحفيز خبلؿ أساليب مف مف خبلؿ األفراد .4

 
 توزيع المعرفة .4

أوافك  الفقرات

 بشدة
 أوافك

أعارض 

 بشدة
 ال أعهم أعارض

 نفسو مف اإلداري ضمف المستوى العامميف بيف المعرفة تداوؿ يتـ .1
 المختمة. مصادرىا

     

 متاحة وجعميا فييا العامميف عمى المعرفة لتوزيع طرؽ لدى مؤسستؾ .2
 الدورية. واالجتماعات اإللكتروني والبريد والتقارير المذكرات مثؿ لمجميع

     

      العامميف. بيف المعرفة لتبادؿ المبلئـ والجو الوقت مؤسستؾ توفر .3
      .وكفاءة خبرة ذوي أفراد بيا يقـو داخمية تدريبية دورات عقد .4

 
 

 تطبيق المعرفة .5
اعمم  ال ال نعم الفقرات  

    القرار. دعـ بيدؼ معمومات إلى تحويميا ثـ ومف األولية البيانات بتبويب مؤسستؾ تقـو .1
    وتنظيـ. إدارة إلى ويحتاج مستثمر غير كبيراً  معرفياً  رصيداً  لدييا مؤسستؾ أف إدارة تدرؾ .2
    التشغيمية األنشطة دعـ في المعرفة إدارة أىمية في مؤسستؾ العامموف يدرؾ .3
     وأنشطتيا أعماليا نتائج حوؿ المؤسسة داخؿ مف خبرة ذوي أفراد آراء عمى تعتمد مؤسستؾ .4

 
 وىو ، المنظمة كافة في التخطيط لمراحل العممية المؤسسي ويعني الترجمة األداء: الثالث المحور
 المدخالت بتحويل حيث يقوم لإلدارة، األساسية الوظائف بين األىمية في الثانية الدرجة يحتل بذلك
قدراتو. ويمكن قياسو بوساطة العناصر األساسية  وتطوير الوظيفة لمتطمبات بإدراكو مخرجات إلى

 وىي:
 

 فاءة العمميات الداخمية .  ك1
ولويةحسب األ  4الى  1يرجى ترتيب من  الفقرات    

  المتدربيف. لمضباط المقدمة الخدمات . تسييؿ1
  وتكامميا. المختمفة واألقساـ العمميات بيف التنسيؽ زيادة .2
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  لممتدربيف وتسييميا. المقدمة تبسيط الخدمات .3
  العمؿ بيئة في تحدث التي لممتغيرات السريعة االستجابة .4

 
 . النمو المؤسسي2

ولويةحسب األ  3لى إ 1يرجى ترتيب من  الفقرات  
  لممتدربيف. وفائدة أثر مف ليا لما الدورات إعطاء في لبلستمرار الطمبات زيادة .1
  المعمومات. لتبادؿ الحديثة الوسائؿ عمى االعتماد .2
 لتكنولوجيا المخصصة الميزانية زيادة في أسيـ المعرفة إدارة منيج تبني .3

 المعمومات.
 

 
 . رضا العاممين3

أوافق  الفقرات
أعارض  أوافق بشدة

ال  أعارض بشدة
 أعمم

      بيـ. الخاصة القرارات اتخاذ في لمعامميف القيادة مشاركة. 1
      الحوافز في مؤسستؾ. توزيع في التميز وعدـ العدالة .2
      األداء في مؤسستؾ. لتحسيف المادية العمؿ ظروؼ . مبلئمة3
      الوظيفي في مؤسستؾ.  االرتقاء فرص نسبة مف يزيد المعرفة استخداـ .4
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 القسم الثاني : البيانات الديمغرافية

 عميؾ تنطبؽ التي الحالة عمى)×(  إشارة وضع يرجى
      الجنس .1

   ذكر                         أنثى  
  العممي المؤىل .2

        ثانوية فما دوف             دبموـ                   بكالوريوس              
  دراسات عميا

 تصنف رتبتك ضمن  .3
    الرتب السامية                الضباط                 ضباط الصؼ  

  العمل طبيعة .4
    محاضر                       عسكري مدرب          جميع ما ذكر 

  العمل مكان .5
    العسكري التدريب ىيئة      االستقبلؿ جامعة                 الوقائي األمف أكاديمية                            
   الشرطية لمعموـ فمسطيف كمية       مركز تدريب االستخبارات                     أكاديمية الحرس الرئاسي
  مركز تدريب المخابرات العامة 
  الخدمة مدة .6
 5 سنوات فما دوف        سنوات 10-6 مف        سنوات 15-11 مف        اكثر 
 سنة 15 مف
 واألمني المعرفي الصعيدين عمى بيا التحقت التي الدورات عدد .7
 5 مف اقؿ             10-6 مف                 15-11 مف                 اكثر 
 15 مف
 

