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 هداءاإل
 
 

 قال اهلل عز وجل  فيهما قيام الساعة حيث ىإلتلى نزل بحقهما قرآن ي   من إلى
 

ِإماا َيْبل َغنا ِعنَدَك اْلِكَبَر َأَحد ه َما َأْو ِكََله َما َفََل َتق ل لاه َما  َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوَقَضٰى َربَُّك َأَّلا َتْعب د وا ِإَّلا ِإيااه  
َواْخِفْض َله َما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الراْحَمِة َوق ل رابِّ اْرَحْمه َما َكَما  (23) َكِريًماأ فٍّ َوََّل تَْنَهْره َما َوق ل لاه َما َقْوًَّل 

 .(24)َرباَياِني َصِغيًرا
 

 برًا واحترامًا وتقديراً 
 
 سكنه فسيح جناتهوأ اهلل رحمه  ................................................. الحبيب والدي روح إلى
 هاعمر في اهلل أمد ............................................ الحنونة والدتي إلى
 والوفاء التضحية رمز  ........................................... العزيزة زوجتي إلى
  .... أسعدهن اهلل ودانا، روز، حَل ،دجى ،سجا ....... حياتي شموع ................ بناتي إلى
 حفظه اهلل ورعاه....  الغولة محمد .................... الغالي ابني إلى
 اهلل حماهم  .........  وأخواتي إخوتي إلى

 ............. وفقهم اهللإلى أصدقائي األعزاء .......
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 شكر وعرفان
 

وْا ِلي }: كتابه العزيزلقائل في وهو ا، صالحاتتتم ال نعمتههلل الذي بوالشكر الحمد  وِني َأْذك ْرك ْم َواْشك ر  َفاْذك ر 
ونِ  نبينا  ام النبي الصفوة والقائد القدوةألنا خير على والصَلة والسَلم (،152) ، اآليةلبقرةسورة إ {َوََّل َتْكف ر 

 بعد:ثم أما وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى اهلل عليه وسلم محمد 
 

بالشكر الجزيل إلى معهد التنمية ممثًَل بمديره الدكتور عزمي األطرش وكافة أعضاء الهيئة  أتقدمفإني 
ستاذ الدكتور إياد خليفة الذي أشرف األ عظيم اإلمتنانجزيل الشكر و أخص بالتدريسية والطاقم اإلداري، و 

تذة الكرام ألساالشكر لكل و  .هذا العمل إلنجاز اً جهددخر ولم ي ه الرسالة فكان خير المشرفعلى هذ
سعدي  الدكتور عبد الوهاب الصباغ مشرفا نيابًة عن الدكتور إياد خليفة، والدكتورأعضاء لجنة المناقشة 
لرسالة. وَّل على تفضلهم بقبول مناقشة هذه اوسف أبو فارة ممتحنًا خارجيًا يوالدكتور  الكرنز ممتحنًا داخليا

 واآلنسة دعاء حميد سيدة، والاإلحصائيالذي ساعدني في التحليل  إبراهيم عابد الدكتور يفوتني أن أشكر
 إلى شكري وامتنانيعظيم ، و وما رافقها من اعادة وتعديلمشاق طباعة الرسالة  اتحملت ندجى الغولة اللتي

  ة.في المراجعة اللغوية للرسال غالياً  ووقتاً  بذل جهدًا كبيراً الذي  إسماعيل الفقهاءستاذ األ
 

برئيسككها الككدكتور يككوني الخطيككب ومككديرها العككام د. خالككد جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطيني ممثلككة وأشكككر 
بككاقي األخككوة شكككر مككا وأهككذا العمككل، ك إنجككازفككي  التككي سككاهمت التسككهيَلتالككدعم و  كككل اقككدم جككودة الككذان

سكتبانات لكل من ساعدني في توزيكع اإلموصول  شكروال الذين مثلوا مجتمع الّدراسة، في الجمعية يرينالمد
 في إنجاز هذه الدراسة. كان له أثركل من لو 
 
 
 
 

 الباحث
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 مصطلحات الدراسة:
 

لدى المديرين في جمعية القرار اتخاذ  بالقدرة علىالمعرفة وعَلقتها  إدارةتبحث هذه الّدراسة في موضوع 
، وقد وردت مفاهيم ومصطلحات تخدم هذه الّدراسة ولهذه المفاهيم الهَلل األحمر الفلسطيني

 والمصطلحات تعريفات نظرية وأخرى إجرائية، وقد تم اعتماد التعريفات اآلتية:
 
ائل هي فن معرفة وتحديد ما تريد القيام به ثم أن تحقق ذلك بأفضل الوس :دارةاإل

 .(Taylor, 1911)وأقلها تكلفة 
   
 المؤسسةهي عملية إنسانية اجتماعية تتناسق فيها جهود العاملين في                                

التي أنشئت المؤسسة من أجل  األهدافكأفراد وجماعات لتحقيق 
تخدام ممكن لإلمكانيات المادية تحقيقها، متوخين في ذلك أفضل اس

 .)6: 2006اهلل،  )عبد للمؤسسةالعينية المتاحة البشرية و و 
                                 

    والمعلومات والمهارة الخبرة من كل من خليٍط ممتزجٍ  عبارة عن المعرفة                  المعرفة:
 األفراد بتوظيفها يقوم التي والتخيل كالحدي القدرات الشخصية عن فضَلً 
 .(2015المرجوة )عبيد،  بهم لألهداف تؤدّ  يمةسل قرارات َّلتخاذ

 
 ستحواذواإل المؤسسة تحتاجها التي والمعارف والمعلومات البيانات تحديد        المعرفة:  إدارة

)درويش،  لها تاحتهاا  و  ونقلها، واسترجاعها، وتخزينها، وتحليلها، عليها،
2007.) 

 
 ي عملية التقاط وتوزيع وفعالية استخدام المعرفةالمعرفة ه إدارة                               

Davenport, 1994)(. 
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اط وتقييم يجاد وتعزيز نهج متكامل لتحديد والتقإات المتعلقة بالعملي وهي                               
أصول المعلومات في المؤسسة. ويمكن أن تشمل هذه  واسترجاع، وتقاسم

ئق والسياسات واإلجراءات، والخبرات األصول قواعد البيانات والوثا
 .(Duhon, 1998)السابقة والخبرات الجماعية والفردية 

 
 نها العمليةالمعرفة على أ إدارة ف الباحثعرّ ي  فأما من الناحية اإلجرائية                                

التي يتم من خَللها اكتساب وتطوير ونشر وتوزيع وتطبيق وتخزين 
 إلحتفاظ بها.المعرفة وا

 
 الحيثيات جميع من مناسبة األكثر الخيار إلى الوصول عملية هوالقرار                    القرار:

 المرجو للهدف للوصول وذلك المطروحة البدائل كافة بين من تجاهاتواإل
 (.2015رار )عبيد، الق هذا اتخاذ من

 
علومات المتعلقة بالمشكلة، وتحديد البدائل المتاحة عملية الحصول على الم            تخاذ القرار:      إ

للحل، ثم عملية المفاضلة بين هذه البدائل من أجل اختيار أفضلها" 
 .األهدافهدف أو مجموعة مكن وذلك لتحقيق  .(2014)أحمد، 

 
جرائيًا يعرف الباحث اتخاذ القرار على أ                               ة تشمل نه عملية متسلسلة مرتبوا 

أوًَّل تحديد المشكلة محل القرار وتشخيصها ثم تحديد البدائل المتاحة 
لحلها ثم اختيار البديل األفضل ثم تنفيذ البديل الذي تم اختياره وفي 

 النهاية متابعة وتقييم تنفيذ القرار.
 

 :جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
  

وطنية فلسطينية، وهي ذات  ر الفلسطيني جمعيةحمجمعية الهَلل األ                              
وأقرت  1968 رسميًا، تأسست سنةعتبارية مستقلة معترف بها إشخصية 

من قبل المجلي الوطني الفلسطيني في دورته السادسة، التي عقدت في 



 ه

 

ة للشعب اإلجتماعيمن أجل تلبية الحاجات الصحية و  1969القاهرة عام 
فلسطين وفي مناطق تجمعات الشعب الفلسطيني، وتماري نشاطها في 

الفلسطيني بموجب اتفاقيات جنيف، وبموجب مبادئ الحركة الدولية 
، عدم التحيز، يةاإلنسانلجمعيات الصليب األحمر والهَلل األحمر وهي: "

)النظام األساسي للجمعية،  ستقَلل، التطوع، الوحدة، والعالميةالحياد، اإل
2009.) 

 
 :األحمر الفلسطينيفي جمعية الهالل  المدير

 
يماري تكليف و في الجمعية لديه  موظفكل  بأنه جرائياً يعرفه الباحث إ                              

األساسية  اإلداريةتطبيق الوظائف  في حدها األدنىمهام تشمل فعلّيًا 
 )تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة( على موظفين آخرين ضمن نطاق عمله.
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 ملخص
 

القدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في بالمعرفة وعَلقتها  إدارةدور  إلىالتعرف  إلى هدفت الّدراسة
 جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني.

جميع المديرين العاملين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني بفروعها في  من الدراسة مجتمع نتكوّ 
على  الدراسة عينة (، واشتملت233ي الشريف والبالغ عددهم )الضفة الغربية ومحافظات غزة والقد

 تبعاً  عشوائيةطبقية  بطريقة اختيارهم تم( من مجتمع الدراسة، و %72.1أي ما نسبته ) ،مديراً ( 168)
 .لمكان العمل

 ،الَلزمة لجمع البيانات ةداف هذه الدراسة واإلستبانة كأداأه إلنجازالوصفي  المنهج ستخدم الباحثإ
مل على المتغيرات تاشو عامة عن المبحوثين ال بياناتال قسمالقسم األول : أقسام ثَلثة من نت اإلستبانةتكو 

مقياي القسم الثالث ( فقرة، و 25المعرفة وتكون من ) إدارةمقياي  القسم الثاني ،الخاصة بهم الديموغرافية
 .فقرة (25القدرة على اتخاذ القرار واشتمل على )

أي ما نسبته  مديرًا،( 168)العينة البالغة  مجموعمن  مديراً ( 155اسة على )الدر  هذه طبقتوقد 
ة للعلوم اإلحصائيرنامج الرزم البيانات إحصائيًا باستخدام ب معالجة تمحيث ( من عينة الدراسة، 92.2%)

 (.SPSSة )اإلجتماعي

 بين( %82.5) مقدارها ةبدرجقوية وجود عَلقة طردية  همها:أ عدد من النتائج إلىتوصلت الدراسة قد و 
كتساب المعرفة، تطوير المعرفة، نشر وتوزيع المعرفة، تطبيق المعرفة إا الكلية )المعرفة بأبعاده إدارة

 والقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني. وامتَلك المعرفة وحفظها(
بدرجة جيدة وبمتوسط  جاءعية الهَلل األحمر الفلسطيني المعرفة لدى المديرين في جم إدارةوأن مستوى 
لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر القدرة على اتخاذ القرار وأن مستوى  (.%69.22)حسابي بلغ 
وجود فروق إلى  أيضاً توصلت الدراسة و  .(%71.64بدرجة جيدة وبمتوسط حسابي بلغ ) جاءالفلسطيني 

المعرفة لدى المديرين في جمعية الهَلل  إدارةفي مستوى  α)≤(0.05وى ذات دَّللة إحصائية عند المست
ظهر نتائج هذه الّدراسة فروقًا دالة إحصائيًا ، بينما لم ت  الوظيفي المسمىاألحمر الفلسطيني، تعزى لمتغير 

 الّدراسة.لعينة  الديموغرافية متغيراتالوفقًا لبقية 
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علمي منهجي إلدارة المعرفة  إداريإنشاء "نظام" ورة ضر  :أهمهامجموعة من التوصيات  حثالبا قدمو 
 ،ومثله لعملية اتخاذ القرار في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني وتوفير كامل الدعم لهما من اإلدارة العليا

 ،باقي مؤسسات الوطن ونموذجًا يحتذى من قبلوالمؤسسي  الفردي األداء وتحسين مدخًَل لتطوير اكونيل
لتعريف  اتخاذ القرار المعرفة وعملية إدارة مجال تدريبية في ودورات عمل وورش ضراتمحا عقدضرورة و 

َجسر وردم الفجوة المعرفية التي يعاني منها والعمل على  ،ودمجهم بها وأهميتها العاملين بهذه األنظمة
 ،طبق مما نعرفالكثير من األفراد والمجموعات والمؤسسات والمتمثلة في الفرق الواقع بين ما نعرف وما ن

جراء المزيد من الدراسات حول مواضيع إدارة المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار.   وا 
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Knowledge management and its relationship to the decision-

taking capacity of PRCS managers. 

 

Prepaired by: Ibrahim Mohammad Ibrahim Gholeh 

 

Supervised by: Dr. Eyad Khalifa 

 

Abstract: 

 

The current study aimed to identify the role of knowledge management and its 

relationship with decision-taking capacity among PRCS managers. 

The study population consisted of all managers working in the PRCS in its 

branches in the West Bank, Gaza governorates and Al-Quds Al-Sharif (233) 

managers. The sample consisted of (168) individuals represented (72.1%) from 

the study population who were selected by random stratified method according 

to the work place. 

The researcher used the descriptive approach to achieve the objectives of this 

study and used the questionnaire as a tool to collect the necessary data. The 

questionnaire consisted of three sections: The 1st one included general 

information about the respondents, the 2nd was the knowledge management 

scale (25) items, and the last one was the decision-taking capacity scale (25) 

items. 

The study was applied to (155) of (168) managers, represented (92.2%) from the 

sample, and the data were processed statistically using the SPSS program. 

The most important study findings were: the strong relationship weth an average 

(82.5%), between knowledge management and its overall dimensions 

(knowledge acquisition, knowledge development, dissemination of knowledge, 

application of knowledge and knowledge ownership and conservation) and 

decision-taking capacity of PRCS managers. And the level of knowledge 

management among PRCS managers was good with an average of (69.22%). 

And level of decision-taking capacity of the PRCS managers was good with an 



 ط

 

average of (71.64%). There were statistically significant differences at the level 

of ( 05.0 ) in the level of knowledge management among the PRCS managers 

due to job title. There were no statistically significant differences according to 

the other variables of the demographic variables. 

The researcher presented a number of recommendations, including: The need to 

establish a systematic scientific management system for knowledge management 

and its like for the decision-making process in the PRCS and to provide them 

with full support from the senior management. To be an input for the 

development and improvement of individual and institutional performance and a 

model to be followed by the rest of the institutions of the country. Holding 

lectures, workshops and training courses in the field of knowledge management 

and decision-taking process to introduce these new systems and their importance 

to the employees in order to involve them into these systems, And working hard 

to bridge the knowledge gap which experienced by many individuals, groups 

and institutions, represented by the difference between what we know and what 

we apply from what we know, and finally making further studies on knowledge 

management and decision-making topics. 
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 صل األول:الف

 اإلطار العام للدراسة
 

 مقدمة 1.1
 

وغير مسبوق ويمتاز هذا التطور بالتوجه نحو المعلومات والمعرفة، فلم  سريعاً  يشهد عالمنا الحديث تطوراً 
ت المعرفة والمعلومات وما يعرف أصبح بل ،يعد رأي المال الحقيقي اليوم هو رأي المال المادي فحسب

المال الفاعل الذي يعّول عليه والذي يحقق القيمة المضافة والميزة التي  برأي المال الفكري هو رأي
 يصعب منافستها.

 
على مدى معرفتها وتحديدها لما تملك من موارد  ونموها ومستقبلها هاتطور و  المؤسساتبقاء ويعتمد 

ي يحقق مثل الذاألوموجودات، وهذا وحده َّل يعتبر كافيًا بل يجب استثمار هذه الموجودات بالشكل 
، ولعل أهم هذه الموارد هي للمؤسسة يةاإلنتاجوزيادة القدرة التنافسية والطاقة  دارةالفاعلية في اإل

ها موارد نادرة وليست في المتناول وغير متوفرة بكثرة، لذا فإن استخدامها بالشكل ألنالمعلومات والمعرفة 
 فرد والمجتمع.األمثل حقق وما زال يحقق الكثير من النجاحات على مستوى ال

 
ما تم استخدامها وتطبيقها وفق المناهج العلمية السليمة، وفي هذا  إذا موجبة والمعرفة تشكل قيمة مضافة

التي يظهر فيها وبشكل جلّي  اإلداريةالسياق يمكن اعتبار عملية اتخاذ القرار من أهم وأبرز المجاَّلت 
دارتها، حيث يشكل ا  لقرار الفاعل الناجح الرشيد والمبني على المعرفة فرقاً الدور الفاعل  لتطبيق المعرفة وا 
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بين النجاح والفشل وبين التطور والتخلف وبين التميز وعدمه...الخ. وعليه يمكننا الجزم بأنه "كلما كان 
 المنشودة والعكي صحيح". األهدافإنجاز وتحقيق  إلىدى أكلما  ورشيداً  القرار صائباً 

 
أهميتها وَّل تقل  للمؤسسةتمثل رأي المال األساسي  فهي ،جديدةبالليست  المؤسساتالمعرفة في  أهميةو 

 (.(Reijsen et al., 2014كما جاء في  ( (Alavi & leider, 2000رأي المال المادي  أهميةعن 
وقدراته المعرفية  اإلنسانوَّل بد للمنظمات وقياداتها من التعامل بكفاءة وفعالية في عملية استثمار طاقات 

خفاقاتها وتسخير إمن الحد من  المؤسسةعلوماتية في عملية اتخاذ القرار اإلستراتيجي، حتى تتمكن والم
 (.2013زدهار والتقدم )نوري، مكاناتها وطاقاتها لتحقيق اإلإ
 
بحاجة لتطبيق  أنهاأن تدرك  الفائدة والقيمة المضافة من المعرفة الطامحة لتحقيق المؤسساتعلى و 

بالشكل الذي يرسخ المعرفة وطلبها وتطبيقها بشكل  المؤسسيةية أهمها تغيير الثقافة إجراءات شاملة وجذر 
 كل   اإلداريةوبشكل يشمل كافة األفراد والمستويات  المؤسسةعلمي وعملي ضمن النهج الثقافي العام في 

 حسب صَلحياته ومسؤولياته، وهذا ليي باألمر السهل إذ يستدعي بذل جهد كبير ومستمر فهو ليي
، المؤسسي، إنما هو تحول استراتيجي في الفكر المؤسسةعمل لمرة واحدة أو لقسم واحد من اقسام 

، حيث يجب العمل على غري ثقافة المعرفة والسعي لها وتبادلها ا يتعلق بالموارد البشريةفيم خصوصاً 
 صيَلً أو  متجذراً  ونهجاً  المعرفة سلوكاً  إدارةحتى تصبح  للمؤسسةوتطبيقها بين عناصر المورد البشري 

ت طبق بشكل عملي لكي تحقق القيمة  لديهم، وتكون مخرجات ذلك على شكل مهارات وفنيات وتقنيات
على القرارات  يجاباً إسينعكي تبّني هذا النهج بدو شك فإن ، و المؤسسةالمضافة لكافة مستويات العمل في 

 ثر فاعلية.ويجعلها رشيدة وأك المؤسسةستراتيجية التي تتخذها قيادة اإل
 
 في لةاعف إدارة يتطلب الصغيرة المشاريع في النجاح تحقيقأن  (Apak and Atay, 2014) أّكد وقد
 في التنافسية لتحقيق الميزة كأداة توظف نأ يمكن المعرفة إدارة الخدمات، وأن تقديم أو المنتجات بيع

 .سواقالصناعات واأل بعض في الطلب مواجهة
 
ن إيجاد ثقافة المعر و   اإلداريةمة ظألنجوهرية في كل ا يراتٍ ييتطلب إجراء تغ اإلدارية المؤسساتفة لدى ا 

 المؤسساتالبشرية من حيث المهارات الفنية وأساسيات تنفيذ العمل وسياسات  مواردالتي تؤثر في ال
 .(2011 ،الزريقات)( كما جاء في دراسة 2005 ،نجم) وسلوك القائد الذي يؤدي الدور األهم في النجاح
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توفير ودعم عملية  أهميةو ضرورة  وتكتشفعرف تتس المعرفة فإنها إدارةستراتيجة ا المؤسسةوعندما تتبنى 
تقوم س ، وفي هذا الصددالمعرفة إدارةفي مبادرة تطبيق  وأساسي منتاج ومشاركة المعلومات كجزء هاإ

 إدارةتطبيق ممارسة و وتدعم  هاتشمل كافة مستويات العمل في َلئمةوبيئة م مناسب بإنشاء سياق المؤسسة
 (Detlor et al., 2006).  المعرفة 

 
وهيكليتها ووظائفها وطرق التخطيط والتنفيذ  دارةلوجيا الحديثة بنية اإلو ولقد غيرت مفاهيم المعرفة والتكن

ل تحو عمال، ليشطة واألألنرار في جميع المستويات ولكافة افيها وجوهر عملها المتمثل في عملية اتخاذ الق
معرفة يستفاد منها في مشاريع  إلىاستثمار المخزون الهائل من المعلومات وتحويله  إلى اإلهتمامبذلك 

 (.2015التطوير والتميز والمنافسة )عياد، 
 

ولعل أهم المعيقات التي تعرقل مساعي وخطط النجاح في المؤسسات هو عدم مقدرتها على مواكبة 
التطور الهائل الذي حدث في  لمعرفة والمعلومات واللحاق بهذاالمتغيرات التي يشهدها عصر اقتصاد ا

تصاَّلت واستخدامها في مجال المعرفة، حيث دفع هذا الكم الهائل من المعلومات تكنولوجيا اإل مجال
 األهدافتحقيق  إلى وتراكمها باتجاه ابتكار مفهوم حديث ينظم ويدير ويستغل هذه المعلومات وصوَّلً 

 سات وتوفير عناصر مساعدة تدعم صناع القرار في عملية إتخاذ قراراتهم.اإلستراتيجية للمؤس
 

والدخول في اقتصاد المعرفة ضرورة تثمين المؤسسات لمواردها الداخلية وكفاءاتها  اإلندماج ويتطلب
دارتها بكفاءة عالية، كونها ركيزة أساسية في تحقيق التميز  اإلستراتيجية واستغَلل المعرفة بشكل جيد وا 

ساسيًا تيجية للمعرفة باعتبارها مؤشرًا أاإلسترا هميةجمع أغلب الدراسات الحديثة على األاإلبداع، إذ ت  و 
 (.2013شاء القيمة ومصدرًا للميزة التنافسية )سلطاني، نإل
 

ت في وقتنا الحاضر أكثر صعوبة من أي وقت أصبحالتي  أهدافهاجاهدة لتحقيق  المؤسساتوتسعى 
أساليب ووسائل جديدة فلم تعد الوسائل المادية الملموسة كافية لتحقيق ذلك  إلىج مضى، حيث باتت تحتا

 المؤسساتت المعرفة من أهم األصول غير الملموسة التي تفسر نجاح أصبحتعدى ذلك، إذ األمر ن إبل 
 (.2012الغنم والزعبي،  أبو) أهدافهافي تحقيق 
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عَلقات العمل  من حيث تحسينيجابي إأمر  لمؤسسةامشاركة المعرفة بين العاملين في تعتبر عملية و 
، وكذلك فإن المؤسسة يةإنتاجمن نسبة دوران العمل، مما سيحقق الكفاءة والفاعلية في األداء وزيادة الحد و 

المعرفة سوف يمكِّن العاملين من إيجاد حلول ناجحة للمشكَلت التي تواجههم  إدارةممارسة وتطبيق 
وتشخيصها مبكرًا واتخاذ القرار السليم لحلها قبل أن تتفاقم، وَّل شك أن إرساء تم اكتشافها  إذا خصوصاً 

هذه الثقافة والبيئة القائمة على التفاعل اإليجابي بين العاملين سوف يرفع مستوى الحالة المعنوية والرضا 
مزيد من  هم علىحفز ، ويمّكنهم وي  المؤسسةالوظيفي بين العاملين في  اإلندماجلديهم، ويحقق ويعزز 

 النشاط والفاعلية في العمل.
 