 * يرجى إعطاء رأيؾ في االستبياف 
 يرجى وضع دائرة عمى داللة اإلجابة األصح العبارة

 مممة مناسبة طويمة جداً  االستبياف كانت ىؿ
 ال أعمـ ال نعـ بنظرؾ قيمة معمومات االستبياف تحوي ىؿ

 

 منشكر لكم مشاركتك
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 فيرس المالحق
 
 

 141 ...................................................................... االستبانة(: 1) ممحؽ
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 فيرس األشكال
 

 18 ............................................... ( Raddund & Alan) ( ىـر المعرفة كما وضحيا1.2الشكؿ رقـ )

 19 .................................. (Becman & Liebuitsالمعرفة كما صو ره كؿ  مف )( يوض ح ىـر 2.2الشكؿ )

 33 ........................................................................... ( أنموذج ىوب إلدارة المعرفة3.2الشكؿ رقـ )

 36 ...................................................................................... ( يبي ف أنموذج مازي5.2الش كؿ رقـ )

ح أنموذج جينكس وأولفماف6.2الش كؿ رقـ )  39 ............................................................... ( الذي يوض 

 41 ......................................................................... ( العمميات الجوىرية إلدارة المعرفة7.2الشكؿ )

 77 ......................................................................... ( الذي يوضح متغيرات الدراسة1.3الشكؿ رقـ )
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 فيرس الجداول
 

 65 ...................................................................... ( الذي يبيف توزيع مجتمع الدراسة3.1جدوؿ رقـ )

 66 ..............................................................................توزيع عينة الدراسة( الذي يبيف 3.2جدوؿ )

 69 ........................................................................................ (: يوضح قيمة ألفا3.3جدوؿ رقـ )

 74 .......................................................................( توزيع أفراد العينة حسب الجنس1.4جدوؿ رقـ )

 75 ............................................................. ( توزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي2.4جدوؿ رقـ )

 75 .............................................................. ( توزيع أفراد العينة حسب تصنيؼ الرتبة3.4جدوؿ رقـ )

 76 ............................................................... ( توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمؿ4.4جدوؿ رقـ )

 77 .................................................................( توزيع أفراد العينة حسب مكاف العمؿ5.4جدوؿ رقـ )

 77 ................................................................. ( توزيع أفراد العينة حسب مدة الخدمة6.4جدوؿ رقـ )

 78 ................................................................ ( توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات7.4جدوؿ رقـ )

(: المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ االختبلؼ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ البيانات 8.4جدوؿ رقـ )
 79 ................................................................................................................... والمعمومات.

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ البيانات والمعمومات لقياس داللة الفروؽ في 9.4جدوؿ رقـ )
 87 ...................................................... المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ؼ.

(: المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ االختبلؼ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ 10.4جدوؿ رقـ )
 81 ............................................................................................................. المعرفة الضمنية.

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ المعرفة الضمنية لقياس داللة الفروؽ في 11.4جدوؿ رقـ )
 82 ...................................................... المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ؼ.

:المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ االختبلؼ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (12.4جدوؿ رقـ )
 83 ............................................................................................................ المعرفة الصريحة.

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ المعرفة الصريحة لقياس داللة الفروؽ في 13.4الجدوؿ )
 84 ...................................................... وقيمة ؼ.المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية 

(: يببف استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغير البنية التحتية والتكنولوجيا، مقياس ليكرت الثبلثي 14.4جدوؿ )
 85 ....................................................................................... (.9، ال اعمـ = 0= ، ال 1)نعـ = 
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(: يببف استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغير الكادر البشري، مقياس ليكرت الثبلثي )نعـ 16.4الجدوؿ رقـ )
 87 ............................................................................................. (.9، ال اعمـ = 0 = ، ال1= 

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ الكادر البشري لقياس داللة الفروؽ في 17.4الجدوؿ )
 88 ...................................................... المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ؼ.

(: يبيف استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغير الوعي المعرفي، مقياس ليكرت الثبلثي )نعـ 18.4جدوؿ رقـ )
 88 ............................................................................................. (.9، ال اعمـ = 0، ال = 1= 

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ الوعي المعرفي لقياس داللة الفروؽ في 19.4الجدوؿ )
 89 ...................................................... الحرية وقيمة ؼ. المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة

(: يبيف استجابات أفراد العينة حوؿ مجاؿ تشخيص المعرفة، حيث استخداـ الباحث الترتيب حسب 20.4الجدوؿ )
 97 ....................................................................................................................... األىمية.