 تبني أن (2004 :12ودراسة العمري ) (2002 :19واألثري ) كدراسة المَلك الدراسات من العديد وتؤكد
 والفاعلية،  الكفاءة سبيل المثال: زيادة على منها الفوائد من العديد يحقق المؤسسات في المعرفة إدارة

 وسرعة تنافسية ميزة تحقيق تحسين اإلبداع، ،يةاإلنتاج زيادة األداء، تحسين القرار، اتخاذ عملية تحسين
 (.2011كما جاء في )الزطمة،  .المحيطة البيئة في للتغيرات اإلستجابة

 
 مشكلة الدراسة 2.1

 
المجاَّلت، وفي  لولوجيا خلقت تحديات كبيرة في كوالتكن المعلومات ثورة عصر التي أفرزها إن التطورات
من خَلل  لهذه التحديات تستجيب أن عليها المحّتم من للبقاء والتطور والنمو كان سساتالمؤ ظل سعي 

، األهداف إلىهذه التطورات وتحقق الميزة التنافسية والفاعلية في الوصول  تواكب التي التعديَلت إحداث
ن إلحتَلل إستثنائية وتواجه تحديات إضافية تتمثل في ا اً تعيش ظروف المؤسسةكانت هذه  سّيما وا 

هو  وهذا ،يةاإلنسانمتزايد على خدماتها اإلغاثية و الطلب الوالحصار ونقص الموارد ويصاحب ذلك كله 
 الحال في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني التي هي موضوع البحث في هذه الدراسة.واقع 

  
القدرة والكفاءة التي يتوقف على عوامل كثيرة ربما أهمها مدى  في الوصول لألهداف والحقيقة أن النجاح

داراتها وأفرادها في عملية صنع واتخاذ القرار الذي هو لّب العملية  المؤسسةتمتلكها  وعامل مهم  اإلداريةوا 
 لتساعده المعرفة من كبير بقدر يتمتع أن للقائد بد وَّل عندما يمتاز بالفاعلية والرشد، لنجاحها خصوصاً 

 باتت أحد المعرفة إدارةالنجاح المأمول، وفي الواقع فإن  وتحقيق يدةالرش اإلداريةالقرارات  إتخاذ عملية في
 عبارة هو رارالق اتخاذمضمون عملية  أن من وانطَلقاً  ،المؤسساتونمو  تطور في األساسية المقومات
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وتكلفة الفرصة البديلة  بديل كل عن المترتبة النتائج وتقييم تحليل بعد المتاحة البدائل أحسن اختيار عن
 حجر هي المعرفة أن على يؤكدون دارةاإل علماء أغلبية فإن ،ناتجة عن الخيارات والبدائل المتروكةال

 .راراتالق اتخاذ في األساي
 
قرارات اتخاذ القرار يزداد تحديا عندما يتعلق األمر بجمعية الهَلل األحمر الفلسطيني حيث أن وموضوع  

باتخاذ  -المؤسساتأكثر من باقي -ة فهي مطالبة يوالخارج وتتأثر بالبيئة الداخلية الجمعية حساسة جداً 
الفئات المستهدفة وفي الوقت  إلىواإلغاثية والصحية  يةاإلنسانالقرارات التي تضمن سير وتدفق خدماتها 

في أوقات األزمات والكوارث وبشكل يتفق مع مصداقيتها ومبادئها السبعة  المناسب ودون تأخير خصوصاً 
ه عضويتها في اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهَلل األحمر. فهناك من يتربص ها تجااتوالتزام

جمعيات بمبادىء الحركة الدولية ل ثبات عدم التزامهاعزلها عن بعدها الدولي من خَلل إلبالجمعية 
وصوًَّل  ات المطرأشبه بمن يريد أن يمشي بين حبّ بالنسبة للجمعية فاألمر  لصليب والهَلل األحمر،ا
  دون أن يبتل. هدافهأل
 

أمور كثيرة أهمها التسلح بالمعلومات والبيانات  إلىوالقرار السديد َّل يأتي من فراغ حيث يحتاج من يتخذه 
تبّني المؤسسات لثقافة تنظيمية تقوم على المعرفة ومشاركتها وتطبيقها في  إلىذات العَلقة، وذلك يحتاج 

  .المعرفة( إدارةإطار ما يعرف ب )
 

برز وأقدم المؤسسات الفلسطينية ذات الخدمات المتعددة الهَلل األحمر الفلسطيني كإحدى أ يةوجمع
حاجة فلسطينية  ذلك ألنالنمو و  من تحقيق التطورَّل بد لها ، اً ( عام50والمستمرة على مدى قرابة )

وحتى تكون الجمعية نظرًا للكارثة المزمنة التي يعيشها الشعب العربي الفلسطيني بسبب اإلحتَلل،  بامتياز
التي تمكنها  اإلداريةقادرة على اإلستجابة لهذه الحاجة عليها امتَلك كافة المقومات والتطورات العلمية و 

 إدارةشودة في ظل الظروف المذكورة آنفًا وَّل شك أن )نالم األهدافمن اتخاذ القرار الرشيد الذي يحقق 
 المعرفة( تعد أحد أهم هذه المقومات. 

 
 مثل حيوية بمواضيع ربطهامن خَلل  وذلك المعرفة إدارة موضوع إلى األبحاث من العديدت قتطر  وقد

في  هاأثر وأخرى ربطت بينها وبين  ،(2015عبد الغفور )( و 2016بلعلي ) سةراكدتحقيق الميزة التنافسية 
الفاري و  ،(2010) اهلل مد، و (2012عوض ) سةراد مثل المؤسساتورفع كفاءة  تحقيق التطوير التنظيمي
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 المؤسساتلدى القدرة الديناميكية  وتعزيز عن أثرها في تحقيق تتحدثمن الدراسات وغيرها  .(2010)
 (.,.Reijsen et al (2014 مثل دراسة

 
 من العديد( أن 2015جاء في عبيد ) قد، فاإلداريةالقرار في العملية  أهميةودراسات أخرى أكدت على 

 مناصرية مثل دراسة وقلبها النابض يةدار اإلالعملية أساي  هور رالقا اتخاذ أن على اتفقت ساتراالد
 اتخاذ أن على المديرون يجزم األحيان من كثير وفي(، 2014ي )والعمر  (2011ي )نور و  (2004)
 متى، أين، به، يقوم ومن به، القيام الواجب العمل يختارون مرارباست همألن األساسي، هو عملهم تراراالق

 .معينة راراتقل مخرجات إَّل هي ما دارةاإل وظائف باقي فإن وعليه .به يقوم وكيف
 

 ومن هنا جاءت فكرة الّدراسة الحالية لقياي المشكلة المتمثلة بالسؤال اآلتي:
 

 ؟"لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطينيالمعرفة بالقدرة على اتخاذ القرار  إدارة"ما عالقة 
 

 رات الدراسةمبر   3.1
 

 أمامه تفكير الباحث وتعمقه في مشكلة الدراسة والبدء بالدخول في حيثياتها برزتو من خَلل مَلحظة 
 مبررات لهذه الدراسة حيث يمكن توضيحها كما يلي: بدورها التي شكلتو  العديد من العوامل

 
 إدارةلدى الباحث رغبة ذاتية للبحث في موضوع الّدراسة َّلستثمارها في امتَلك وتطوير مهارات  .1

 المؤسسيالمعرفة وتسخيرها في عملية اتخاذ القرار، لتحقيق التطور والنجاح على المستوى الفردي و 
 والمجتمعي بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الوطن.

الموارد غير  إلىتقال من اإلعتماد على الموارد الملموسة ألنحاجة المجتمع المحلي والعربي ل .2
 إلىساسي للوصول أرفة(، فمشكلة الّدراسة هي متطلب علومات والبيانات والمعالملموسة )الم

 التميز في ظل المتغيرات المحلية والعالمية الراهنة ومتطلبات العولمة.و  اإلداريةالفاعلية 
 إدارةحداثة موضوع الّدراسة على المستوى العالمي عامًة والمستوى المحلي خاصًة، فالتوجه نحو  .3

القرار كعامل حاسم  اتخاذك فإن الربط بينها وبين عملية ، كذلدارةلنظريات الحديثة لإلالمعرفة من ا
 .أيضاً  اً وحديث اً هام اً يعتبر موضوع المؤسساتفي تحقيق أهداف األفراد و 
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 األمر بالنسبة للقدرة على كذلكو  المعرفة إدارةأهم المتغيرات التي تحقق النجاح في  إلىالتعرف  .4
لتفعيل  لمديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيلذلك  أهميةيان تباسب، و اتخاذ القرار المن

تحقيق في  فاعَلً  اً ولتكون مساهم الفاعلية والتميزالكفاءة و ألعلى درجات  الجمعيةب رتقاءدورهم واإل
 النمو والتنمية.

 
 الدراسة أهمية 4.1

 
تحقيق أهدافه الفردية والجماعية، وذلك باستخدام على  لقدرةا اإلنسان امتَلك أهمية الّدراسة من أهمية تنبع

 المؤسسيةالفردية و  األهداففي عملية اتخاذ القرار الرشيد الذي يحقق  وتسخير ما يملكه من علم ومعرفة
الدراسة  أهمية حأيضاً تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، ويمكن  شودة مما يساهم وبشكل فاعل فينالم

 :كما يلي
 

 يتها بالنسبة للباحث:أهم .1.4.1
 

 من وذلك بينهما، والقدرة على اتخاذ القرار والعَلقة المعرفة إدارة حول الباحث معلومات إثراء .1
 العَلقة. والمراجع ذات ات والكتبالدراس على طَلعاإل خَلل

 .استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية وبناء المؤسسات .2
 وصيات هذه الدراسة في مجال عمله.من نتائج وت اإلستفادة .3

 
 أهميتها بالنسبة للمجتمع: .2.4.1

 
والتنمية البشرية للمجتمعات في وقتنا الحاضر،  دارةموضوعها كمتطلب من متطلبات اإل أهمية .1

 الهدف الذي تسعى لتحقيقه مختلف المجتمعات.التنمية المستدامة حيث تعتبر 
ت والندوات والدورات التدريبية في مجال التنمية البشرية، تعتبر هذه الّدراسة استكماًَّل للمؤتمرا .2

 ويأمل الباحث أن تشكل قيمة مضافة في التحرك نحو صناعة التنمية.
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 :باحثينأهميتها بالنسبة لل .3.4.1
 

إثارة اهتمام الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي من طلبة الدراسات العليا إلجراء المزيد من  .1
متغيرات أخرى تؤثر وبين  بينهما الربطو وعملية اتخاذ القرار المعرفة  إدارةالدراسات في مجال 

وتحقيق التراكم المعرفي والبحثي من  ،الفردية والمجتمعية من ناحية األهدافا لتحقيق مفيهثر وتتأ
 ناحية أخرى.

 رفد المكتبات المحلية بمرجع قد يفيد المهتمين في مجال الّدراسة نفسها. .2
 

 :مؤسساتا بالنسبة للأهميته .4.4.1
 
قد تحقق الدراسة الفائدة للمؤسسات بقطاعاتها المختلفة، حيث يسعى الباحث لجعلها إطارًا شامًَل  .1

براز  ،المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار إدارةللكشف عن العَلقة التي تربط بين مفهوم   أهميةوا 
الشخصية  أهدافها، والقادرة على تحقيق المعرفة، ودورها في إعداد الكوادر البشرية المسؤولة إدارة

 ة والموازنة بينها، لتحقيق التنمية المستدامة.اإلجتماعيوالمهنية، و 
جراءات عملية اتخاذ القرار المعرفة إدارةممارسات عن إبراز صورة علمية نموذجية  .2  تكونل ،وا 

 صالحة للتطبيق في مؤسساتنا الفلسطينية على اختَلف تخصصاتها.
 تبني مفاهيمها.من خَلل القرار في المؤسسات المختلفة  متخذيراسة الدّ قد تفيد  .3
زيادة الوعي لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني بشكل خاص ولدى المديرين في  .4

المعرفة وأهميتها في تعزيز القدرة على اتخاذ القرار  إدارةبشكل عام بموضوع  المؤسسات
 .المؤسساتوانعكاسات ذلك على تطور ونمو 

 
 أهداف الدراسة 5.1

 
المعرفة والقدرة على  إدارةهو "تحديد طبيعة العَلقة بين  لتحقيق هدف رئيي سة سعياً جاءت هذه الدرا

 إلى أيضاً " وتسعى الّدراسة المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينياتخاذ القرار من وجهة نظر 
 :ةتاليالفرعية ال األهدافتحقيق 
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 .لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيالمعرفة  إدارةتوى معرفة مس .1
 .لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني معرفةال إدارةممارسة معرفة مؤشرات  .2
 لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيالمعرفة  إدارةالفروق في مستوى  إلىالتعرف  .3

 فئةو  الوظيفي، والمسمى ،العمل مكانو  العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجني، :وفقًا لمتغيرات

 .العملية الخبرة سنوات
 .المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينياتخاذ القرار لدى  القدرة علىمعرفة مستوى  .4
 لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمراتخاذ القرار  القدرة علىتطبيق عناصر معرفة مؤشرات  .5

 .الفلسطيني
لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر اتخاذ القرار  مستوى القدرة علىالفروق في  إلىالتعرف  .6

 والمسمى ،العمل مكانو  العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجني، :وفقًا لمتغيرات الفلسطيني

 .العملية الخبرة سنوات فئةو  الوظيفي،
 

 أسئلة الدراسة 6.1
 

 :ةتالياإلجابة عن األسئلة ال لىإتهدف الّدراسة 
 

 ؟لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيالمعرفة  إدارةما مستوى  .1
 ؟  المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيلدى  بأبعادها معرفةال إدارةممارسة مؤشرات  ما .2
وفقًا  األحمر الفلسطينيلدى المديرين في جمعية الهَلل المعرفة  إدارةهل هناك فروق في مستوى  .3

 فئةو  الوظيفي، والمسمى ،العمل مكانو  العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجني، لمتغيرات:

 العملية؟ الخبرة سنوات
 ؟لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيما مستوى القدرة على اتخاذ القرار  .4
دى المديرين في جمعية الهَلل األحمر لاتخاذ القرار  القدرة علىعناصر تطبيق ما مؤشرات  .5

 ؟الفلسطيني
لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر هل هناك فروق في مستوى القدرة على اتخاذ القرار  .6

 والمسمى ،العمل مكانو  العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجني، وفقًا لمتغيرات: الفلسطيني

 العملية؟ الخبرة سنوات فئةو  الوظيفي،
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 غيـرات الدراسـةمت 7.1
 

 :تاليالمعرفة" كال إدارةالمتغيرات المستقلة: وتتمثل في "عناصر  .1
 

 .كتساب المعرفةإ .أ
 .تطوير المعرفة .ب
 .نشر المعرفة .ت
 .تطبيق المعرفة .ث
 .حتفاظ بهامتَلك المعرفة واإلإ .ج

 
 :تالياتخاذ القرار" من خَلل ال القدرة علىالمتغيرات التابعة: وتتمثل في "عناصر  .2

 
 .ليل المشكلةتشخيص وتح .أ
 .البحث عن الحلول .ب
 .سبألناختيار الحل ا .ت
  .تنفيذ القرار .ث
 .تقييم النتائج .ج

 
 :المتغيرات الديموغرافية .3

 
   .الجني .أ
  .يةالعمر الفئة  .ب
   .المؤهل العلمي .ت
  .سنوات الخبرة العمليةفئة  .ث
   .مكان العمل .ج
 .المسمى الوظيفي .ح
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 أنموذج الدارسة 8.1
 
قام الباحث بتصميم نموذج يوضح العَلقة بين  ظاهرة في الفرضيات السابقةعلى متغيرات الدراسة ال بناءً  

 (.1.1) الشكل تلك المتغيرات كما هو مبين في
 

 
 

  .أنموذج الدارسة :1.1 شكل
 المصدر: إعداد الباحث

 
 (انةاإلستب) التي أعدت لهذا الغرض أداة الدراسة من خَللمتغيرات الدراسة إجرائيًا وقد قام الباحث بقياي 

     .(3كما هي موضحة في الملحق رقم )
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 فرضيات الدراسة 9.1
 

 التحقق من صحة الفرضيات اآلتية: إلىالّدراسة تسعى 
 

 األولى:الرئيسة الفرضية 
 

( بين إدارة المعرفة بأبعادها )إكتساب α≤0.05َّل توجد عَلقة ذات دَّللة إحصائية عند المستوى )
يع المعرفة، تطبيق المعرفة وامتَلك المعرفة وحفظها( والقدرة على المعرفة، تطوير المعرفة، نشر وتوز 

 اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني.
 

 يتفرع عن الفرضية الرئيسة األولى فرضيات فرعية هي كما يلي:
 

قدرة على ( بين اكتساب المعرفة والα≤0.05َّل توجد عَلقة ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .1
 اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني.

( بين تطوير المعرفة والقدرة على α≤0.05َّل توجد عَلقة ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .2
 اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني.

( بين نشر وتوزيع المعرفة والقدرة α≤0.05)َّل توجد عَلقة ذات دَّللة إحصائية عند المستوى  .3
 على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني.

( بين تطبيق المعرفة والقدرة على α≤0.05َّل توجد عَلقة ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .4
 اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني.

( بين امتَلك المعرفة وحفظها α≤0.05َلقة ذات دَّللة إحصائية عند المستوى )َّل توجد ع .5
 والقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني.
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 الثانية:الرئيسة الفرضية 
 

يرين ( في مستوى إدارة المعرفة لدى المدα≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى )
 وفئة العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجني، :في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني، وفقًا لمتغيرات

 الوظيفي. والمسمى العمل، ومكان العملية، الخبرة سنوات
 

 يتفرع عن الفرضية الرئيسة الثانية فرضيات فرعية هي كما يلي:
 

( في مستوى إدارة المعرفة لدى α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .1
 المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الجني.

( في مستوى إدارة المعرفة لدى α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .2
 المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير مكان العمل.

( في مستوى إدارة المعرفة لدى α≤0.05دَّللة إحصائية عند المستوى ) َّل توجد فروق ذات .3
 المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

( في مستوى إدارة المعرفة لدى α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .4
 ى لمتغير المسمى الوظيفي.المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعز 

( في مستوى إدارة المعرفة لدى α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .5
 المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الفئة العمرية.

( في مستوى إدارة المعرفة لدى α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .6
 يرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير فئة سنوات الخبرة.المد

 
 

 الثالثة:الرئيسة الفرضية 
 

( في مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى )
 العلمي، والمؤهل العمرية، ةوالفئ الجني، :المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني، وفقًا لمتغيرات

 .الوظيفي والمسمى العمل، ومكان العملية، الخبرة سنوات وفئة
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 يتفرع عن الفرضية الرئيسة الثالثة فرضيات فرعية هي كما يلي:
 

( في مستوى القدرة على اتخاذ القرار α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .1
 األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الجني. لدى المديرين في جمعية الهَلل

( في مستوى القدرة على اتخاذ القرار α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .2
 لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير مكان العمل.

درة على اتخاذ القرار ( في مستوى القα≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .3
 لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

( في مستوى القدرة على اتخاذ القرار α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .4
 لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

( في مستوى القدرة على اتخاذ القرار α≤0.05توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى )َّل  .5
 لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الفئة العمرية.

( في مستوى القدرة على اتخاذ القرار α≤0.05َّل توجد فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى ) .6
 جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير فئة سنوات الخبرة.لدى المديرين في 

 
 حدود الدراسة 10.1

 
 تشتمل هذه الّدراسة على الحدود اآلتية:

 
  :اتخاذ  ة علىبالقدر  المعرفة وعَلقتها إدارة التعرف إلىة بيتحدد موضوع الّدراسالحدود الموضوعية

 .فلسطينيلدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الالقرار 
  :ومحافظات غزة الضفة الغربية  فيجمعية الهَلل األحمر الفلسطيني في  نمديرو الالحدود البشرية

وذلك باعتبار العمل اإلداري وليي فقط المسمى الذي يحمله المدير بحكم التنظيم  ،الشريف والقدي
 فعلياً  ويماري طبِّقي  و  هو مكلف الهيكلي في الجمعية، وعليه تم تحديد المدير في هذه الدراسة بمن

موارد األساسية )تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة( على  اإلداريةالوظائف  بحدها األدنىمهام تشمل 
 ضمن نطاق عمله. ىآخر  بشرية
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  :غزة والقديمحافظات جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني في الضفة الغربية و الحدود المكانية 
 .الشريف

  :عند نهاية شهر  اً ( مدير 233، حيث تم حصر مجتمع الدراسة ب )(2017العام )الحدود الزمنية
 .1/9/2017بتاريخ وتم الشروع بتوزيع اإلستبانة  6/2017

 
 هيكلية الدراسة 11.1

 
 :على خمسة فصول وهي مقسمة كما يليالّدراسة تشتمل 

 
  أهدافهاهميتها، و وتشمل مقدمة الدراسة، ومشكلتها، ومبرراتها، وأالّدراسة يعرض خلفية  :الفصل األول

 ، وتفصيل هيكلية الدراسة.هاحدودو  وأسئلتها، وفرضيات الدراسة،
 .يتضمن محتويات اإلطار النظري، والدراسات السابقة  :الفصل الثاني
 الّدراسة ، والمجتمع الذي أجريت عليه الدراسة، وعينة امنهج الدراسة، وأدواته إلىيتطرق  :الفصل الثالث

جراءات التحليل  أيضاً وثباتها، ويبين الّدراسة التحقق من صدق أداة  وخصائصها، وا 
 .بيانات الدراسةل اإلحصائي

، تي تم الحصول عليها من المبحوثينللبيانات ال اإلحصائييعرض نتائج التحليل  :الفصل الرابع
 واإلجابة على أسئلة الدراسة، والتحقق من صحة الفرضيات.

والتوصيات التي ، نتائجتلك المناقشة ملخص لدراسة وفرضياتها و نتائج أسئلة ا: يتضمن الفصل الخامس
 على نتائج الدراسة. ق دمت بناءً 
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 الفصل الثاني:
 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 
 مقدمة 1.2
 

الثاني يعالج ، و لمعرفةا إدارةموضوع  منها األول ، يتناولةرئيس يتكون هذا الفصل من ثَلثة مباحث
عليها وتحديد أوجه الشبه  تعليقالدراسات السابقة وال ثالثها ناقشي، و القرارالقدرة على اتخاذ موضوع 

 الحالية وبين الدراسات السابقة.الّدراسة واَّلختَلف بين 
 

 المعرفة إدارةالمبحث األول:  2.2
 

 مقدمة: .1.2.2
 

على الفطرة ثم علمه وهداه السبيل،  تعالى ، حيث خلقه اهللاإلنسانبداية خلق  إلىالمعرفة تعود  تاريخياً 
ْنَسانَ " تعالىقال  "َواللاه   أيضاً وقال عّز وجل  (،42-41)سورة الرحمن، اآليات  "َعلاَمه  اْلَبَيانَ ، َخَلَق اإْلِ

وَن"  َر َواأْلَْفِئَدةَ َواأْلَْبَصا َأْخَرَجك ْم ِمْن ب ط وِن أ ماَهاِتك ْم ََّل َتْعَلم وَن َشْيًئا َوَجَعَل َلك م  الساْمعَ  سورة (َلَعلاك ْم َتْشك ر 
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "من س ِئل عن علم فكتمه أ لجم يوم القيامة بلجام من (، 78النحل: 
( )النووي،  أبوَرَواه   نار" ) َد َوالتِّرِمِذيُّ َوَقاَل َحِديث  َحَسن  بتكر أو ، فالمعرفة ليست بالمفهوم الم  (1998َداو 

ي، فقد حظيت المعرفة باهتمام كبار الفَلسفة اإلنسانعلى بني البشر أو على الفكر  دخيلالحديث أو ال
من الفَلسفة والعلماء  اً الفلسفة اليونانية القديمة نجد أن كثير  إلىوالمفكرين على مّر العصور، فلو تطرقنا 
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ونفي الشيء يمكن أن يقال عن الفَلسفة العرب  قاموا بإثراء حقل الفلسفة بأفكارهم عن المعرفة والحكمة،
والمسلمين الذين سَخروا المعارف الموروثة من األمم السابقة وطوروها من خَلل إضافاتهم المميزة 
واستفادوا منها وحققوا من خَللها الكثير من التطور والتقدم الذي ظهر على شكل مخرجات إيجابية 

 في معظم مجاَّلت حياته. لإلنسانة دملموسة حققت المنفعة والراحة والفائ
 

 مفهوم المعرفة: .2.2.2
 

 وبهذا الفعال، العمل على الكيان قدرة من يزيد الذي المحقق اإليمان بأنها المعرفة (Nonaka)يعرف 
 كلمة نستخدم فنحن الحقيقة، اكتشاف على وليي الفعال األداء أو العمل على التركيز يكون التعريف
 حاَّلت فهناك ذلك ومع عنها التعبير على قادرين نكون وبذلك المعلومات بعض نمتلك نابأن لتعني المعرفة
 .(2016( كما ورد في )بلعلي، 13: 2009)الظاهر  عنها نعبر َّل ولكن المعلومات فيها نمتلك

 
 روالمعرفة تشكل أحد العناص معرفة األشياء، إلىلقد رافقت البشرية منذ نشأتها عملية التعلم والوصول و 

لتصل معلومات  تصبح بالمعالجة ثم البيانات إلى طوروتتاألساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات 
 اإلبتكارهي أساي اإلبداع و التي  الحكمة إلى تتطور وهذه عند ترسيخها وتعميقها المعرفة إلىبعد ذلك 
 يوضح هذه السلسلة.( 1.2) والشكل (.2008)نجم، 

 
  .ة: سلسلة المعرف1.2شكل 

              المصدر: إعداد الباحث
 

ّنمااتفقواعريف موحد، لم يتفقوا على ت هموضع مفهوم للمعرفة، ولكن نو وقد حاول الفَلسفة والباحث ى عل وا 
بدون "ق. م( هكو القائكل   347-427) ، فالفيلسوف اليوناني أفَلطونحقيقة أن المعرفة هي مورد ثمين

على معرفة ذاته، وأن حامل المعرفة وحده القادر على فهم عالمكه المحيط  اً قادر  اإلنسانالمعرفة لن يكون 
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ى فها علعرّ ، فالمعرفة هي الثروة الحقيقية بالنسبة لألفراد والمجتمعات، وهناك من ي  "به والمتمثل بالوجود
شري الحصول على القوة من خَلل تجميع المعرفة من رأي مالها الب إلى، والمؤسسات تسعى أنها القوة

 (.2016)بلعلي  بأشكالها وتوزيعها وهي بذلك تحقق القوة الحقيقية
 

ة اإلجتماعيقتصادية و الواسع على كافة مناحي الحياة اإللكن الجديد في مفهوم المعرفة هو تأثيرها 
 في تكنولوجياالذي يشهده وقتنا الحاضر التقدم والتطور الهائل  إلىكيد أالسياسية...الخ، ويعود ذلك بكل تو 

على من السيطرة  اإلنسانحياة البشرية، حيث من خَلله تمكن والذي يشكل أكبر تغيير في المعلومات 
ختراعات والحلول للمشاكل التي تواجه البشر على كافة ات واإلاإلبتكار يجاد الكثير من ا  الطبيعة و 

وامل األخرى في حياة ن العمن بي األصعدة، وهذا كله جعل عامل التطور في مجال المعرفة األكثر تأثيراً 
ميزة التنافسية الرئيسة واستمر ذلك الحال وبوتيرة متصاعدة حتى باتت المعرفة وتطبيقاتها تمثل ال البشر،

 قتصاد الرقمي الحديث في وقتنا الحاضر.في ظل اإل
 

مة، بالتراكمية حيث نقل التاريخ بعض أوجه اإلزدهار في الحضارات القدي يةاإلنسانوقد امتازت المعرفة 
كالسومرية واآلشورية والبابلية والفرعونية والصينية والهندية والرومانية واليونانية، ونتيجة لهذا التراكم 

خرج عن تلم أنها من تحقيق إنجازات كبرى. ولكن الغالب على المعرفة القديمة  اإلنسانالمعرفي تمّكن 
أنه لم  بمعنىهج العلمية، ابعيدًا عن المن اإللهامعلى في جانب كبير منها  تتمداعخبرات متوارثة و  اكونه

 .والتجربة والبرهان..الخ اإلختباريتم إخضاع المعرفة في حينه ألسي علمية مثل 
 

 الميزة المعرفة قوةشكل ت حيث نفي الوقت، في وثروة قوةهي ( أن المعرفة 2009وآخرون ) ويقول العلي
فاعلة  أداة وأنها األخرى، الموارد ضمن أهمية األكثر دالمور  باعتبارها في العصر الحديث والعَلمة الفارقة
 يتناقص وَّل بالتراكم ينمو ويزداد الذي الوحيد المورد في كونها أهميتها وتكمن المضافة في تحقيق القيمة

 أو النقل والتوزيع بين األفراد والمؤسسات. ستخدامباإل
 

فيزيقيا خَلل مراحل التاريخ المختلفة أمثال ولقد ش غل العديد من الفَلسفة والدارسين في مجال الميتا
درك بها واكتشافها. وقد كان ت)سقراط وجوته وهيوم وكانط ولوك( بسؤال المعرفة، وأنواعها، والطريقة التي 

تأثير مباشر على وجهات النظر األكاديمية بشأن  (Popper)و (Polanyi)للفَلسفة المعاصرين أمثال 
دارتها على    .(2013)القهيوي،  وجه الخصوصالمعرفة عموما وا 
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وفي العصور اإلسَلمية كان أول ما حّث اإلسَلم عليه وأمر به هو طلب العلم وكان ذلك في أّول آيات 
اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك ": تعالىالذكر الحكيم التي أنزلها اهلل عز وجّل على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، فقال 

َما َلْم  اإلنسان{ َعلاَم 4{ الاِذي َعلاَم ِباْلَقَلِم}3{ اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرم }2ِمْن َعَلٍق} اإلنسان{ َخَلَق 1الاِذي َخَلَق}
نا " أيضاً وقال  (،5-1)سورة العلق، اآليات . "{5َيْعَلْم} الاِذيَن آتَْيَناه م  اْلِكَتاَب َيْعِرف وَنه  َكَما َيْعِرف وَن َأْبَناَءه ْم َواِ 
ْنه ْم َلَيْكت م وَن اْلَحقا َوه ْم َيْعَلم وَن" )سورة البقرة األية  يًقاَفرِ   (.146مِّ
 

حيث ، ممتفوق المسلمين على باقي األ إلىة وهذا التوجه نحو العلم والمعرفة أدى وخَلل فترة زمنية وجيز 
خضاعها ضافة المعرفة إمن خَلل الحضارات السابقة  إنجازات اإلستفادة منبرع المسلمون في  عليها وا 

للتجربة والبرهان، فلم يقتصر دورهم على الترجمة والنسخ بل كانت لهم مساهماتهم الملموسة في انشاء 
 المعرفة العلمية الحديثة، فبرعوا في الطب والهندسة والفلك وفن العمارة والرياضيات والجبر...الخ.

 
القوى، بلغت أوروبا ما سمي بعصر  ومع التطور التاريخي بعد ذلك وما شمله من تغير في موازين

، وظهر على أيدي األوروبيين ما يطلق عليه في توليد المعرفة ةمركز الرياد ت تشكلأصبحو النهضة، 
للتجربة والبرهان وتختلف عن  دائماً  تخضع تخدم أساليب فكرية وعقلية جديدةالتي تس "المعرفة العلمية"،

 أساليب الفلسفة النظرية. 
 

 عوامل أن افتراض على قام التقليدي قتصادفاإل الجديد، اَّلقتصاد في القطاع الرابع هو المعرفة وقطاع
 الجديد اإلقتصاد في أما الثروة، تنشئ التي األساسية العوامل هي المال(، العمل ورأي )األرض، اإلنتاج
 أهمية األكثر اإلنتاج عامل هيف ،األخرى اإلنتاج عوامل أولوية خاصة تميزها عنتمتلك  المعرفة فإن

 .(2016)بلعلي،  األفضل والممارسات الخبرات على القائم المال رأي من النوع الجديد وهي ،وقيمة
 

لحات ذات طهم المصأعرفة فإنه َّل بد من التمييز بين لمفهوم الم وضوحاً و  عمقاً ولتحقيق صورة أكثر 
 :المعرفةو العَلقة وهي البيانات والمعلومات 

 
هو، بمعنى إنها البيانات  ام واألصوات والصور المرتبطة بالعالم الواقعي كماالبيانات: وهي األرق .1

 والمادة الخام التي تنتج شيئًا. البكر،
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أو باستخدام الحاسوب وتعبر عن حقائق وبيانات منظمة  المعلومات: وهي نتاج معالجة البيانات يدوياً  .2
أو فرصة محددة، والمعلومات هي ما  أو تشخص تهديداً  اً محدد اً أو ظرف اً محدد اً تشخص موقف

  .للمدخل النظمي المخرجات األساسية للبيانات وفقاً 
ن الفرد من مكّ فهم ي   إلىالمعرفة: هي تجميع للمعلومات ذات المعنى ووضعها في نص للوصول  .3

على ثَلثة عناصر  حقل المعرفة نجدها كمنظومة تحتوي إلىالنظر بو  ,Allwn). 2003اإلستنتاج )
ة تبدأ من الدائرة األصغر وهي البيانات تليها المعلومات ثم دائرة التعّلم والمعرفة، متراكمتداخلة وم

المعرفة يبدأ بالمادة الخام المتسقة الجديدة ذات القيمة المضافة "المعلومات" ومن ثم  إلىالوصول و 
 (.2016عودة،  أبوالرقي بالخبرات والتجارب المكتسبة والممزوجة باإلدراك والبصيرة لتكوين المعرفة )

 
بين البيانات  العَلقة فهم ضرورة على المعرفة حقول في الباحثين تأكيد إلى( 2002وأشار الكبيسي )

 الكثير نأكما  ،ةقيقيالح مصادرها من المعرفة تؤخذ كيف تحدد التي العَلقة تلك ة،والمعرف والمعلومات
نتقاد اإلفتراض  والمعرفة المعلومات بين إلختَلفوا التشابه نقاط فهمنا ما إذا تفاديها يمكن المشاكل من وا 

 العقل العَلقة بين تساوي والمعلومات الحاسوب بين العَلقة نأو  المعرفة، تساوي المعلومات بأن القائل
 .وردها عدد من الباحثين لمفهوم المعرفةبعض التعريفات التي أ (1.2) الجدولويبين  .والمعرفة البشري
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 .مفهوم المعرفة عند بعض الباحثين :1.2 جدول
  

 مفهوم المعرفة الباحث والسنة

Moody, (1999). 
ي، وهي موجود َّل يمكن لمسه اإلنسانهي منتج جاء نتيجة )الترجمة، التحليل( 

أو مشاهدته، ولكن يمكن قياسه ويضيف ربحية للمؤسسة ومصدرًا للثروة، وهي 
 أعلى قيمة من المعلومة.

Harris et henderson, (1999). 
 إلىأحد العناصر األساسية ضمن سلسلة متكاملة تبدأ باإلشارات وتندرج 

 .اإلبتكارخيرة أساي ات ثم المعرفة ثم الحكمة وهذه األالبيانات ثم المعلوم

يتم الوصول إليها من خَلل المعلومة، والمعرفة يمكن أن تكون جديدة ومبتكرة،  .(2000)والسامراني،  قنديلجي
 معارفنا السابقة لتوسعها أو تعدل منها. إلىتضفي  أو

Karl Erik, (2000). 
المعرفة لها عدة معاني: المعلومات، الحدي، المواهب، الكفاءات، المهارات، 

فهم من المعنى الذي ي   يتوقف علىالقدرات، التعلم، الحكمة، فتعريف المعرفة 
 سياق الكَلم.

Jackson & Sawyers, (2001). 
ج، عالوتلخص تنظم، تعندما  (Information)صبح معلومة ت (Data) اتالبيان

 .للمؤسسةشارك وتستثمر في إضافة قيمة وتصبح المعلومة معرفة عندما ت  

 .)2003(بَلكويل وجامبل، 
مجموعة من الخبرات والقيم واإلدراك المتمعن والبدهيات القائمة على أساي 

طار المناسب الذي من شأنه أن يساعد في توفير البيئة واإل معين، تجمع معاً 
 على التقييم والجمع بين الخبرات والمعلومات.

 (.2009) العلي وآخرون،
 

المعرفة هي مزيج من الخبرة والقيم والمعلومات التي تزود بإطار عام لتقييم 
ودمج الخبرات والمعلومات الجديدة ، فهي متأصلة ومطبقة على عقل العارف 

 لمؤسسة والمجتمع.بها، ومتضمنة في ا
ارة المعرفة في خلق ميزة (. دور تكنولوجيا المعلومات المساندة إلد2016بلعلي، حمزة ): المصدر
 .بسكرة -جامعة محمد خيضر أطروحة دكتوراة غير منشورة، الجزائر: تنافسية. 