(: المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ االختبلؼ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ توليد 21.4الجدوؿ )
 91 ....................................................................................................................... المعرفة،

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ توليد المعرفة لقياس داللة الفروؽ في 22.4الجدوؿ )
 92 ...................................................... المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ؼ.

(: يبيف استجابات أفراد العينة حوؿ مجاؿ تشخيص المعرفة، حيث استخداـ الباحث الترتيب حسب 23.4الجدوؿ )
 93 ....................................................................................................................... األىمية.

(: المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ االختبلؼ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ توزيع 24.4الجدوؿ )
 94 ....................................................................................................................... المعرفة.

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ توزيع المعرفة لقياس داللة الفروؽ في 25.4الجدوؿ )
 95 ...................................................... المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ؼ.

(: يبيف فروؽ استجابات أفراد عينة عمى مجاؿ تطبيؽ المعرفة، اعتمد التدريج حسب مقياس 26.4الجدوؿ )
 95 ..................................................................... (.9، ال اعمـ = 0، ال = 1ليكرت الثبلثي )نعـ = 

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ تطبيؽ المعرفة لقياس داللة الفروؽ في 27.4الجدوؿ )
 96 ....................................................... ة ؼالمتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيم

(: يبيف استجابات أفراد العينة حوؿ مجاؿ كفاءة العمميات الداخمية، حيث استخداـ الباحث الترتيب 28.4الجدوؿ )
 97 ............................................................................................................... حسب األىمية.
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(: يبيف استجابات أفراد العينة حوؿ مجاؿ النمو المؤسسي، حيث استخداـ الباحث الترتيب 29.4جدوؿ رقـ )
 98 ............................................................................................................... حسب األىمية.

(: المتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ االختبلؼ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ رضا 30.4الجدوؿ )
 99 .......................................................................................................................العامميف.

(: يوضح تحميؿ التبايف األحادي لكؿ فقرة في مجاؿ رضا العامميف لقياس داللة الفروؽ في 31.4الجدوؿ )
 177 ..................................................... المتوسطات حسب المتغيرات المستقمة، ودرجة الحرية وقيمة ؼ

 171 ...................... (: معامبلت االرتباط لمجاالت متطمبات إدارة المعرفة واألداء المؤسسي32.4جدوؿ رقـ )

 172 .............................................. (: تحميؿ االنحدار المتعدد لمتطمبات إدارة المعرفة33.4الجدوؿ رقـ )

 173 ................................... (: معامبلت االرتباط ومستوى الداللة لعمميات إدارة المعرفة34.4الجدوؿ رقـ )

 174 ................ ألثر عمميات إدارة المعرفة عمى األداء المؤسسي (: معادلة االنحدار المتعدد35.4جدوؿ رقـ )

 175 .......................... (: الذي يوضح اختبار بيرسوف بيف متطمبات وعمميات إدارة المعرفة36.4جدوؿ رقـ )

 177 ......... (: اختبار ت لمقارنة المتوسطات الحسابية في آراء أفراد العينة حوؿ متغير الجنس37.4جدوؿ رقـ )

 179 ............ (: اختبار تحميؿ التبايف األحادي  لمقارنة المتوسطات الحسابية في آراء أفراد العينية38.4جدوؿ )

(: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروؽ في استجابات أفراد العينية حوؿ 39.4جدوؿ رقـ )
 117 ...................................................................................................... متغير المؤىؿ العممي

(: اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية في استجابات آراء عينة الدراسة 40.4جدوؿ رقـ )
 112 ................................................................................................ حوؿ متغير تصنيؼ الرتبة

(: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروؽ في استجابات أفراد العينية حوؿ 41.4جدوؿ رقـ )
 113 .......................................................................... متغير تصنيؼ الرتبة ومتطمبات إدارة المعرفة

(: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروؽ في استجابات أفراد العينية حوؿ 42.4جدوؿ رقـ )
 114 ............................................................................ متغير تصنيؼ الرتبة وعمميات إدارة المعرفة

(: اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية في استجابات آراء عينة الدراسة 43.4جدوؿ )
 115 ................................................................................................ حوؿ متغير تصنيؼ الرتبة

(: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروؽ في استجابات أفراد العينية حوؿ 44.4جدوؿ رقـ )
 116 ................................................................................... متغير طبيعة العمؿ والوعي المعرفي.