 
 خصائص المعرفة: .3.2.2

 
  :يلي فيما زهااجإي يمكن صالخصائ من مجموعة للمعرفةأن  (Housel and Bell, 2001)يقول 
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 توليد على قادرة يجعلها مما ذهنية خصوبة لديها المؤسسات بعض ولد:ت   أن يمكن المعرفة .1
 . المعرفة ويولدون يبتكرون الذين المبتكرون يمثله األفراد ما وهذا المعرفة

 القديمة كانم الجديدة المعارف بإحَلل تموت فإنها المعرفة تولد وكما :تموت أن يمكن المعرفة .2
 . اإلستعمالعن  لتتقاعد

 .لكترونيةاإل التخزين وسائلو  واألشرطة الورق،و  الملفات بواسطة وذلك خزن:ت   أن يمكن المعرفة .3
 إلى تمتلكها التي المعرفة تحويل في اً ر كبيًا ر دو  تماري المؤسسات نإمتلك: ت   أن يمكن المعرفة .4

 . ماديةال ملكيةال شأنها نأش القانونية بالحماية تتمتع تجارية وأسرار اختراعات براءات
 

 :تصنيف المعرفة .4.2.2
  

ن التصنيفات المتعلقة مالكثير  إلىالباحث  تعرف الحثيث والدراسة المستفيضة طَلعاإلمن خَلل 
المعرفة  امو أن اإلغريق قسّ  (2015بالمعرفة وأنواعها حسب ما كتب الباحثون والمؤلفون، فتقول عبيد )

 : هي سامقأربعة أ إلى
 

  .إدراكيةمعرفة  .أ
 .معرفة فنية .ب
 .معرفة تطبيقية .ت
 .هجينةمعرفة  .ث

 
  :هي قسامستة أ إلى( 2009وأخرون ) العلي اوقسمه

 
  .المعرفة الضمنية .أ
 .المعرفة الصريحة .ب
 .المعرفة الثقافية .ت
 .ةاإلجتماعيالمعرفة  .ث
  .معرفة المستفيدين .ج
 .معرفة المجتمع .ح
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(، 2008طاشكندي ) (،2010: طيطي )مثل باحثين والكتابمن ال الكثير أن إلى الباحثقد توصل و 
Chou (2005ا ،)( و2002لكبيسي )Duffy (2000) ساسيين من وجود صنفين أ على اتفقوا قد

 هما: المعرفة عند تقسيمهم لها
 
المعرفة المتاحة لآلخرين والتي يسهل الوصول إليها المعلومات و وهي  أو الصريحة المعرفة المعلنة .1

 عنها، ومن ثم نقلها، ويعبر عنها بالرسم والكتابة والتحدث وتتيح التكنولوجيا تحويلها وتناقلهاوالتعبير 
 .المؤسسات أرشيفمثل المعلومات الموجودة في 

وتتعلق بالمهارات والخبرات ألفراد وهي المعرفة القاطنة في عقول وسلوك ا (الضمنيةالكامنة )المعرفة  .2
ة واإلحساي الداخلي، يهالحدي والبد إلى أيضاً  وهي تشيرلآلخرين،  التي يمتلكها الفرد ويصعب نقلها

إنها معرفة خفية تعتمد على الخبرة ويصعب تحويلها بالتكنولوجيا، بكل هكي تنتقل بالتفاعل أي 
 .اإلجتماعي

 
محاكاته  يصعب مورد أنها المعاصرة حيث للمؤسسة تنافسية ميزة الضمنية منها( المعرفة )خاصة وتعد
 عرفة ومصادرها.منواع الأ( 2.2) الشكلويوضح  (.2016)بلعلي،  دهوتقلي

 

 
 

 : أنواع المعرفة. 2.2شكل 
 المصدر: إعداد الباحث  
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، مايكل بوليني إلىصل يعود في األ الضمنية )الكامنة( والصريحةمفهوم المعرفة بشقيها  نفي الواقع فإو 
ي يصعب التعبيير عنها ويتعذر توصيفها. في المعرفة الغامضة والت إلى الضمنيةحيث تشير المعرفة 

ر عنها بواسطة لتي أمكن صياغتها ونقلها والتعبيا الضمنيةالمعرفة  إلىتعود  المعرفة الصريحة أنحين 
عدم قدرتنا على تحويل المعرفة  إلى( 1974)بوليني،  شارالمخططات واللغة والكلمات والكتابة. وقد أ

"إننا نتمكن من  الضمنيةالمعرفة بشأن  معرفة صريحة، مبيناً  إلىرة منها أو على األقل أجزاء كبي الضمنية
ن نعرف أكثر مما نستطيع اإلفصاح عنه أو نقوله" ويتعذر علينا أن نفصل ونعبر بشكل جيد وكامل أ

المعرفة ( يوضح الفرق بين المعرفة الصريحة و 2.2) الجدولو  (.2013)القهيوي،  عّما نعرف تماماً 
 الضمنية.

 
 للمؤسسة وفرت يتال (Innovational Knowledge) المعرفة اإلبداعية وهي المعرفة من آخر نوع  ناك وه

 أن يمكن التي المعرفة أنواع أرقى تعتبر هذهو  فيه، تعمل الذي القطاع قيادةل الَلزمتين والكفاءة القدرة
 (Zack, 1999). المؤسسات تبلغها

 
هو الذي يناسب جمعية الهَلل األحمر  (لمعرفة اإلبداعيةا) ويرى الباحث أن هذا النوع من المعرفة

ضمن مشروعها اإلنساني والوطني والعمل الدؤوب الذي تقوم به ضمن  الفلسطيني على وجه الخصوص
اإلنطَلق بيئة صعبة وظروف استثنائية، وكافَة المؤسساِت الفلسطينيِة على وجه العموم، وذلك من خَلل 

في تحقيق التنمية  اإليجابيةوالمساهمة تحقيق الفاعلية والتميز ل امسعانفي بأفكارنا خارج الصندوق 
  .المنشودةالمستدامة 
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 .الفرق بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية :2.2جدول 
 

 المعرفة الضمنية المعرفة الصريحة العوامل
، أوفي أشرطة مكتوبة في الوثائق أو إلكترونياً  مكانها

 ممغنطة. 
 جودة في عقول األفراد.مو 

 خبرات، نماذج ذهنية، معتقدات، مهارات. كتب، أدلة عمل أو إجراءات، أشرطة، تقارير.  شكلها

لم توظف أو تخزن، قد تنتقل بانتقال الفرد  إذا  .جيل إلىيمكن تناقلها من جيل  إمكانية نقلها
 أو تموت بموته المؤسسةمن 

 ب تبادلها والتشارك بهايصع يسهل تبادلها  إمكانية تبادلها
 َّل يمكن رؤيتها والتعبير عنها يسهل التعبير عنها في أشكال مختلفة  إمكانية التعبير عنها

امكانية قياسها 
 وتقييمها

ها في صيغة قواعد بيانات ألنيمكن قياسها 
 ونظم خبيرة، وبرمجيات..إلخ 

يصعب قياسها وذلك لصعوبة تحديدها، 
 .ية محددةخدمات معرف إلىوتحويلها 

 المعرفة إدارة عمليات ممارسة تعزيز في القيادية ماطألنا (. دور2016عودة، صالح ) أبو المصدر:
 دارةرسالة ماجستير غير منشورة، غزة: أكاديميكككة اإل .الجنوبية بالمحافظات الفلسطيني األمن قوى لمنتسبي

 اسات العليا المشترك.برنامج الدر والسيكاسككة للدراسككات العليا وجامعة األقصى، 
 

 المعرفة: إدارة. 5.2.2
 
عتكرف بهكا في المستوى التطبيقي، إذ لم ي  على المعرفة من الميادين العلمية الحديثة نسبيًا وَّلسيما  إدارة تعد

زيادة القيمكة فكي  إلىفي بداية سنوات القرن الحالي، وذلك عندما ظهرت الحاجة  الجوانب العملية إَّلّ 
حاجات الزبائن ورغباتهم المتزايدة، ومواجهة التغيرات البيئية  ةمساعيها الحثيثة لتلبيمال في منظمات األع

اإلستراتيجية بقصد  األهدافالسريعة ومكا يتطلب ذلك من إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية و 
كما  (Soo et, al. 2001)المتعلقة بالسوق  المتغيراتتغيرات، وعلى وجه الخصوص ملك الالتأقلم مع ت

 .(2010جاء في الفاري )
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 :دارةمفهوم اإل .1.5.2.2
 
 ألعمالكه وشكؤون حياتكه يعككد سككلوكاً  اإلنسانتنظكيم  ألن، ذلكك اإلنسانقديمكة قكدم  دارةيمككن القكول أن اإل 

عككد العكشرينيات مكن حديثككة نككسبيا، وت   رتبن حقككول المعرفككة فإنهككا تعكككعلككم أو حقككل مكك دارة، أمككا اإلإداريككاً 
فكي كافكة األعمكال  دارة، وعلكى الكرغم مكن أهميكة اإلدارةالقكرن الماضي هي البدايكة الحقيقيكة لنكشأة علكم اإل

على تعريف  دارةية، إَّل انكه َّل يوجكد اتفكاق واضكح بكين الخبكراء والبكاحثين فكي مجال اإلاإلنسانكشطة ألنوا
 (. 14: 2011( كما جاء في )الرقب، 13: 2008وحد أو متفق علية )عليان، م
 

 المعرفة: إدارةمفهوم  .2.5.2.2
 

" األمريكية. Hewlet Packardشركة " بتطبيقها ، عندما قامت(1985)عام  إلىالمعرفة  إدارةتعود 
أكبر سوق مال في حتى أن  ال،المعرفة وتأثيرها على األعم إدارةالفترة لم يقتنع الكثيرون ب تلكولكن في 

سعت  ىالتمحاوَّلت ال وعلى وجه الخصوصالمعرفة في بادىء األمر،  إدارةتجاهل  "وول ستريت"العالم 
التسعينيات من القرن الماضي، بدأ  وفي بدايات .َّلحقااهتم بها عاد و  لكنهديد قيمة نقدية للمعرفة، و تحل

 سنواتفي ال زدادتطور وا اإلهتماممعرفة التنظيمية. وهذا ال إدارةالعملي واألكاديمي بمفهوم  اإلهتمام
التسعينات من  في أواخرلها على المستوى العالمي. و  المؤسساتالعديد من  يتبن وذلك من خَللاألخيرة، 

 إدارةالسنوية لتطوير أنظمة  وازنةمن الم (%4)خصص البنك الدولي  (1999)عام  نفي القرن تحديداً 
 .(2016)بلعلي  المعرفة

 
تصاَّلت المتطورة، وسرعة انتشارها وتوفرها لدى العامة تغير الحال، مع ظهور تكنولوجيا المعلومات واإلو 
ختيار الصحيح للمعلومة المطلوبة وسط كم هائل باحثين عن المعرفة تتمحور حول اإلت مشكلة الأصبحو 

وبالتزامن مع ثورة (، اإلنترنتة )من المراجع والوثائق المتوفرة، وبخاصة في الشبكة العنكبوتية العالمي
كل فرد ومؤسسة في المجتمع وبتكلفة معقولة، ظهر  إلىتصاَّلت الهائلة ووصولها تقريبا المعلومات واإل

 قتصاد المعرفة ومجتمعات المعرفة.المعرفة وا إدارةالوجود تعابير علمية جديدة مثل  إلى
 

المعرفة في  أهميةل جديد آخر، نتيجة إلدراك وفي النصف األخير من تسعينيات القرن الماضي ظهر حق
المعرفة". وقد تبع هذا التطور تغيير في عناوين الدوريات المتعلقة بالموضوع  إدارةعصر المعلومات وهو "
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عادة هندسة  ومعالجة المعرفة"،  إدارة" إلىاألعمال"  إدارةمن بينها كمثال تغيير عنوان مجلة "تغيير وا 
، دارةفي اإلالفكري  اإلنتاجالمعرفة من المواضيع الساخنة واألكثر ديناميكية في  إدارةموضوع  أصبححيث 

ن نعرف ما أا المجرد، فهناك صعوبة بالغة في ساسهأن المعرفة يمكن فهمها على أ إلىن نشير أويتوجب 
 (.2013)القهيوي، و ما َّل نعرف أنعرف 

 
نحو تعزيز مكانتها  واسعةً  رة قد فتح لها أفاقاً المعرفة في المؤسسات المعاص إدارةوهكذا نرى أن تطبيق 

مكانا أداة فاعلة تساعد المؤسسات المعاصرة على الدخول في عصر المعرفة  هاألنالتنافسية،  تهاوقدرا تهاوا 
  .(2012والمعلوماتية )عبد المالك، 

 
 وآخرون ي،تقن كمصطلح إليها نظر من فهناك ةفالمعر  إدارة مفهوم تأطير الباحثين بعض حاولوقد 

 وآخرون ةيتنظيم ثقافة كونها زاوية من المعرفة إدارة مفهوم تناول والبعض ملموي، غير موجوداً  اعتبروها
 .ماليو  إقتصادي منظور من رأوها
 

 لسببين يعود وذلك المعرفة دارةإل وشامل جامع مفهوم بوجود التسليم الصعب ( من2002)الكبيسي ويقول 
  :هما
 

 . جداً  واسع عرفةالم إدارة ميدان نأ .1
 التي والعمليات يشملها التي المجاَّلت في السريعة التبدَّلت بمعنى الموضوع هذا ديناميكية .2

 .يغطيها
 
 والعمل اإلبتكارو  والتميز التعاون إلي تهدف عملية" بأنها المعرفة إدارة( 2011ف ماضي )عرِّ وي  

 وجمع واكتساب توليد أجل منمؤسسة ال إدارة قبل من الواعي الموجه المنظم الجهد وهي التشاركي،
أفراد  بين والمشاركة للتداول جاهزة وجعلها العَلقة، ذات أنواع المعرفة كافة وتخزين وتنظيم وتصنيف
دارات وأقسام  ."الوظيفي واألداء القرارات اتخاذ كفاءة يرفع بما المختلفة، المؤسسة وا 

 
باستخدام ذكائها الجماعي  المؤسسةالتي تقوم من خَللها  العملية"( بأنها 2010فها الَلمي والبياتي )عرِّ وي  

 ."ستراتيجيةاإل أهدافهالتحقيق 
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 المعرفة: إدارةأهمية  .6.2.2
 

المعلومكات  إدارةالمعرفكة، فك إدارة إلىالمعلومكات  إدارةالمعرفكة فكي أنهكا تمثل تحكوًَّل مكن  إدارةتكمن أهميكة 
المعرفكة َتعكتبر العنكصر  إدارةفي المؤسكسات، بينمكا  اإلنتاجعناصر تعتبر النظم التكنولوجية أهم  كانكت

البكشري أهكم العناصككر التككي تتعامككل مككع المعلومككات وتكنولوجيككا المعلومككات وتربطهككا بالقككدرات اإلبداعيككة 
 (.2011(، كما جاء في )الرقب، 3: 2006)العباي،  لإلنسان

 
باشككر أو غيككر إَّل وارتبطكت بكه بككشكل م المؤسسةَّل تتكرك أي عمليكة أو نكشاط فكي المعرفكة  إدارةوتككاد 

ن المعلومككات تمثككل جككوهر العمليككات التنظيميككة والمحككرك الفعلي لمختلف النشاطات أمباشككر، حيككث 
 (.2011( كما جاء في )الرقب، 2010 :59ية )حمود، اإلنسان المؤسساتاإلدارية في جميع 

 
 المهارات مستوى تطوير في المعرفة دارةإل البالغ األثرعلى   (Petrovic, 2012)وفي ذات السياق أّكد 

 .والقدرات اإلبداعية لدى العاملين في المؤسسات ية الخَلقةاإلبتكار 
  
لى ذلك و   المعرفة تكمن فيما يلي: إدارة( أن أهمية 58: 2010يقول حمود )ا 
 

زيكادة  إلىمكات والمعرفكة بكين جميكع األفكراد فكي التنظكيم ممكا يكؤدي تكساعد فكي نكشر المعلو  .1
 المستهدف. إلنجازاتمكين العاملين ورفع مستوى األداء وتحقيق كفاءة وفاعلية 

فكككي مختلكككف األزمنكككة البعيكككدة  أهدافهافكككي تحقيكككق  المؤسسةمكككصدر إسكككتراتيجي يكككدعم  .2
 سواء. ة على حدٍ والمتوسطة والقريب

 إزاء المنافسين. حاداً  تنافسياً  وتجعلها سَلحاً  للمؤسسةتزيد من القدرة التنافسية  .3
 المؤسسةكافككة المعلومككات المتعلقككة ب إلىزيككادة مككشاركة العككاملين نظككرًا لككسهولة الوصككول  .4

 .وسياساتها أهدافهاو 
 

 :ةتاليال النقاط في المعرفة إدارة أهمية أجمل (2010التميمي ) ( أن2015جاء في حسينة )و 
 

 .المؤسسة لتطوير ياراتوالخ والمعلومات المعارف كل ربط .1
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 .مجال كل في المعلومات حجم مضاعفة .2
 .الحيوية الكفاءات تشكيل إعادة .3
 .المؤسسة في المعارف من حقيقية لفائدة حركية قواعد خلق .4
 .يهاعل والحفاظ المعرفة إدارة لخلق عمل مراكز ستخدامإ .5

 
هو توظيف المعرفة ونعني هنا استثمارها فالحصول على المعرفة وتطويرها ومشاركتها لم يعد  والمهم فعَلً 

يست التنفيذ، فالمعرفة التي َّل تدخل حيز التنفيذ تعتبر تكلفة ضائعة ول إلى، والمهم هو تحويلها كافياً 
ف على حجم المعرفة المنفذة قياسا لما هو المعرفة يتوق إدارةمنظمة في  يأاستثمارا، ومن هنا فان نجاح 

وما تنفذه مما تعرفه يعتبر أحد أهم معايير التقييم في هذا  المؤسسةمتوفر لديها، فالفجوة بين ما تعرفه 
 (.2013)القهيوي، المجال 

  
ا لتحقيق نما المعرفة مطلوبة َّلستثمارها وتجنيدهليست هي المطلوبة لذاتها وا   رفةالمعف من الناحية العمليةو 

 إدارةوهذا في الواقع ما يسعى اليه الباحث في هذه الرسالة من خَلل الربط بين  ،المنشودة األهداف
أَّل وهو القدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية  هميةالمعرفة ومتغير آخر هو غاية في األ

عرفة معتبرة لديها م -باحثم الحسب عل- األحمر الفلسطيني الهَلل األحمر الفلسطيني، فجمعية الهَلل
تمت إدارتها بالشكل العلمي  إذاوهذه المعرفة  في العديد من المجاَّلت وعلى المستوى المحلى والدولي

سيحقق قيمة مضافة وبدون أدنى شك السليم وتسخيرها لخدمة عملية اتخاذ القرار الفاعل فإن ذلك 
 .للجمعية

 
 المعرفة: إدارةأهداف  .7.2.2

 
 هداف المعرفة كما يلي:أ (Morrow, 2012)  يوضح 
  

 شطةألنفي كافة ا للمؤسسةوقيمة مضافة قوة  إعطاء .1
 .المؤسسةداخل  الخبرة سريعا بين الوحدات واألفرادونشر نقل  .2

 
 تهدف لتحقيق ما يلي: المعرفة إدارة أن يرىف (2008 :60) الزياداتأما 
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عادة استعمالها .1  .أسر المعرفة من مصادرها وخزنها وا 
 .المؤسسةجذب رأي مال فكري أكبر لوضع الحلول للمشكَلت التي تواجه  .2
لرفع  بينهم المعرفةوتبادل على المشاركة  المؤسسةد افر ألتي تشجع خلق البيئة التنظيمية ا .3

 مستوى معرفة اآلخرين.
 وكيفية الحصول عليها وحمايتها. مطلوبةتحديد المعرفة ال .4
دارةقيمة لألعمال و إضافة  .5 دارةالعاملين و وتطوير  ا   الزبائن وتقييم النتائج. ا 

 
 المعرفة: إدارةمصادر  .8.2.2

 
 هما: المعرفة على للحصولمصدرين هناك  أن ذكر (62: 2005حجازي ) ( أن2013غنيم )أورد ال

  
حد المصادر الداخلية َّلكتساب المعرفة وتشتمل أحيث تعتبر المعرفة الضمنية  :المصادر الداخلية .1

ا النوع من المعرفة بصعوبة وغالبًا يمتاز هذ ومعتقداتهم وافتراضاتهم وذاكرتهمات األفراد على خبر
 .المؤسسةوبرغم ذلك له منافع كثيرة لصالح  التوصيل أو الشرح أو النقل

على  حيث هناك عدد كبير من المصادر الخارجية يمكن الحصول منها :المصادر الخارجية .2
المؤتمرات وتعيين الخبراء والمستشارين ومتابعة الصحف والمجَلت  في المعرفة مثل المشاركة

وجمع المعلومات والبيانات من الزبائن والمنافسين  ،والمواد المنشورة على الشبكة العنكبوتية
قامة المشاريع المشتركة وغير ذلك. ،األخرى المؤسساتوالموردين والتعاون مع  نشاء التحالفات وا    وا 

  
  كما يلي: بالنسبة للمعرفةنفي المصدرين  إلى( 2009حارثي )الأشارقد و 

  
 المتمثلة في: المصادر الداخلية .1

 
 المخزونة المعتقداتو  األراءو األفكار و  تجاربالو  خبراتالمعرفة الضمنية مثل ال .أ

 .صريحة معرفة إلىله منها يتحو  ما تم أوعقول العاملين في
 .المؤسسةالموجودة في  اإللكترونية مةظألنوا والمعلومات الوثائق .ب
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 مثل:ية المصادر الخارج .2
 

 والمنافسة. الرائدة المؤسسات األخرى .أ
 واإلستشارات.والتدريب  البحثومراكزالجامعات  .ب
 .الخارجيةالمعلومات  وشبكاتالشبكة العنكبوتية  .ت

 
 :المعرفة إدارةعمليات  .9.2.2

 
المعرفة ورغم هذا الخَلف إَّل أن غالبيتهم اتفقوا على أنها عملية  ةإدار  اختلف الكتاب حول عدد عمليات

( 2011) آخرونو  فَلق ذكرقد ف أربعة، إلى العمليات هذه تقسيم إلى الباحثين معظم خلص وقد  مستمرة،
 أن هذه العمليات تشمل ما يلي:( 2015كما جاء في عبيد )

 
 على للحصول خَللها من المؤسسة تسعى تيال شطةألنا جميع بهايراد و  ة:المعرف وتوليدتكوين  .1

 .الضمنية أو الصريحة المعرفة على المحتوية كتلك المتعددة مصادرها من اقتنائهاو  المعرفة
دامتها عليها والمحافظة بالمعرفة حتفاظاإل تشكل التي العمليات هي: و المعرفة تنظيمو  خزن .2  وا 

 .إليها الوصول وتسهيل تنظيمهاو 
 .المؤسسة رادأف بين المعرفة وتوزيع نشر وتعني: المعرفة ومشاركة نقل .3
 واستثمار المناسب الوقت في المعرفة هذه استخدام وتعني المعرفة، إدارة غاية وهي: المعرفة تطبيق .4

 المؤسسة، تواجه التي المشكَلت حل في توظف أن يجب حيث المؤسسة، في تواجدها فرصة
  .المؤسسةهات توجو  أهداف تحقيق التطبيق هذا يستهدف أن ويجب

 
 كما يلي: عمليات إدارة المعرفة (2010أبو فارة وعليان ) وأورد
 

 .تشخيص المعرفة .1
 .تخطيط المعرفة .2
 .تحديث المعرفة .3
 .نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة .4
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 .توليد واكتساب المعرفة .5
  .تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة .6
 .تطبيق المعرفة .7
 .متابعة المعرفة والرقابة عليها .8

 
 :إلىالمعرفة  إدارة تما عمليا( قد قسّ 15: 2004أن الدوري والشمري ) أيضاً بيد ع وتقول

 
 .المعرفة تشخيص .1
 .المعرفة أهداف تحديد .2
 .المعرفة توليد .3
 .المعرفة خزن .4
 .المعرفة توزيع .5
 .المعرفة تطبيق .6

 
 .(3.2) الجدولالمعرفة  إدارةالمتعلقة بالباحثين  تقسيمات من مجموعة( 2015وقد قدمت حسينة )
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   .المعرفة إدارةعمليات تقسيم  :3.2جدول 

المؤسسي. رسالة ماجستير غير  األداء تحسين في المعرفة إدارة (. دور2015حسينة، قلبو ) المصدر:
 .-بسكرة– خيضر محمد منشورة، الجزائر: جامعة

 المعرفة إدارةعمليات   المصدرو  الكاتب الرقم

1.  Rastogi (2000 :40) 
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ة لمؤسسته وبحكم خبرته واطَلعه على البيئة الداخلية والخارجييمات نية لهذه التقسالدراسة المتأبعد و 
عمليات  خمييتناول هداف الدراسة قرر الباحث أن ولتحقيق أ)جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني( 

ستشكل وهذه العناصر  ،نظام متكامل إلدارة المعرفةالعناصر األساسية الَلزمة لتأسيي تشمل  جوهرية
حسب التسلسل  ه الرسالة وذلكفي هذ المعرفة إدارة متغير فيوقياسها  المنوي دراستها والمجاَّلت األبعاد

 :تاليال
 

 إكتساب المعرفة:  .1
 

 من واقتنائها على المعرفة للحصول خَللها من المؤسسةى تسع التي شطةألنا وهي جميع
أو  البيانات مثَلً  قواعد كانت معرفة صريحة ويتم الحصول عليها من المتعددة سواءً  مصادرها
 .من خَلل ذوي الخبرة واإلختصاص ضمنية معرفة

 
تساؤَّلت جديدة،  بأنها تتم من خَلل إثارةعن كيفية توليد األفكار  شتاين"نيأ ويقول "ألبرت

 يتطلب خياَّلً  وهذا عتبار للمشاكل القديمة من زاوية جديدةحتماَّلت جديدة، وأن تنظر بعين اإلوا
 (.2014)إيدير،  إبداعياً 

 
عند  الموجودة المعرفة) يةناإلنسا مصادرها من المعرفة استخَلص يعني المعرفة واكتساب
قاعدة  في وتخزينها ونقلها (والمادية الرقمية الوسائط في الموجودة المعرفة) والرمزية( الخبراء
الضمنية  المعرفة واستخَلص استقطاب يمكن َّل الحالتين وفي المعرفة، إدارة نظم في أو المعرفة

مؤكدة  وبصفة كاملة بصورة زيةالرم مصادرها من الصريحة والمعرفة يةاإلنسان مصادرها من
المعرفة  استقطاب عملية تنفيذ تعيق قيود ووجود المعرفة كل تمثيل استحالة منها كثيرة ألسباب

 (.2007 )ياسين، المعلومات نظم في وبرمجتها تمثيلها تاليوبال
 

 تطوير المعرفة:  .2
 

 التي تملكها المؤسسة لمعرفةوالتطوير عامل مهم للبقاء واإلستمرار والنمو في كافة المجاَّلت وا
َّّل ستجد لكذلك بحاجة  لتطوير لتواكب المستجدات في ظل التنافسية العالية في وقتنا الحاضر وا 
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المؤسسة نفسها في دوامة من التأخر والتخلف مقارنة بباقي المؤسسات الناشطة في نفي بيئة 
 بعدة وسائل منها: يمكن أن تتم تطوير المعرفةعملية و العمل، 

 
 الخبرات تبادل طريق الضمنية عن الذي يؤدي لزيادة وتطوير المعرفة اإلجتماعي لتفاعلا .أ

 األفراد.  بين الفنية والمهارات
و من أبين األفراد  تداولها يتم التي التعليم والتدريب المستمر باستخدام الوسائل التعليمية .ب

 خَلل المشاركة في المؤتمرات والورش العلمية المتخصصة.
 معرفة إلى الضمنية المعرفة الفعال والعمل الجماعي ويتم من خَلله تحويل التواصل .ت

 صريحة.
 

كما قال روي ( 2014المعرفة. ويقول إدير ) رتطوي إلىأهم العوامل التي تؤدي  عد التفكير منوي  
كان لدي أية نصيحة  إذاعمال في عصرنا الحالي، ذات مرة: "كبر رجال األأتوميسون، أحد 

يجب  ،فيجب عليه أن يفكر ،كان المرء يرغب في تحقيق النجاح إذافهي أنه كرجل ناجح، ستمرار، لإل
ستطيع أن أقول أن هناك القليل أضاف "عبر مَلحظتي الدقيقة، أأن يتعب". و  إلى ...عليه أن يفكر

 نت أحدهم؟أيؤدوا هذا العمل الشاق والمجهد". هل  ألنمن األشخاص على استعداد 
 

أنماط من  (4)هناك هذا المجال تطويرها، وفي في وكبيرًا  فاعَلً  اً دور  ل المعرفةتلعب عملية تحويو 
 هذه العمليات تشمل: ، و عمليات تحويل المعرفة بشقيها

 
عنكد مشاركة الفرد بمعرفته وذلك معرفة ضمنية أخرى  إلىعملية تحويل معرفة ضمنية  .أ

 .رفة لدى الطرفينتطور المع إلىمما سيؤدي  لوجه الضمنية مع اآلخرين وجهاً 
أو أجزاء من  اً عندما يمزج الفرد قطعوذلك معرفة معلنة أخرى  إلىعملية تحويل معرفة معلنة  .ب

 .ومتطورة المعرفة المعلنة ليخرج بحكم مهارته وخبرته بمعرفة جديدة
معرفة معلنة وهذه العملية من أساسيات التوسع في قاعدة  إلىعملية تحويل معرفة ضمنية  .ت

نظيمية من خَلل ترميز أو تدوين الخبرات وتخزينها بالشكل الذي يمكن به إعادة المعرفة الت
مما يساهم في تطوير المعرفة على نطاق واسع في  استخدامها والمشاركة بها مع اآلخرين

 .المؤسسة
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المعرفة  قندما يبدأ الموظفون بتطبيمعرفة ضمنية وذلك ع إلىعملية تحويل معرفة معلنة  .ث
مخزونهم من المعرفة الضمنية توسيع زيادة و اركة بها واستخدامها في المعلنة أو المش

(Nanoka and Takeuchi,1995:14-37) ( 2012غا، الخير واآل أبوكما جاء في.) 
 

 نشر المعرفة: .3
 

المعرفة وربما يكون حجر  إدارةنشر المعرفة وتوزيعها يشكل بعد مهم ومكون أساسي من مكونات 
المأمولة يضمن مضاعفة رأي المال الفكري  اإلنسيابيةتم بالسَلسة و  إذافة الزاوية لها، فنشر المعر 

والنمو، فالمعرفة في التطور  أهدافهاتحقيق  تاليلدى المؤسسة وكوادرها في زمن قياسي وبال
 بعكي رأي المال المادي َّل تنضب مهما أنفقنا منها. 

 
 العمليات تشمل بأنها الواسع ة بتعريفهاالمعرف لعلم المعلومات نشر األمريكية الجمعية فتعرّ وقد 

  (.2006وآخرون،  العلي( امستخدميه إلى المعلومات إليصال الضرورية
 
 طريق عن المعرفة الضمنية توزيع من خَلل المؤسسة أفراد بين المعرفة ومشاركة نشر يتمو 

 والتعلم، ت الداخليةوالنشرا بالوثائق نشرها فيمكن الصريحة المعرفة أما. والحوار كالتدريب أساليب
 والمكاتبات وذلك والرسائل التقارير في الرسمية الطرق رسمية. وتتمثل وغير رسمية بطرق وتتم

 .وبالحاس أجهزة شبكة خَلل من الداخلي تصالواإل لكتروني،اإل البريد بتوظيف
 
 خَلل من رسمية غير المعرفة بطرق نقل يمكنأنه  (Morrow, 2012)يقول في هذا اإلطار و 

قد تتم و  المؤسسةفكككراد أبين قد تتم ل المعرفكككة عمليكككة تبادو  الموظفين. بين ةاإلجتماعي العَلقات
كة عن طريق التعلكككم والشكككرح طراف الخارجيكككة المحيطكككة بهكككا، ويتكككم تبادل المعرفككواأل المؤسسةبين 

لخبكككرات وتعكككد هذه العملية ثمكككرة عمليات كر او التجريب والتطبيق مما يحسكككن مسكككتوى المعرفة عبككأ
 تحقيقكككه. إلى دارةتسكككعى اإل ذيالمعرفة والهدف ال إدارة
 
 في وتقاسمها لنقلها مساندة تنظيمية وثقافة ترتيبات إلى تحتاجعملية نشر المعرفة وتوزيعها و 

 التنظيمية الثقافة على كبير حد إلى نجاحها يعتمد حيث سهلة مسألة ليست يوه المؤسسةأرجاء 
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 المعرفة توزيع ويعتمد والسلطة. الرقابة من تقليدية عَلقات على تعتمد التي المؤسسةالسائدة في 
وأدلة  كالتقارير رسمية تكون أن يمكن اآلليات هذه ذلك، تتيح فعالة آليات وجود وتقاسمها على

 جتماعاتكاإل الرسمية غير أو العمل، أثناء والتعلم المخططة الرسمية جتماعاتواإل التدريب
العمل  أوقات غير في عادة وتتم مقنناً  رسمياً  طابعاً  تتخذ َّل التي النقاشية والحلقات والندوات
 (.2006)قطارنة، 

 
 تطبيق المعرفة: .4

 
المعرفة فهي الهدف  إدارةخرج النهائي لكافة العمليات األخرى في يمثل تطبيق المعرفة الم  
الواقع العملي  إلىإخراج الكّم األكبر من المعرفة من الحيز النظري المنشود وذلك من خَلل 

المشكلة المتمثلة في الفجوة المعرفية الواقعة في الفرق بين ما نعرف وما نطبق مما  حلل وصوَّلً 
 نعرف.

 
تنفيذية،  عمليات إلى المعرفة تحويل عن يعبر المعرفة تطبيق ( إن2008يقول الزيادات )و 

 في المعرفة وتعني إستخدام المعرفة، إدارة عملية وغاية األساسي الهدف معرفةال تطبيق ويعتبر
 في النشاطات توظيفها خَلل من وذلك المؤسسة، في تواجدها فرصة واستثمار المناسب، الوقت

جودة  وتحسين القرار، واتخاذ المالية، دارةواإل البشرية، الموارد إدارةك التنظيمية والعمليات
 وأغراض أهداف تحقيق التطبيق هذا يستهدف أن ويجب المشكَلت، وحل ع،والسل الخدمات
 .المؤسسة

 
 ارتباطاً  وأكثر المؤسسة أنشطة تنفيذ في ستخداملإل مَلءمة أكثر جعلها المعرفة تطبيق ويعني
 المعرفة ثَلث لتطبيق آليات التمييز بين يمكن أنه إلى (جرانت) ويشير بها، تقوم التي بالمهام

 بالتوجيهات مجموعة ويقصد .ذاتياً  المحددة المهام ذات العمل وفرق والروتين جيهات،التو  ي:وه
المتوفرة لدى الضمنية  المعرفة لتحويل وضعها يتم التي والتعليمات واإلجراءات القواعد من محددة

ومواصفات  لألداء أنماط وضع إلى فيشير الروتين أما الخبراء، لغير صريحة معرفة إلى لخبراءا
 باآلخرين، تصالاإل إلى الحاجة دون المتخصصة معرفتهم ودمج بتطبيق لألفراد تسمح عملياتلل
 التي المواقف في استخدامها فيتم ذاتياً  المحددة المهام ذات العمل فرق بناءي وه الثالثة اآللية أما
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 الروتين أو التوجيهات استخدام يمكن وَّل التأكد، عدم من بقدر وتتسم معقدة المهام فيها تكون
 المشكَلت لحل التصدي المطلوبة والتخصصات المعرفة ذات الفرق تتولى اآللية هذهي وف بشأنها

.(Martensson, 2000) ( 2012الزعبي، و  الغنمأبو كما ورد في.) 
 

 متالك المعرفة واإلحتفاظ بها:إ .5
 

جراءات عمليات عبارة عن وهي  م اإليجابي في ضرورية جدًا لتحقيق اإلستدامة المنشودة والتراكوا 
عادة استخدام المعلومات المتاحة واإلستفادة من المعرفة من حيث إ إدارة مكانية استخدام وا 

 التجارب السابقة في كافة مجاَّلت أعمال المؤسسة.
 
دامتها وتنظيمها عليها والمحافظة بالمعرفة حتفاظاإل تشمل العملياتهذه و   اعنه البحث وتسهيل وا 

 للمؤسسة، الذاكرة التنظيمية بمثابة العملية هذه تعد حيث استرجاعها، بلس وتيسير إليها والوصول
 وأية معلومات له يحدث ما كل بتسجيل المؤسسة في فرد كل كقيام طرق بعدة العملية هذه وتتم

 قبل من استخدامها يسهل بطريقة وتخزينها المعلومات بجمع مسؤول شخص قيام أو جديدة،
 حيث معينة إدارة إلى أو شخص إلى لديهم الموجودة المعرفة بتقديم اداألفر  جميع قيام الجميع، أو

 .( (Perez & Pablos, 2003توثيقها ثم ومن المعرفة وتنقية هذه تحليل يتم
 

 :المعرفة إدارةمتطلبات تطبيق  .10.2.2
 

والثقافة  نظيمية،المعرفة مثل: تغيير الهياكل الت إدارةر من اإلجراءات الضرورية لتطبيق هنالك الكثي
( كما ورد في 6: 2005) الوهاب عبد بينو  .اإلبتكار، وتشجيع التعلم والتغيير، و ستراتيجيةالتنظيمية، واإل

 كما يلي: المعرفة إدارةلتطبيق هم العوامل الَلزمة أ( 2016عودة ) أبو
 

 الثقافة التنظيمية:  .1
 

ة بين العاملين. ويتطلب والسائد المؤسسةهي مجموعة من القيم والمعتقدات واألحاسيي داخل 
المعرفة في أية منظمة، أن تكون القيم الثقافية السائدة مَلئمة ومتوافقة مع مبدأ التعلم  إدارةتطبيق 
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 إلى ,Bollinger) 2001( وأن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل. ويشير
ثقافة تحترم وتقدر المعرفة وتعزز دور القيادة في نجاح تطبيق المعرفة من خَلل إيجاد  أهمية

نشاء بنية تحتية للمعرفة، وتوفير أنظمة دعم ا  لك المحافظة على صناع المعرفة، و مشاركتها، وكذ
 تعزز وتسهل من عملية مشاركة وتبادل وتطبيق المعرفة.

 
 القيادة: .2

 
 فإنها تكونمعرفة، ال إدارةعمليات تطبيق العليا  دارةاإل وعندما تتبنى، نجاحالأساي  دارةتعتبر اإل
 اً مبدع اً قيادي اً أسلوبالمعرفة يتطلب  إدارةتطبيق . و في التعلم والتنميةألتباعها ومستخدميها القدوة 
 يوذلك من خَلل تكوين وتبنّ ، المخرجاتأفضل  إلى بطريقة تؤديالمؤسسة  موارد يدير اً ومبتكر 
يسعى لتحقيقها جميع أفراد  تاليوالمجتمع وبال المؤسسةتشبع حاجات الفرد و مشتركة رؤية 

اإلتصاف و  المؤسسةأفراد  والقرب من المستمر فاعلاإلتصال والت والقيادة تعني، المؤسسة
أن  (Zyngier, 2006د )كّ قد أوالموضوعية في الحكم واتخاذ القرارات. و  والتفاعلية المرونةب
 واردالبيئة الخصبة والم فيرو الثقافة المَلئمة وت وتعزيز في نشرفاعل ودور  أهمية العليا دارةإلل

دارةومشاركة و  ب وتشخيصاسالَلزمة إلكت  . المؤسسةفي المعرفة  ا 
 

 البشرية: ىالقو  .3
 

ويعتبر أحد أهم  المؤسسةنقصد بالقوى البشرية أنها تمثل الكادر البشري الذي يقوم بكافة أعمال 
لتوسع. إذ يعتبر كل عامل في البقاء واإلستمرار والتطور وا المؤسساتالموارد التي تعتمد عليه 

ى التي تسع المؤسسات، حيث أن للمؤسسة أو فشلٍ  نجاحٍ  عنصرَ  المؤسسةمن العاملين في 
من  ومتخصصٍ  اهرٍ وم متميزٍ  بشريٍ  لتحقيق التميز والنجاح هي القادرة على خلق وتبني كادرٍ 

ية بشكل كبير في خَلل التدريب والتأهيل والتطوير المستمر. وتساعد برامج تنمية القوى البشر 
 (.2007المعرفة بأقل مستويات المقاومة والنزاع )المطيران،  إدارةتطبيق عمليات وأنظمة 
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 تكنولوجيا المعلومات: .4
 

وزيادة الفاعلية في  طويرفي تنكار دورها وَّل يمكن إالتكنولوجيا الحديثة ن هذا هو عصر َّل شك أ
 المؤثر للمعلوماتدور لالوقت المناسب وامات في وذلك من خَلل توفير المعلو  المؤسساتأداء 
في معرفة جديدة  كتساب وتطويرتوليد واكبير في  دورللتكنولوجيا و ترشيد القرارات. في 

، ومن هذه األدوات المعرفة إدارة . وتوفر التكنولوجيا أدوات عديدة تساهم في تطبيقالمؤسسات
(. وقد 2007لكترونية الحديثة )المطيران، األجهزة اإلو ، وقواعد البيانات والبرامج اإلنترنتشبكة 
المعرفة،  إدارةومتعاظمًا في تطبيق  ( أن التكنولوجيا تلعب دورًا جوهرياً 2006داسي ) تأكد

 لها.وتقديم الدعم الَلزم 
 
 :المعرفة إدارةتنفيذ  معيقات .11.2.2

 
أشار حيث ، هذا القرار احالمعرفة َّل يعني بالضرورة نج إدارة وتطبيقتنفيذ  لقرار المؤسسةاتخاذ إن 

Coakes  (2003( كما ورد في أبو فارة وعليان )إلى مجموعة من المعوقات الرئيسة التي 2010 )
 تعرقل تنفيذ إدارة المعرفة بشكل فاعل منها:

 
 سيطرة الثقافة التي تكبح التشارك في المعرفة. .1
 عدم دعم القيادة العليا إلدارة المعرفة. .2
 فهوم إدارة المعرفة ومحتواها وفوائدها.اإلدراك غير الكافي لم .3
 اإلفتقار إلى التكامل بين نشاطات المنظمة المرتبطة بإدارة المعرفة وبين تعزيز التعلم المنظمي. .4
 اإلفتقار إلى التدريب المرتبط بإدارة المعرفة. .5
 اإلفتقار إلى الوقت الكافي لتعلم كيفية استخدام وتنفيذ نظام إدارة المعرفة. .6
 إلى فهم مبادرة إدارة المعرفة بشكل صحيح بسبب اإلتصال غير الفعال وغير الكفؤ.اإلفتقار  .7

 
 :كما يلي بعض هذه العوائق (2004)ر و ز  أبوأورد دهمش و قد و 
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عور الموظفين بأن سيطرتهم على المعرفة تردد في مشاركة المعرفة واستخدامها بسبب ش وجود .1
ية القيام بالعمل وقلة احتمال منشأة الذي يعرف كيفكانوا الطرف الوحيد في ال إذاعطيهم السلطة ت
ومن وجهة النظر  ،ستغناء عنهم وهناك احتمال أكبر لحصولهم على زيادة في الرواتب واألجوراإل

المشاركة في المعرفة والمهارة التي يتصفون بها في بالفردية ليي هناك أي معنى للسماح لغيرهم 
 .ظروف تتصف بالمنافسة

الدمج والتكامل مع نظم المعلومات اإلدارية  فيج التقنية حيث أن هناك مشاكل عدم نضو  مشكلة .2
  ة.وخاصة تلك النظم القديمة الموروثاألخرى 

 بالرغم من المميزين خبراءنقص في العدم نضوج أساي المعرفة في الصناعة فهناك مشكلة  .3
 .العمل قضائهم سنوات طويلة في