(: اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية في استجابات آراء عينة الدراسة 45.4جدوؿ )
 117 ......................................................................................... حوؿ متغير تصنيؼ مدة الخدمة
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(: اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمعرفة مصدر الفروؽ في استجابات أفراد العينية حوؿ مدة 46.4جدوؿ رقـ )
 119 .................................................................................................. الخدمة واألداء المؤسسي

(: اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمقارنة المتوسطات الحسابية في استجابات آراء عينة الدراسة 47.4جدوؿ رقـ )
 127 .................................................................................................. حوؿ متغير عدد الدورات

(: يبيف ميؿ معادلة خط االنحدار لتأثير المتغيرات الديمغرافية عمى عمميات ومتطمبات إدارة 48.4جدوؿ رقـ )
 121 .............................................................................................. المعرفة  واألداء المؤسسي .
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 فيرس المحتويات
 

 ...صفحة الغبلؼ .............................................................................
العنواف.................................................................................صفحة   

 ...........................................................................صفحة إجازة الرسالة   

 . ....................................................................................... اإلىداء
  أ .......................................................................................... إقرار

 .................................ب..............................................الشكر والعرفاف
  ت .......................................................................... الد راسة مصطمحات

  ج ............................................................................... الدراسة ممخص
Abstract77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777خ



 1 .............................................................................................. األول الفصل

 1 ............................................................................. مالعا واالطار الدراسة خمفية

 1 .................................................................................. مقدمة  171
 3 ........................................................................... الدراسة مشكمة 271
 4 .................................................................. الدراسة ومبررات أىمية  371
 5 ........................................................................... الد راسة أىداؼ 471
 6 ............................................................................ الدراسة أسئمة 571
 7 ......................................................................... الد راسة فرضي ات 671
 7 ............................................................................ الد راسة حدود 771
 8 ......................................................................... الدراسة متغي رات 871

 11 ............................................................................................ ثانيال الفصل

 11 ...................................................................... السابقة والدراسات النظري اإلطار

 11 ..................................................................... المعرفة: األول المبحث

 11 ............................................................................... مقدمة 17172
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 12 ................................................... (الفكري   الماؿ رأس) المعرفة ماىي ة 27172

 13 ....................................................................... المعرفة أىمي ة 37172

 14 .................................................................. المعرفة خصائص  47172

 15 .................................................................... المعرفة مصادر  57172

 15 ........................................................................ المعرفة واعأن 67172

 17 ......................................................................... المعرفة ىـر 77172

 21 ................................................................المعرفة إدارة: الث اني المبحث

 21 ...................................................................المعرفة إدارة نشأة  17272

 23 .................................................................. المعرفة إدارة مفيوـ 27272

دارة المعمومات إدارة بيف الفرؽ. 37272  24 ............................................. المعرفة وا 

 25 .................................................................. المعرفة إدارة أىم ية 47272

 26 ................................................................. المعرفة إدارة أىداؼ 5.272

 27 ................................................................. المعرفة إدارة وظائؼ 67272

 28 ........................................................ المعرفة إدارة تطبيؽ متطم بات 7.272

 31 ................................................................. المعرفة إدارة نماذج  87272

 41 ....................................................... المعرفة إدارة عمميات: الثالث المبحث

 41 ................................................................ المعرفة إدارة عممي ات 17372

 45 ......................................................... المعرفة إدارة تطبيؽ معوقات 27372

 46 ............................................................ المؤس سي األداء: الرابع المبحث

 46 ............................................................................... مقدمة 17472

 46 ............................................................... المؤس سي األداء ماىي ة 27472

 48 ....................................................................... األداء عناصر 37472

 49 .................................................................. األداء تحسيف طرؽ 47472

 51 ................................................................. (التقييـ) األداء قياس 57472
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 51 .......................................................... السابقة واألدبيات الدراسات 3.3.9

 61 ....................................................... السابقة الدراسات عمى التعقيب 275.2

 33 ............................................................................... الثالث الفصل

 33 ........................................................................ اإلجراءات و الطريقة

 63 ................................................................................. ةمقدم 173

 64 ........................................................................ الدراسة منيجية 273
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 33 ............................................................................... الرابع الفصل

 33 .................................................................... ومناقشتيا الدراسة نتائج

 73 ............................................................................... مقدمة 171.4

 74 ......................... الديمغرافية الخصائص وفؽ الدراسة لعينة اإلحصائي الوصؼ 27174

 78 .............................................................. االستبياف فقرات تحميؿ  37174

 91 ................................................. المعرفة إدارة عمميات فقرات تحميؿ 2737174

 97 ...................................................... المؤسسي األداء فقرات تحميؿ 3737174

 111 ............................................................ الدراسة فرضيات اختبار 47174
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