 .مرتفعةالمعرفة  إدارةقد تكون تكاليف نظام  .4
 
إجمال أهم المعيقات  إلىيخلص الباحث  نية لعديد المراجع والمصادرمن خَلل اإلطَلع والدراسة المتأو 

 المعرفة فيما يلي: إدارةالتي تواجه تطبيق وتنفيذ 
 

 .المؤسساتفي  اإلداريةالعليا وباقي المستويات  دارةوجود فجوة وفراغ بين اإل .1
 لى مشاركة ونشر المعرفة.غياب الثقافة التنظيمية القائمة ع .2
 عتبارها مصدر قوة وتميز لهم عن األخرين.ر المعرفة من قبل بعض العاملين واإحتكا .3
 .المؤسساتالمعلومة المناسبة بالوقت المناسب في معظم  إلىصعوبة الوصول  .4
 لدى العاملين. المؤسسي اإلنتماءقلة الوَّلء و  .5
 ي وروح الفريق. وجود النزعة الفردية وغياب منظومة العمل الجماع .6
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   القدرة على اتخاذ القرارالمبحث الثاني:  3.2
 

 مقدمة: .1.3.2
 

 اإلنسانوترك له مهمة اإلختيار بهدف إعمار األرض، لذا كان على  اإلنسان تعالىلقد خلق اهلل تبارك و 
ه العمر ولم يعد نه كبر ومضى بأعلى اتخاذ القرار، وأن َّل يقول  أن يقرر، وأن يساعد نفسه بل واآلخرين

رار. ومن يقول أنا َّل استطيع أن أن يساعد أوَّلده على إتخاذ الق أيضاً هناك وقت إلحداث التغيير، وعليه 
إننا جميعًا لدينا قرارات مشتركة وهي أن نكون سعداء في  تخذ قرارًا فهذا في حد ذاته قرار بعدم اتخاذ قرارأ

هذه القرارات ت عرف بإسم فسنا لم نفعل أيًا مما قررناه، و جد أنحياتنا، وأن نكون ناجحين في عملنا، لكننا ن
القرارات الضعيفة، أما القرارات القوية فهي القرارات التي يستطيع صاحبها أن ينفذها، وعلينا أن ندرك أن 

ولكي نتخذ قراراتنا بشكل صحيح علينا أن نعلم كيفية اتخاذ القرار الصحيح  ،القرار هو ما يحدد المصير
 (.2008أفضل حال في الدنيا واآلخرة )الفقي،  إلىى نصل حت
 

ومحورهكككككككا هكككككككو القكككككككرار، والقكككككككرار يكككككككأتي نتكككككككاج عمليكككككككة  اإلداريكككككككةوممكككككككا َّل شكككككككك فيكككككككه أن جكككككككوهر العمليكككككككة 
متكاملكككككة تشكككككمل العديكككككد مككككككن العناصكككككر منهكككككا التفكيكككككر والتشككككككخيص والتحليكككككل والمشكككككورة وقيكككككاي الخطككككككر 

إتخككككاذ القككككرار المطلككككوب،  إلككككىهككككذه العناصككككر فككككي النهايككككة  تتوصككككلحيككككث وتكلفككككة الفككككرص البديلككككة...الخ، 
 المواقككككككف اليوميككككككة وربمككككككا اللحظيككككككة ووظائفهككككككا تتضككككككمن بطبيعتهككككككا مواجهككككككة العديككككككد مككككككن دارةوعمليككككككة اإل

وعمليكككككة اتخكككككاذ  اإلداريكككككةاختيكككككار البكككككديل المناسكككككب للتعامكككككل معهكككككا. والكككككربط بكككككين العمليكككككة تسكككككتدعي التكككككي 
تكككككككوين منظمككككككة أو التوجككككككه نحككككككو  وأألي مشككككككروع فككككككالتفكير بإنشككككككاء القككككككرار تبككككككدأ مككككككن البككككككدايات األولككككككى 

 .راً معين دون غيره، كل ذلك يعتبر قرانشاط 
 

بالمعلومات إلمكانية جمع أكثر من بديل يصلح ليكون قرارًا فّعاًَّل في سبيل  تتعلق وعملية اتخاذ القرار
، للمؤسسة تاحةَلل جميع العناصر المة وباستغتحقيق الهدف المنشود باستخدام الموارد واإلمكانات المتاح

، والتحليل، لخدمة اإلبتكارعالية من التفكير، واإلبداع، و مع ذلك يتعين أن يتمتع متخذ القرار بصفات 
عملية اتخاذ القرار مع مراعاة جميع المتغيرات الموجودة في بيئة العمل وصوًَّل للتميز والريادة والبعد عن 

 .(47: 2015العشوائية والتخبط )شبانة، 
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 فإن من البيانات، المصنعة المادة هي المعلومات كانت إذا"( 2016وفي نفي السياق يقول بلعلي )
 البيانات والمعلومات، خَلصة أو استنتاجية حصيلة وهي المعلومات، من المصنعة المادة هي المعرفة

 المعلومات الفرد لهذه وفهم يعاباست طريق عن وذلك معرفة، إلى تحولها للمعلومات كيةيالدينام الحالة وأن
 ".الفعالة القرارات واتخاذ التصرف على مقدرته يزيد مما
 

 ومهارات وخبرات حدي المدراء بصورة أذهان في المتوافرة ن المعرفةإ أيضاً ( 2013ويقول )نوري، 
 .اإلداري القرار اتخاذو  تعزيز في أمثَلً  استثماراً  تستثمر ولم اإلهتمام من اً وافر  حظاً  وقدرات لم تنل وتفكير

 ألن للموارد البشرية. المعرفية القدرات تفجير في تسهم التي العوامل إلى المؤسسات فكر توجه من بد فَل
 الوقت في الصحيح القرار اتخاذ يستطيع حتى بالمعرفة يتحلى مدير إلى دوماً  تحتاج العصر منظمات
 المناسب.

 
، فتأثيرات المحيطةعن التأثيرات بمعزل  ييلالقرار الجماعة، و  وتخذ على مستوى الفرد أي القرار ولما كان

تتمثل بصفات وشخصية وقيم صانع القرار، والتي بدورها تتأثر  اتخاذ القرارات الرشيدةي ف الزاوية الفردية
لمدخل فإن أي محاولة لصنع قرار وباستخدام ا تاليوبال .وقابليته ودافعيته بعوامل عدة أهمها حجم معرفته

، كما أن حجم اإلعتبار حجم التأثير الذاتي لمتخذ القرار في هذه العملية عينلتحليلي َّلبد أن تأخذ با
سينعكي   -كونها تعطي الصورة الواضحة عن طبيعة البيئة ذات السمة الديناميكية- المعلومات المتوفرة

وهذه  تأكد البيئي، ة الَلفي سعيه لتقليل حال بصورة أو بأخرى على حدود اإلدراك لصانع ومتخذ القرار
ز بحالة التعلم المستمر والخبرة المتراكمة والتدريب، على أن َّل ننسى  ما لدى متخذ  أهمية أيضاً بدورها ت عزا

وتكامل  اإلداريةستشارية ومدى كفاءتها وتعاونها من أجل ترشيد القرارات القرار من األجهزة التنفيذية واإل
 .(2013لشمري والعزاوي، عناصرها الفنية والقانونية )ا

 
 تعريف القرار: .2.3.2

 
يعّرف القرار بأنه استقرار إرادة الفرد على التصرف على نحو ما بشأن المشكلة التي يواجهها، والقرار هو 

دراكٍ  تم عن وعيٍ يفعل اختيار  يقوم به الفرد من بين مجموعة من البدائل المحددة بطريقة مدروسة  وا 
 (.2016)طمايزة،  اً عشوائي اً وليي اختيار 
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القرار َّل بد من وجود هدفين  اتخاذيتي اإلختيار واإللتزام، وقبل كما يعرف القرار بأنه الفكرة المرتبطة بعمل
 متخذفإن ذلك يعني وجود فاعل وهو  أو مسارين للعمل يتنافسان من حيث األفضلية، وعندما يتخذ القرار

 (.2012ًا بذلك )حسونة، وخطة والتزم شخصي اً القرار، وقد اختار هدف
 

 اتخاذ القرار: .3.3.2
 

خَلل  األهداف"عملية اختيار بديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر لتحقيق هدف أو مجموعة مكن 
" للمؤسسةمكن البيئة الداخلية والخارجية والموارد المتاحة  كَلً تشمل  فترة زمنية معينة في ضوء معطياتٍ 

 .(78: 2006)حنفي، 
 
 بدائلَ  عدةبين  بديل من ختيارإيتم من خَللها يحدث أو بأنه "العملية التي  (1980)مواري، يعرفه و 

 .(2002" )السبيعي، المؤسسةأهداف  هدف أو أكثر من من أجل تحقيق متاحةٍ 
 

 نظريات اتخاذ القرار: .4.3.2
 

في العمل  تبارها ركنًا أساسياً شستر بيرناد أول رائد وضع األسي األولية لدراسة اتخاذ القرار واعيعتبر 
 بالفرد متنقَلً  ئاً ، مبتدوخواص القوى المتفاعلة في العمل وأسلوب تفاعلها واعألنخَلل تحليله اإلداري من  

 ء شستر في عملية اتخاذ القرار:اهم آر أمن مهامه. و المنظم منتهيًا بوظائف المدير و  النشاط التعاوني إلى
 

 .بيولوجية واجتماعيةار محدودة بعوامل طبيعية و ختياإلعلى  اإلنسانأن قدرة  .1
 ينة واختياره يرتكز، أوعدمه في حاَّلت معبغض النظر عن تعاونه مع اآلخرين أن الفرد يختار .2

 المتاحة.على أغراضه ورغباته وعلى البدائل الظاهرة له و 
 تعاون بين الناي من النوع الشعوري المقصود الهادف.هو  أن التنظيم .3
 الرسمية ضرورية إلحداث رالتنظيمات غي، و مية ضرورية للنظام والتماسكت الرسأن التنظيما .4

 .النشاطالحيوية و 
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 إلىقراراته الحدي واألحكام الشخصية في اتخاذ ولفترة طويلة من الزمن يعتمد على  اإلنسان بقيلقد و 
لظواهر ة بتطبيق طرق البحث العلمي على ااإلجتماعين في العلوم يالمتخصص ظهر اهتمام أن
خضاعها لوسائلو ة اإلجتماعيقتصادية والسياسية و اإل  ، وكان )فريدريكالقياي العلمي واختبارات ا 

عن  تطبيق أساليب البحث العلمي في اتخاذ القرارات عوضاً  إلىأول الرواد الذين دعوا  تايلور(
، والذي يرى أن (نظرية القرارل )األبالذي يعتبر  يمون(اس ت)هربر  إلى األحكام الشخصية، وصوَّلً 

 بسببالقرار ما هو إَّل إختيار بين مجموعة من البدائل، تتطلب عملية طويلة من التخطيط واإلعداد 
تحقيق هدف ما  إلىترمي هذه العملية في آخر المطاف و تتم بين البدائل المطروحة، سالتضحية التي 

خر، وهنا نَلحظ أن البديل حد ذاته وسيلة لتحقيق هدف آبوالذي يعتبر ضل( )إختيار البديل األف
عام، لكنه يكون أفضل البدائل بناًء  تحقيق الهدف بشكل إلىالمختار ما هو إَّل حل وسط َّل يؤدي 

 (.2009 ،)بن التركي الداخلية للمؤسسةمات المتعلقة بالبيئة الخارجية و على المعلو 
 
بنسبة يكون رشيدًا  َّل فأوضح أن القرار اإلداري ،تحليل صفة الرشد في القراراتيمون باس قامو 
ومن هنا يرى سيمون أن على  ،لدى متخذ القرار كل مقومات الرشد توفر صعبه من الألن (100%)

 قدرة محدودة اإلنسانقدرة  حيث أن ،المدير أن يكتفي بالحلول المقبولة بدًَّل من الحلول المثالية
 َّل يستطيع التعامل إَّل مع اإلنسانو  ،دفي وقت واح قليلةٍ  إَّل أداء أشياءَ  وليي بوسعها ،ليست نهائيةو 
هم آراء هربرت سايمون في أومن  .في بيئته توفرةقليل من المعلومات المختزنة في ذاكرته أو المال

 القرار: عملية اتخاذ
 

 .عملية اختيار المؤسسةعمل في  كلأن وراء  .1
  .المؤسسةختيار)اتخاذ القرار( هي عملية مستمرة ودائمة في إن عملية اإل .2
 هما:فئتين  إلىأي تنظيم ينقسم  .3

  
  .العليا اإلداريةيوجدون في المستويات و  فئة متخذي القرار: .أ
 يوجدون في المستويات الدنيا من التنظيم.فئة منفذي القرار: و  .ب

 بين البدائل هي وظيفة متخذ القرار. واإلختيار من أن عملية اتخاذ القرار .4
 ي أسلوب تنفيذه.إن فشل القرار قد َّل يكون في اختياره بل ف .5
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رضا والقناعة بحدود الرشد أن عملية اتخاذ القرار هي عملية للبحث عن حل وسط موصل لل .6
 . الموجودة في البيئة المحيطةبالعوائق  المحدد

 
 اب العلومنظر كتّ  ن وجهاتأ( 2011عفش ) أبوتقول  أيضاً القرار  اتخاذ وبخصوص نظريات

 اتخاذ نظريات من العديد ظهرت لذلك ونتيجة ،قراره الفرد بها ذيتخ التي الكيفية حول السلوكية تباينت
 :يلي كماقدامتها الباحثة  القرار

 
 :العقالنية النظرية .1
 

 القرار أن متخذ على همفادها أن فكرة من وأدم سميث فيبر وفايول هممنو النظرية  هذه رّواد انطلق
يتمتع بكامل الرشد  أنه على اعتبار ةمنفع أكبر له ت حقق التي المثلى الحلول إلى يسعى للوصول

 .والعقَلنية
   

هذا النموذج من أقدم النماذج حيث لعبت الحالة اإلقتصادية في حينه  نأ( 2012ويقول عبد اهلل )
بيئة مستقرة ويتمكن يمتاز بكامل الرشد ويعمل في  القرار متخذأن  علىفكرته  مدورًا في بلورتها وتقو 
ومات التي يريد وأنه قادر على تحديد البدائل المتاحة ويستطيع اختيار جميع المعل من الحصول على

 .منفعة الذي يحقق أعلىالبديل األمثل 
   

 عن المعلومات وجمع البحث عمليات أهملت قد النظرية هذه بأن لنا يتضح تقدم ما خَلل ومن
 بعين تأخذ لمو  لمحيطة،ا البيئيةمعيقات وال القيود ودور أهمية أهملت أنها كما القائمة، المشكلة

 المشكلة لحل الَلزمة المعلومات جميعاستيعاب  على قدرته وعدم شريالب العقل محدودية عتباراإل
 رارالق اتخاذ في لألمور الشخصية رةوالنظ والقيم واألخَلقية النفسية العوامل أهملت أنها كما القائمة،

 (.2001 وعلي، الساعد)
 

 ضمنقراره  يتخذ العقَلني بالقرار يسمى ما في رارالق متخذ بأن ترى النظرية هذه بأن نجد وهكذا،
 (.2000 المنصور،) راتمؤث أية عن بعيداً  مغلق نظام
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  :المحدودة العقالنية .2
 

على  وأّكد ،العقَلني رارالق رهفك انتقد الذي هوو  النظرية هذه دعاة أبرز منسايمون هيربت يعتبر 
ويعمل في  محدودة، اإلنسان راتقدحيث أن  ،اتخاذ القرارعدم وجود عقَلنية كاملة في صنع و 

وَّل يمكنه الحصول على كافة المعلومات المطلوبة  ،طضغالتحت و  بيئة غير مؤكدة وغير مستقرة
ولكن  َّل يتمكن من حصر كافة الخيارات والبدائل المتاحة لهه فإن تاليوبال وفي الوقت المناسب،

إلتخاذ القرار، فهو بالتالي يقوم بكل ما يستطيع من أجل  ييمهاتق تمتحديد بعض البدائل لي هي مكن
َّل تصل  الرضا من ةمقبول درجةالقرار  حققياختيار البديل األفضل وليي األمثل، وهكذا قد 

 (.2012 ،سلمان) اإلشباع الكامللدرجة 
 

 المباراة: نظرية .3
 

مورجنسترن في كتابهما نظرية ( على يد جون فون نيومان واوسكار 1944تبلورت هذه النظرية عام )
الحاَّلت  في القرار َّلتخاذ ت ستخدم التي الحديثة الوسائل هي إحدىالمباريات والسلوك اإلقتصادي، و 

 .ما موقف حول القرار متخذي من أكثر أو طرفين بين نزاع وجودتشمل  التي والمواقف
 
مجموعة من  بأنها نيومان عرفهاأو نظرية )اللعبة(، فقد نظرية المباريات ل هناك تعريفات عديدةو 

أن يضمن لنفسه حد  العمليات الرياضية التي تهدف إلى ايجاد حل لموقف معين يحاول فيه الفرد جاهداً 
تحديد  وحدهما فعله وأسلوبه َّل يستطيعانطريق أسلوبه في المعالجة رغم أن أدنى من النجاح عن 
نما   َّل بد منم هذه النظرية في القرار لكي تستخدو  .مجرد التأثير فيهدورهما محصور بنتيجة الحدث وا 

تحقيق أقصى منفعة طرف  كل يحاول حيثب ،بين األطراف المتبارية مصالحفي ال ضاربت وجود
 .(2012أدنى حد ممكن )عبد اهلل،  إلى هخسائر  تقليص في نفي الحينو ، ممكنة

 
 أو المكاسب قيحقت من حيث ختلفةالم البدائل من )المتباري( القرار متخذ موقف ت وضح النظرية هذهو 

 أو واحداً  منافساً  القرار متخذ ي واجه فقد تنافسي، موقف ضمن، ويتم ذلك الخسائر تجنبعلى أقل تعديل 
 ربح أي أنحيث  ،دمنافي واحفي حال مواجهة  صفراً  يكون قد المباراة ناتج وعليه فإن منافسين، عدة
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 صفراً  َّل يساوي المباراة ناتج يكونمنافسين  عدة وجودعند و  للمنافي، خسارة يعني القرار متخذ ي حققه
 (.2000)المنصور، 

 
 عملية اتخاذ القرار: أهمية .5.3.2

 
فالخطأ أو عدم الدقة أو   عامة ول ّبها الرئيي، اإلداريةمن أهم مكونات العملية  اتخاذ القرار عملية تبرتع

التسبب في انهيار جهود سنوات وأجيال  إلىد تصل القصور في القرار المتخذ يترتب عليه نتائج عكسية ق
وًَّل للحصول على كل المعلومات المتاحة أ ىعبارة عن نشاط مستمر يسع رارمن العمل، وعملية اتخاذ الق

ت التي يجب وتحديد الفرص التي يمكن استثمارها والتحديا ،عن الظروف واألوضاع المحيطة بمشكلة ما
ي نهاية المطاف يتم كل ذلك يتم تحديد كل البدائل المتاحة للحل وف لىإستناد التغلب عليها، ثم باإل

 سب للحل وتنفيذه وتقييم النتائج المتمخضة عنه.ألنختيار للبديل االمفاضلة واإل
 

َّل فستتخذ األحداث  ن نختار فيه بحزمٍ أيجب  اً هناك وقتأن  "فرانكلين روزفلت"يقول  المسار الذي سنتبعه وا 
 .(2014 ،)إيدير منا بدَّلً  العاصفة القرارات

 
 إصدار األساي، حيث صبغته المنافسة تعد عالم في األعمال منظمات تواجهها التي التحديات وتتعدد
 علمية ذكية بطريقة اإلدارية المشاكل لحل والبيانات مجموعة الحقائق يتطلب العلمية والصحيحة القرارات

ذااألعمال. و  منظمة في المدير مهمات أصعب القرار من اتخاذ كان لذلك وموضوعية  هو المدير كان ا 
 ومعارف بصفات يتمتع أن همن يتطلب فإن ذلك ،أنواعها اختَلف على المؤسسات القرار في يتخذ من
 يههاوتوج ترجمتها إلى المؤسسة تسعى التي الرؤية والرسالة إلى الوصول تمّكنه من وخبرات ومهارات وقيم

 شاملة رؤية ضمن المتغيرة البيئة مع التكيف من خَلل ستراتيجياإل قرارالو  عبر الفكر الواقع رضأ صوب
 (.2013كما جاء في )نوري،   (Lucier & Torsilier,1997:15) ،للمستقبل

الوظيفة اإلدارية  متطلباتصنع القرار هو واحد من أهم إن  (Nooraie, 2012)وفي نفي السياق يقول 
 .القرار اتخاذء هو الواجب األساسي للمدرا وبالتالي، فإن

 عملية اتخاذ القرار كما يلي: أهميةويمكن إجمال 
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عملية اتخاذ القرار تتم لمعالجة مشكلة قائمة أو لمواجهة حاَّلت أو مواقف معينة محتملة الوقوع  .1
 أو لتحقيق أهداف مرسومة. 

معرفة. فعملية تحقيق العمل الجماعي المشترك البّناء والقائم على تبادل األفكار والمعلومات وال .2
القرار يجب أن يشترك فيها أكبر عدد ممكن من األفراد ذوي العَلقة، وذلك لجمع أكبر قدر  اتخاذ

 في خطوات عملية إتخاذ القرار. والمضي قدماً  المعلومات الَلزمة حول المشكلة ممكن من
لتوجيه، والتدريب، األخرى: كالتخطيط، والتنظيم، وا اإلداريةارتباطه وتأثُّره وتأثيره بالعمليات  .3

 منظمة تبدو ةبالنسبة ألي عملية اتخاذ القرار أهميةن أ) 2012حسونة ) رىوي. ، والمتابعةوالرقابة
، وأن أي تفكير في العملية اإلداريةلعملية لجوانب المختلفة الب الوثيق اارتباطهمن خَلل  جلية

على أسي  أيضاً  يرتكز أكيدوبالتأساليب اتخاذ القرار و ينبغي أن يرتكز على أسي  اإلدارية
  .اإلداريةبالعمليات  القرار ارتباط( يوضح 3.2) والشكلجراءات تنفيذه. ا  و 

األعمال إليها وذلك من خَلل اعتماد الخطط  منظمات تسعى التي تحقيق الرؤية والرسالة .4
 .ذلك إلىؤدي شطة التي تألناإلستراتيجية والبرامج وا

 

 
 

  .اإلداريةليات بالعم القرار ارتباط :3.2شكل 
المعرفة في دعم عمليات اتخاذ القرارات بشركة أرامكو  إدارة(. دور 2014الشمري، ترفه ) المصدر:

      السعودية. رسالة ماجستير غير منشورة، جدة: جامعة الملك عبدالعزيز.
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 أنواع القرار: .6.3.2
 

بعضها البعض، وَّل يمكن استخدام نوع والتي َّل يمكن فصلها عن  اتواع القرار ألنهناك تصنيفات مختلفة 
واع تلك ألنوفيما يلي تصنيف  ،مكن جمع أكثر من نوع في الموقف الواحدن المبمعزل عن األخر بل م

 القرارات:
 
ثَلث  إلىنه يمكن تصنيف مستويات القرار إ( 33: 2008 حسب مستويات القرار: يقول )عياش، .1

 مستويات هي:
  

وتقع مسئولية  المؤسسةتؤثر في جميع عناصر وأجزاء  التي ستراتيجية:القرارات اإل .أ
 العليا في منظمات األعمال. دارةإصدار هذه القرارات على عاتق اإل

، المؤسسةهي القرارات التي تؤثر في قطاع معين، أو جزء من أجزاء  القرارات التكتيكية: .ب
ء، أو القرارات التي ، أو التمويل، أو الشرااإلنتاجبقطاع  وهي القرارات التي تتعلق مثَلً 

 الوسطى. دارةتتعلق بالعمليات التسويقية، ويتولى القيام بأعباء إصدار تلك القرارات اإل
الدنيا،  دارةهي التي يقوم بإصدارها رؤساء األقسام، أو مستويات اإل القرارات الروتينية: .ت

تطبيق  لمث من اللوائح والنظم المعمول بهاوهي كثيرة ويومية وقد تكون محددة في إطار 
 أو الوقت اإلضافي، أو المكافآت شبه الدورية. ،اللوائح على العامل الذي يغيب

يمكن تقسيم القرارات من حيث  (86: 2006حسب الجهد المبذول في اتخاذها: بحسب )حنفي،   .2
 ما يلي:  إلىالجهد المبذول 

 
مع حل المشكَلت القرارات المخططة سلفًا والتي تتعامل  إلىالقرارات المبرمجة: تشير  .أ

جراءات حل المشكلة معروفة سلفًا،  المتكررة أو الروتينية حيث تكون أساليب وطرق وا 
  .مثل قرارات التعيين والتوظيف وقرارات اإلجازات

القرارات غير المبرمجة: وهي قرارات غير متكررة الحدوث أو التي تعالج مشاكل جديدة  .ب
ستراتيجية كقرارات ابتكار نوع جديد لقرارات اإلقف غير المألوفة مثل اأو تتعامل مع الموا

 .اإلندماجمن السلع، غزو أسواق جديدة، وقرارات التوسع أو 
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( أن القرارات تنقسم حسب درجة 48: 2011حسب درجة الثقة بالمعلومات المتاحة: يرى )األسطل،  .3
 أنواع هي:  ةثَلث إلىالثقة بالمعلومات 

 
عالية من المعلومات المتوفرة بشأنها مثل دعوة المدير  القرارات المؤكدة: وهي تتسم بدرجة .أ

طارئ  فبعد أن يتأكد من عدم وجود أي ظر لعقد اجتماع اعتيادي أو طارئ للعاملين 
 يحول دون حضور أي منهم.

تمثل القرارات المرتبطة باحتماَّلت حصول حاَّلت معينة في القرارات في ظل المخاطرة: و  .ب
كل بديل، واإلحتماَّلت هي النسبة المئوية لعدد مرات ضوء تحقيق النتائج المرتقبة ل

 حدوث نتيجة معينة.
القرارات في ظل عدم التأكد: وتمثل القرارات التي َّل يتم تحديد احتماَّلت حدوثها بنسبة  .ت

العديد من معينة في حاَّلت محددة وذلك وفقًا لطبيعة البدائل المتاحة لذلك، حيث يوجد 
 .المؤسسةالظروف المحيطة بستقرار العدم  نظراً  سوبةالمتغيرات غير المح

 
( أن للمخاطرة درجات تصاحب القرارات المصنوعة في هذه 2009وفي هذا السياق تقول بن التركي )

 إلىالمرحلة، فكلما ازدادت جودة ودقة المعلومات الخاصة بنتائج كل بديل كلما كانت الحالة أقرب 
إن كانت دقتها منخفضة، وفي كل األحوال  اً ن صحيحيكو  التأكد وانخفضت درجة المخاطرة والعكي

 . من المخاطرة فإن معظم القرارات التي تصنعها المؤسسات تحمل قدراً 
يمكن تصنيف القرارات حسب أسلوب اتخاذها من وجهة نظر )كنعان،  حسب أسلوب اتخاذها: .4

 :تاليال إلى) 257، 249: 2003
  

باإلعتماد على األساليب التقليدية كالتقدير  القرارات الكيفية: وهذا النوع يتم اتخاذه .أ
 الشخصي لمتخذ القرار وخبراته وتجاربه ودراسته. 

 .القرارات الكمية: وهذه القرارات يتم اتخاذها باإلعتماد على قواعد وأسي علمية مدروسة .ب
 وذلك وفق المؤسسةماط القيادية المتحكمة بألنتختلف القرارات باختَلف ا حسب النمط القيادي: .5

 :تاليال إلى( 57: 2008)طبش، 
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القرارات الفردية األوتوقراطية: وهي تلك القرارات التي ينفرد بها متخذ القرار ومن ثم يعلنها  .أ
  ا.دون إعطاء فرصة للمشاركة فيه المؤسسةعلى العاملين معه في 

ؤوسين قرار للمر القرارات الجماعية الديمقراطية: هي تلك القرارات التي يسمح فيها متخذ ال .ب
 .تتميز بأنها قرارات رشيدة وبناءةبالمشاركة فيها و 

 
 .يوضح النموذج اَّلساسي العام لصنع القرار (4.2)والشكل

 

 
 

  .: النموذج العام لصنع القرار4.2شكل 
 .((. األساليب الكمية في صناعة القرار )أ سلوب شجرة القرار نموذجاً 2009بن التركي، زينب )المصدر: 

 .112-88(، 6للبحوث والدراسات، العدد )مجلة الواحات 
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 عناصر عملية اتخاذ القرار: .7.3.2
 

إن عمليكة اتخكاذ القكرار هكي عبارة عن طريقكة منظمكة ومدروسة تسكتخدم لعدة أغراض منها حل المشكَلت 
حديد البدائل أو اإلعداد للمستقبل أو تحقيق أهداف معينة ..الخ. وتعتمد على توفر المعلومات الكافية وت

المتاحة واختيار البديل األكثر مَلئمة حسكب المواقكف والظكروف، وهنكا نرى أن اتخاذ القرار هو عملية 
الخطكوات  المناسككب" هككو فقط خطوة من هذهمتكاملة تشمل العديد من الخطوات واتخكاذ القككرار "البكديل 

 ذ القكرار.ضككمن عمليكة متكاملككة يطلكق عليهككا عمليكة اتخكا
 

 :تتكون من العناصر اآلتية اإلدارية( أن عملية اتخاذ القرار 46: 2011ويقول األسطل )
 

يتمتع متخذ القرار بالسلطة التي تخوله حيث ما،  أو جهةً  متخذ القرار: قد يكون فردًا أو جماعةً  .1
 من ذلك.

أو اتخاذ قرار ما في موضوع القرار: وهو المشكلة التي تتطلب من متخذ القكرار البحث عن حل  .2
 شأنها.

والدافعيكة: القرار المتخذ عبارة عن سلوك أو تصرف معين من أجل تحقيق هدف محدد،  األهداف .3
، ووراء كل دافع حاجة معينة يكراد إشباعها، وبناًء أن وراء كل عمل أو سلوك دافعاً ومن المعروف 

 دد.كان وراءه دافع لتحقيق هدف مح إذاتخذ قرار إَّل عليه َّل ي  
التنبؤ: الكثير من أنواع القرار تتعامل مع متغيرات مستقبلية مجهولة يجب التنبؤ بها وتقديرها  .4

ما سيحدث في  واستشراقوتحديد انعكاساتها وتأثيرها، فالتنبؤ يساعد متخذ القرار في استطَلع 
 خاذ قرار بشأنَّلت يساعد المدير في إدراك أبعاد المشكلة التي تواجهه تمهيداً بالتالي و  المستقبل

 .(2011، األسطلكما جاء في ) (72-71 :2007)عليان،  حلها ومعالجتها
بين ما ك عَلقة لهنافإن البيانات والمعلومات: المعلومات هي المادة األولية َّلتخاذ القرار وعليه  .5

َّل لكافية المعلومات ا إلىالمادة األولية والمنتج النهائي الذي هو القرار، وهكذا فالمدير الذي يفتقد 
الطريق السليم، ويمكن للمدير الحصول على المعلومات الَلزمة َّلتخاذ  إلىهتداء يستطيع اإل

ت المتعلقة بالفعاليات الداخلية التي تقوم بجمع البيانا اإلداريةالقرار من خَلل أنظمة المعلومات 
معلومات قابلة  إلىه البيانات قة ببيئتها الخارجية ثم تحويل هذالمتعلالمعلوملت  أيضاً و  لمؤسسةل

 .(2011، األسطل)كما ورد في  (115-114: 2004)الشماع،  ستعمال من قبل متخذ القرارلإل
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البدائل: يمثل البديل مضمون القرار الذي سوف يتخذ لحل مشكلة ما، ومن النادر أن يكون هناك  .6
سب واألفضل من بين البدائل ألنالجيد هو الذي يختار البديل احل واحد للمشكلة، فمتخذ القرار 

 (.72: 2010المتاحة لحل المشكلة )فياض وآخرون، 
الخارجية والداخلية وطبيعة المناخ التنظيمي المراد اتخاذ  تانبيئالبيئة المناسبة َّلتخاذ القرار: ال .7

المراد اتخاذه، ومن هذه العوامل القرار في إطاره غالبًا ما تشكل قاعدة أساسية في نجاح القرار 
وغيرها من العوامل التي تشكل  للمؤسسةالبيئية كفاءة العاملين والقيود المالية والسياسات العامة 

(، كما جاء في 169: 2008)حمود واللوزي،  َلزم لنجاح القرار المزمع اتخاذهالمناخ التنظيمي ال
 (.2016)طمايزة، 

 
 القرارِ  اتخاذِ  عمليةِ  ستشكل أبعادَ والتي  ةتاليال يتناول العناصر الرئيسيةأما بالنسبة للباحث فإنه سوف 

 :تاليحسب التسلسل المرتبة خطوات ها في هذه الدراسة وتكون على شكل المنوى قياس  
 

 تشخيص وتحليل المشكلة أو الحدث:  .1
 

المَلبسات  هم كافةفلعمل كل ما يلزم وبذل الجهد المطلوب يكون من خَلل  التشخيص والتحليل
 دت لحدوث المشكلة المقصودة.أوالظروف التي 

  
ما يجب أن يكون، وعلى و عدم توازن بين ما هو كائن و تعني إنحراف أفي هذه الحالة والمشكلة 

ذلك فهي عبارة عن نتيجة غير مرغوب فيها حيث يكون المطلوب هو تصحيح أو إلغاء الشيء، 
الموضوع محل  جوانب التعرف على جميع جوانبها أوا فيهيتم  اإلداريةفمرحلة تشخيص المشكلة 

أعمال متعددة تتضمن  إلىوتحديد الهدف الذي نسعى َّلتخاذ القرار من أجله، باإلستناد  القرار
جراء الدراسات التحليلية لها وألبعادها لتحديد نوع المشكلة والنقاط المهمة  التعرف على المشكلة وا 

ثار المترتبة على ذلك. وتتوقف صحة القرار أو عدم صحته والجوهرية فيها وتوقيت حلها واأل
على دقة تحديد حجم المشكلة وأبعادها، ويَلحظ في هذه المرحلة أن كثيرًا من متخذي القرار َّل 

ن لكل مشكلة جوانب متعددة وعدم أالمشكلة تشخيصًا صحيحًا، حيث  تشخيص إلىيصلون 
 ).2011قرار غير سليم )عامر وآخرون،  إلىواضحًا يؤدي  تحديد تلك الجوانب تحديداً 

 



55 
 

تعقدها ونوعية أو درجة القيكام بتصكنيف المشككلة وتحديد طبيعتها ومدى  تحليكل المشككلة يقتضكيو 
أنواع البيانكات والمعلومكككات المطلوبكككة  تحديدالحل األمثل المطلوب لمواجهتها، ومن ثم 

، ومكن ثكم القيكام بعمليكة تحليكل كاتسكككاعد فكككي الحصكككول عليهكك ومصكككادرها وحجمهكككا، والوسكككائل التكككي
 ).2003هكذه المعلومات وتفسيرها )كنعان، 

 
 التي تواجه متخذ القرار منها: اإلداريةوهناك العديد من المشاكل 

 
الروتينية اليومية : وهي تلك التي تتعلق بالنشاطات واألعمال المشاكل التقليدية .أ

 .تنفيذهاوبإجراءات 
العمل  وانتظامسير الجوهري على تأثير ذات الالمشاكل  شمل: وتالمشاكل الحيوية .ب

 . نشودةالم األهدافتحقيق تعرقل  تاليوبال المؤسسةفي 
 سباب منهاء غير مخطط له لعدة أمفاجى: وهي التي تحدث بشكل المشاكل الطارئة .ت

  .سةللمؤسالداخلية والخارجية والقانونية تغير ظروف البيئة 
 

 البحث عن الحلول:  .2
 

بناًء على ما توفر من معلومات حولها في الخطوة السابقة، وذلك من خَلل دراسة المشكلة 
 لها. البحث عن البدائل المتاحة كحلولٍ الشروع في و 
 

 :همهاأن يحتوي على العديد من الخصائص أعَلقة و  ووالبديل قيد البحث يجب أن يكون ذ
 

 النتائج التي يسعى متخذ القرار للوصول إليها. در منأكبر ققدرته على تحقيق  .أ
  الموارد المتاحة.اإلمكانات المتوفرة و أن يكون ضمن حدود  .ب
 .أو مع القوانين والتشريعات المحلية المؤسسةأن َّل يتعارض مع لوائح وأنظمة  .ت

 
ر والتنبؤ ي الذي يرتكز على التصو اإلبتكار إيجاد الحلول البديلة للمشكلة على التفكير يعتمد و 

ل التي يمكن وتوليد األفكار واستخدام الطرق الخَلقة التي تمد متخذ القرار بالمزيد من البدائ
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ن عملية توليد األفكار قد تتم على مستوى الفرد أو على مستوى المجموعات، أاإلستعانة بها، كما 
اذ القرار أو حرية كاملة كان انفراد المدير في اتخ إذاالنمط المتبع َّلتخاذ القرار  إلىويرجع ذلك 

للمجموعة بتحديد وتشخيص المشكلة وتحديد البدائل وتحليلها وتقرير الحل المناسب وعرضه على 
 (.19: 2012المدير َّلتخاذ القرار )حسونة، 

 
ما يمكن أن نسميه تحدي الظروف وعدم اإلستسَلم للواقع وذلك  متخذ القرار في وهنا يبرز دور

أن الوضع فكرة  مبني علىالو  لدى الكثيرين منتشرةً  ثقافةً  أصبحذي ال لمنطقارفض  من خَلل
َّل ليي أفضل طالما أنه َّل يلبي طموحاتنا التي نسعى لها وأهدافنا  ،الحالي هو أفضل بديل

للحلول  اً رفض يجب أن تشمل عملية اتخاذ القرار في هذه المرحلة تاليالمرحلية واإلستراتيجية وبال
 .بدائل أفضل بتكار وتطويرَّل ثاً وسعيًا حثيالتقليدية 

 
 سب: ألناختيار الحل ا .3
 

يتم حيث  وهذا يكون بناًء على الخطوة السابقة وبعد تقييم كافة البدائل يتم اختيار الحل األفضل.
يات تقييم البدائل المتاحة والتي تم حصرها في الخطوة السابقة عن طريق تقدير وتحليل اإليجاب

، وذلك من خَلل وضع معايير محددة تقوم على سلوك إداري ديلوالسلبيات المتوقعة لكل ب
المدة الزمنية الَلزمة ، القرار وقتوهذه المعايير مثل ) عن اإلعتبارات الشخصية خالص بعيداً 

، ومن ثم طبيق، العائد والجدوى...الخ(تالتكلفة، القابلية للللتنفيذ، مدى تقبل المرؤوسين للقرار، 
 َّل تتفق مع تلك المعايير.استبعاد البدائل التي 

 
( تعتبر هذه الخطوة من أدق وأهم خطوات اتخاذ القرار اإلداري، فالبديل 2007وبحسب )مطيع، 

المختار يجب أن يتم في ضوء الظروف واإلمكانيات الفعلية المتاحة، وتتأثر عملية اختيار البديل 
 ة:تالياألمثل باإلعتبارات ال

 
شخصي يرتبط بشخصية وهدف متخذ القرار  منها ما هوا، تأثير العديد من العوامل عليه .أ

موضوعي يرتبط بتطبيق أسلوب البحث العلمي، وبعضها  منها ما هووالمتأثرين به، و 
  بيئي نابع من الخصائص البيئية المحيطة بموضوع اتخاذ القرار.
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م كل بديل ييتقو  لدراستها وتحليلها البدائلب ذات العَلقةتوافر البيانات والمعلومات مدى  .ب
 حسب نقاط القوة والضعف فيه.

 تهبيئكذلك و  اختيار بديل دون غيره وتطبيقه دعن المحتملةالمتغيرات اإليجابية والسلبية  .ت
 .المؤسسةعلى أهداف  تاليبال وأثره الخارجية

مدى التوافق والتعارض بين كل بديل وما يسبقه من قرارات، وما هي القرارات األخرى  .ث
جراءات ضمان تنفيذه بالشكل المأمول. حالة اختياره الواجب اتخاذها في  وا 

 
 القرار كما يلي: واتخاذ البديل إلختيار الموضوعية المعايير( 2016وتجمل طمايزة )

 
 .السليم القرار َّلتخاذ مطروح بديل كل يحققها التي األهداف .أ
 .والنظام للدولة العامة األهداف مع المطروح البديل توافق .ب
 .معين بديل باختيار تحقيقها الممكن المكاسب .ت
 .المكاسب بحجم ومقارنتها المحتملة الخسائر أو المخاطرة درجة .ث
 من والجهكد الوقكت أن باعتبار الَلزم، والوقت ،ذالمتخ القرار لتنفيذ المطلوب المجهود .ج

 .األفضل والتنفيذ السليم شروط اإلختيار

 
 تنفيذ القرار:  .4

 
( إن هذه 50: 2011ل الذي تم اختياره، ويقول )األسطل عطاء األوامر بتنفيذ البديإحيث يتم 

الخطوة تعني الشروع عمليًا في تطبيق البديل األفضل الذي يتم اختياره، وينبغي على متخذ القرار 
د أن يحدد بوضوح الجهات واألقسام والدوائر ذات العَلقة في عملية تطبيق القرار وأن يتم تحدي

تصال السليمة والعملية لتنفيذ القرار، حيث إن عملية تنفيذ الصَلحيات والمسؤوليات وسبل اإل
 طة العمل الَلزمة لتطبيق القرار.القرار تعني وضع خ

 
 وعملية تنفيذ القرار يجب أن تتم بشكل منظم وعلى خطوات تشمل:

 
 .للجهة المنفذة الخاصة بتنفيذ القرار األهداف تحديد وتوضيح .أ
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  .للتنفيذ تحديد الموازنة المالية .ب
 .تنفيذلل زمني لو جد تحديد .ت
 . توزيع وتفويض مهمات التنفيذ .ث

 
 ة:تاليال اإلداريةيجب التركيز على األمور  ولكي يكون تنفيذ القرار فعاَّلً 

 
 القيادة. .أ
 .والتواصل الفعال تصالاإل .ب
 .والبعد عن المركزية المطلقةالتفويض  .ت
 .وتجنب العمل الفرديفرق العمل العمل الجماعي من خَلل  .ث
  .الوظيفي اإلندماجوتعزيز  اإليجابي التحفيز .ج

 
 تقييم النتائج:  .5

 
 تستجد مستجدات أو فربما القرار، هذا تنفيذ متابعة يجب بل المشكلة  بتنفيذ القرار حل ينتهي َّل

 األمر الذي يستدعي القرار ويصبح من الصعب أو حتى من المستحيل تنفيذ الظروف تتغير
حراف والتغلب على نإلا ستثنائية أو التكميلية لتعديلالقرارات اإل بعض تطوير واتخاذ ضرورة

 .ةالظروف الجديد
 

على أرض  التنفيذ وسير عملية بياناتما تم تخطيطه بإجراءات و مقارنة  هذه الخطوة وتشمل
وذلك من خَلل  ،عَلجهل والتدخل بشكل مبكر إن وجد حرافنإلا واكتشاف تحديدبهدف  الواقع

يير وبالتالي تحديد يتم مقارنة المخرجات المتحققة مع تلك المعاوضع مؤشرات ومقاييي محددة ل
( بضرورة متابعة 50: 2011و التوفيق في القرار الذي تم اتخاذه. ويرى )األسطل أنسبة النجاح 

الذي يتحقق والمشكَلت أو العقبات  إلنجازاالجهات واألفراد لكيفية سبل تطبيق القرار ومستوى 
ذ ومحاولة معالجتها، حيث أن المتابعة المستمرة وسبل التحسين المستمر التي ترافق عملية التنفي

يوضح تسلسل  (5.2) والشكل .اإلداريةلألداء تعد حالة أساسية وهادفة في عملية اتخاذ القرارات 
 .عملية اتخاذ القرار كما تم شرحها خطوات
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 .عملية اتخاذ القرار خطوات: 5.2الشكل 
      المصدر: إعداد الباحث

 
 أساليب اتخاذ القرار: .8.3.2

 
 القرار إلى الوصول قصد القرار اتخاذ عملية في مختلفة ساليبأ( أن هناك 2009تقول )بن التركي، 

 وتتعدد هذه ونجاحه، المتخذ القرار فاعلية مدى تحديد في األساي تكون معينة معايير المناسب وتقديم
 في والدقة والوقت والتكلفة للجهدبالنسبة سهولتها  أو مهاصعوبة استخدا في وتتنوع والفنيات األساليب
 أو الشخصي والحكم الحدي أسلوب اإلدارية اتخاذ القرارات في المستخدمة األساليب أقدم ومن النتائج،
 في اتخاذ القرار الحديثة األساليب استخدام عند والتعقيد الصعوبة في الوسائل تلك تتدرج ثم التخمين،

 :هذه األساليب أهم ومن الخطأ في متخذ القرار وقوع احتماَّلت من اً ير كث تقلل والتي
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 القرار نتائج على تؤثر التي العوامل من عدد علىهذا األسلوب م يقو  :القوائم مراجعة أسلوب .أ
 القرار، متخذ أمام فقط بديلين بين من ما بديل اختيار يتم حتى إيجابية مجملها في تكون والتي

 .سلبي خرواآل إيجابي دهماحأ
 التي المعايير أهم ومن المطروحة البدائل بين المفاضلة ىيقوم عل :الحدي التحليل أسلوب .ب

 إذا ما تحديد خَلل من األقصى العائد لتحديد الحدي والعائد الحدية التكلفة معياريّ  هما يستخدمها
 التحليل هذا يسعىو  كما َّل، أم المؤسسة وضع تحسين إلى يؤدي سوف معين قرار اتخاذ كان
 ثبات مع اإلنتاج عناصر من واحد عنصر إضافة دعن الناتج النقص أو دةالزيا مقدار معرفة إلى
 األخرى. العناصر ةبقي

 البديل اختياراتلي ت عندما هذا األسلوب ستخدمي  و  :القرار َّلتخاذ حتماَّلتاإل نماذج أسلوب .ت
 عن يتم القرارات اتخاذ ليةعم مجال في حتماَّلتاإل نظرية تطبيقو  َّلحقة. اختيارات األفضل
 سليمة توقعات إلى التوصل في لتوظيف ذلك معين حدث حدوث مرات عدد تسجيل طريق

 .للمستقبل
 القرار إلى لوصولل إتباعها الواجب الخطوات تحديد على هذا األسلوب يقوم :المعياري األسلوب .ث

 من نمكِّ ي   كما .التأكد وعدم المخاطرة حاَّلت في األسلوب هذا ويستخدم، األهداف يحقق الذي
 وتحديد القرار اتخاذ في تؤثر التي المختلفة والعوامل المتغيرات بين تربط التي العَلقات دراسة
 .كمي سلوبأب قرار كل يعطيها التي النتائج

 
 األساليب الكمية في اتخاذ القرار منها: من( عدد 2014قد أورد ماهر )و 
 
يقة على محاولة مقارنة بدائل الحل وذلك من خَلل تعتمد هذه الطر : العناصر ذات األوزان .أ

بحث عن ت بمعنى أن هذه العَلقةعناصر مشتركة بين هذه البدائل.  إلىمقارنتها كميًا بالنسبة 
 إلى، ثم يتم تحويل المقارنة فيما بينهالمقارنة ركة بين بدائل الحل تصلح أساسًا اعناصر مشت

 .شكل كمي بسيط
قرار المناسب. ال دد األساليب التي يعتمد عليها متخذ القرار في تحديعتبر أحي: تحليل التعادل .ب

الوصول َّلتخاذ ومتغيرة(، واإليراد الكلي، و  التكاليف الكلية )ثابتة ساي تحديدأقوم على يحيث 
يتطلب مقابلة التكاليف باإليرادات المتعلقة بكل بديل من البدائل في هذه الحالة قرار سليم 

 .سعى لتحقيقهلك البديل الذي يعظم الهدف الذي نر ذالمتاحة، ثم اختيا
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دام عدة بدائل لحل المشكلة التي لتوضيح العوائد الممكنة الناتجة عن استخ يستخدم :جدول العائد .ت
 .حن بصددها وتحت ظروف أو شروط مختلفةن
ههم ساعد المديرين على حل ما يواجيمن أساليب اتخاذ القرارات  أسلوب آخر هو: شجرة القرارات .ث

على تحديد المواقف التي ته أسلوب جداول العائد. وتقوم فكر  مشاكل. ويشبه هذا األسلوب من
  .تحقق كل موقف لتواجه متخذ القرار واحتما

 
  :القرار صنع في تهاوتكلف البيانات أهمية .9.3.2

 
 على ذلك ثريؤ  كما بيانات من لصانعه يتاح ما على تتوقف القرار جودة( أن 2007يقول عبد الرحيم )

 بل األحيان معظم فى معدة أو جاهزة تكون َّل البيانات هذه أن القرار. غير بها يتخذ يالت التأكد درجة
 المدير فإن عنها رغبنا أمة التسمي فى رغبنا وسواء .والوقت والجهد المال إنفاق عليها الحصول يتطلب
 زادت كلما خاطئة. وبالطبع قرارات خاذات لمخاطر يتعرض فإنه تاليوبال المقامرة إلى يضطر ما غالبا
 يستطيع فإنه لذلك ووفقاً  ،المخاطر هذه درجة قلت كلما البدائل على المترتبة النتائج من تأكده درجة

 ومن عليها، الحصول تكلفة يتحمل ولكنه النتائج بهذه متعلقة إضافية بيانات على الحصول من اَّلستفادة
 .ودقتها جودتها مع البيانات تكلفة تتناسب أن الطبيعى

 
 متعلقين أساسيين سؤالين عن اإلجابة من خَلل البيزينية المدير النظرية تساعدفي هذا اإلطار و 

 :وهما البيانات على الحصول باقتصاديات
 

جمع  عدم اختيار ذلك فى ويدخل البيانات؟ لجمع البديلة الطرق بين ختياراإل يستطيع كيف .أ
 .اإلطَلق على بيانات

 اإلضافية؟ البيانات بدون أو مع بعينه تصرفاً  يختار كيف .ب
 

المعلومات تنبع من الدور الذي تلعبه في بناء المؤسسات واستمرارها  أهميةأن ( 2012ويرى إبراهيم )
تفوق العوامل األخرى  القرار، وأن صلة المعلومات بصناعة القراراتخاذ فهي تمثل حجر الزاوية في عملية 

همال تهيئة المعلومات المساندة ر من القرارات تتعرض للفشل بسبب إوأن الكثي ،رودرجة التأثي هميةفي األ
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على  بناءً تكون  وعدم كفاءته تشخيص نقاط ضعف القرارعملية  خرى فإن، ومن ناحية ألتلك القرارات
 المعلومات التي استند اليها ذلك القرار.

 
سوف  تفإن توفر المعلوما تاليرار، وبالالمعلومات العامل الحاسم في نجاح أو عدم نجاح القتشكل و 

ه القرار ييحدد المشكلة أو الخلل الذي تعاني منه المؤسسة وهذه المعلومات تشكل األساي الذي يبنى عل
 (.2004الهادف لحل تلك المشاكل بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية )العتيبي، 

 
  :معوقات اتخاذ القرار .10.3.2

 
في القضايا الحاسمة  وفعال وكفؤ ليي سهل المنال في غالب األحيان خصوصاً  قرار رشيد إلىالوصول 

مجموعة من األسباب المتباينة في طبيعتها وآثارها، ولكنها بشكل عام إما أن  إلىهذا يعود والمصيرية، و 
ما أن تتعلق بتكوين المشكلة م حل تكون متعلقة بصانع القرار بصورة عامة، ومتخذ القرار بصفة خاصة، وا 

 القرار ومَلبساتها وتعقيداتها وتشابكها مع مشاكل أخرى.
 

 : تاليربعة أقسام كالأ إلىالمعوقات هذه ( 2013وقد قسم عبد الباري )
 

 .معوقات مرتبطة بصانع القرار .1
 .محل القرار (الموقف) معوقات مرتبطة بالمشكلة .2
 .معوقات مرتبطة بفريق العمل .3
 .دقتهاا و مرتبطة بجمع المعلومات وصحتهمعوقات  .4

 
ويقول أما المعوقات المرتبطة بصانع القرار فتعود لكثرة األعباء الملقاة على  أيضاً ويكمل عبد الباري 

 نع القرارعاتق المدراء والتردد وعدم الحسم وضعف الثقة المتبادلة، كما تلعب الجوانب النفسية لصا
 مسببات قد تعوق قدرة المدير على عاقة أو تسهيل عملية صنع القرار. وهناك عدةإفي  هاماً  دوراً 

 :ذكر منها ما يلي ،اتخاذ القرارات السليمة
 

 عدم توفر النظرة الشمولية عند متخذ القرار. .1
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 .عدم توفر الخبرة بموضوع اتخاذ القرار .2
  .اإلحجام عندما يتعلق القرار بالمواقف ذات الخطورة .3
 .اً سريع اً التروي في المواقف التي تحتاج قرار  .4
 .المواقف التي تحتاج قرارات مدروسة بعناية السرعة في .5

 
 عبيدكما ورد في  (2003) لمعوقات المرتبطة بالمشكلة موضع القرار فقد أشار الكبيسيبالنسبة لأما 
دم وجود بدائل وعدم توفر قصور البيانات والمعلومات وتوقيت القرار، وع إلىأنها تعود  إلى (2015)

قلة الثقة في إمكانات المؤسسة خبرة المشاركين في صنع القرار و  قصن وقد يكونتخاذ القرار. َّلوسيلة 
 َللك بد أن يكون القرار موائماً َّلحيث من األسباب المؤدية لإلخفاق في القرارات. بيئة القرار  إلىإضافة 

 .رشيداً  اً داخلية والخارجية حتى يكون قرار البيئتين، ال
 

عدة أسباب أهمها  إلى (2013ي )عزاها عبد البار بفريق العمل فقد المعوقات المرتبطة  وبخصوص
 .الدوراتمناقشة ونقص الخبرة والتدريب و عدم قدرتهم على الفراد و ضعف معلومات األ

 
 عدم توافر إلىن المعوقات التابعة لطبيعة البيانات قد تكون عائدة أب (2013ي )هذا وقد ذكر عبد البار 

ر ن يكون القائمون على جمعها وترتيبها غيأود لعدة أسباب كهذا يعزمة و َلكمية البيانات والمعلومات ال
 .تصالاإلضيق الوقت وعيوب في ضعف نظم المعلومات و  إلىضافة إلمؤهلين للقيام بهذه العملية با

 
فحسب، بل إن  اإلداريةللمنظمات  هميةأن عملية اإلتصال ليست بالغة األ(Simon, 1997) وقد أكد 

ل تحدد بدرجة كبيرة الطريقة التي يمكن أن توزع بها فعاليات اتخاذ القرار توافر أساليب معينة لإلتصا
، كما إن إمكانية السماح لشخص ما باتخاذ قرار تعتمد على مدى توافر المعلومات التي المؤسسةداخل 

 على الكيفية التي يتم بها إبَلغ القرار لألفراد الذين أيضاً يحتاجها من أجل اتخاذ قرار رشيد وتعتمد 
 .يتأثرون به
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 ( فقد لخصت معوقات اتخاذ القرار في سبعة بنود هي:2009) السقا أما
  

يدرك أن  ن المدير يمتنع عن اتخاذ قرار بفعل معين بعدماإجنب المريح: وفقا لهذا التصور، فالت .1
 .تخاذ ذلك القرارا إلىما عمد  إذاشأن  اتالنتائج سوف لن تكون بذ

 مدير نفسه في مواجهة المشكلة، لكنه غير قادر على إيجاد الحل بناءً التجنب الدفاعي: قد يجد ال .2
على خبرته أو تجربته في الماضي، أو أنه يفكر بالهروب، وقد يجعل غيره يتخذ القرار ويتحمل 

 نتائجه، أو أنه يفكر بالحل الواضح البسيط ويهمل مخاطرة ذلك.
عمل فعل ما بعد إدراكه بأن عدم القيام بأي  إلىلهذا التصور  التغير المريح: يعمد المدير وفقاً  .3

َّلّ  ن عليه القيام بشيء ماأنه يدرك أ، أي فعل ينطوي على نتائج سلبية غير ستكون فالنتائج  وا 
يكتفي باختيار أول بديل يحصل عليه نه إل المشكلة فلولهذا فان المدير بدل من أن يح ،له مريحة

 .ه قليلةن مخاطر أأو يلوح له ب
أن القائمون  عدة أمور منها إلىحصاءات: ويرجع عدم توفرها ات والمعلومات واإلقصور البيان .4

عيوب شبكة أو زم للجمع والترتيب، َلضيق الوقت الأو جمعها وترتيبها غير مؤهلين لذلك،  ىعل
 .عدم جمع المعلومات إلى يتصال التي تؤداإل

بدقة،  األهدافرة على تحديد سباب منها عدم المقدأعدة  إلىرجع ي وذلكعدم الحسم: و  التردد .5
 ىجهزة الرقابية علألاب و لياسألتعدد او تحديد النتائج المتوقعة من البدائل،  المقدرة علىعدم و 

عدم وضوح السلطات و تصرفات متخذ القرار مما يجعله يصاب بالخوف والشك والسلبية، 
 .ولياتوالمسؤ 

اتخاذ القرارات  ىيشجع عل َّل ب كافٍ : وهذا سبضعف الثقة المتبادلة بين المديرين والمرؤوسين .6
 .وتحمل مسؤولية إصدارها

في عجلة من الوقت دون  اً أن يتخذ قرار  دارةرجل اإل ىتفرض ضغوط معينة عل وقت القرار: قد .7
 .إجراء الدراسة والبحث الكافي للموقف اإلداري مما يجعل القرار غير سليم

 
 :تاليفي نقاط كال تخاذ القرارخيص معوقات عملية ا( أنه يمكن تل2015وترى عبيد )

 
 المتخذة للقرار وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات الرشيدة. اإلداريةالجهة قلة خبرة وكفاءة  .1
 .اإلداريةساليب العلمية الحديثة في عملية اتخاذ القرار من قبل الجهة عدم استخدام األ .2
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 .خاذهشراك الجهات ذات الصلة بموضوع اتخاذ القرار في عملية اتإعدم  .3
 .اإلبتعاد عن الواقعية في اتخاذ القرارات .4
 .تخاذ القرار بشكل سليمَّلمعلومات المتاحة لدراسة البدائل قلة ال .5
حجام الجهات المنفذة للقرار عن تنفيذ القرارات المتخذة من قبل الجهة المسؤولة عن اتخاذ إ .6

 .القرارات
ذلك من الظروف  إلىما ة أو البيئية و السياسي للظروف المحيطة سواءً  صعوبة تنفيذ القرار نظراً  .7

 .الخارجة عن إرادة الجهات المنفذة
 

 ،َلعه على عديد الكتب والدراسات ذات العَلقةومن خَلل دراسته النظرية واطّ ومن وجهة نظر الباحث 
لك ذكباإلضافة لخبرته العملية من خَلل العمل لعقدين من الزمان في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني و 

تكمن عملية اتخاذ القرار وتنفيذه معيقات أهم  ه يرى أنفإن ،قليميًا ودولياً وا  تكاكه بعديد المؤسسات محليًا اح
َّلبد من للتغلب على هذه المعضلة و  ،ورفضه وعدم التعاون في تطبيقه لقرارل المقاومة الداخلية في

عضلة تعامل مع هذه المال سبل، ومن ثم التعرف على والعدم التعاونمقاومة تلك الالتعرف على أسباب 
 :والتي يرى الباحث انها َّل بد أن تشمل ما يليستراتيجيات المناسبة اتباع اإلوالتغلب عليها من خَلل 

 
دارتها المؤسسةقاسم مشترك يقوم على توحيد مصلحة  إلىالوصول  .1  والمجتمع فيها والعاملين وا 

من خَلل العمل على نشر ثقافة وذلك  تلك المصالح، دم الفصل بينوعالذي تعمل فيه المؤسسة 
 .الممارساتتنظيمية تقوم على هذه 

يصب في مصلحة  المتخذالقرار  والعمل فعَل لكي يكونطمأنتهم إشاعة الثقة بين العاملين و  .2
 والعاملين. المؤسسة

في كافة  القرار في عملية اتخاذبمشاركة العاملين والمعنيين  اإلهتمامتعزيز مفهوم الشراكة و  .3
 .حسب مركزه ونطاق عمله احلها كل  مر 

 .الذي يعزز الرضا اإلندماج الوظيفي للعاملين لتحفيز اإليجابيل المناسبةاإلستراتيجيات ستخدام إ .4
 .ذات العَلقةالتطوير و  التعليم والتدريبعمليات ب اإلهتمام .5
 تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي والبعد عن النزعة الفردية في صناعة القرار. .6
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة 4.2
 

 :مقـدمـة .1.4.2
 

المعرفة وارتباطها بالعديد من  إدارةمن البحوث والدراسات حول بيانات ونتائج متعلقة ب الكثيريوجد 
في  تبحثالدراسات  وبعض ،المتغيرات، وكذلك القدرة على اتخاذ القرار وارتباطها بالعديد من المتغيرات

المعرفة والقدرة على  إدارةبين لعَلقة لار، ولتحقيق مزيد من الفهم اتخاذ القر  ربطتها بعمليةو المعرفة  إدارة
لإلفادة منها وتوظيف نتائجها بما باستعراض العديد من الدراسات ذات العَلقة  اتخاذ القرار قام الباحث

 وفيما يلي بعض هذه الدراسات: يخدم هذه الدراسة
 

 الدراسات العربية: .2.4.2
 

 :المعرفة إدارةالعربية المتعلقة ب الدراسات .1.2.4.2
 
المعرفة في خلق ميزة  دارةالمعلومات المساندة إل تكنولوجيادور "بعنوان  دراسةب (2016بلعلي ) قام

 تكنولوجياهدفت الدراسة إلبراز دور  .-دراسة حالة عينة من البنوك العاملة في والية عنابة- "تنافسية
 اإلستبانة، واستخدم المنهج الوصفي الباحث استخدمهدافه ميزة تنافسية، ولتحقيق أت في خلق المعلوما
دوات فرعية. وقد تشكل مجتمع الدراسة من العاملين من والمقابلة والمَلحظة كألهذه الدراسة ة رئيسكأداة 
الدراسة، وتم  جراءوذوي الخبرة في خمسة بنوك تجارية وتم اختيار عينة عشوائية منهم إل اإلداريةالفئات 
 كان نتائج عدة إلى الدراسة وتوصلت(. %79.31( بنسبة )92ستبانة استجاب منها )( إ116توزيع )
 المعرفة في خلق ميزة تنافسية لدى البنوك.  دارةجيا المعلومات المساندة إلتكنولو وجود تأثير إيجابي لأهمها 

 
 المعرفة إدارة عمليات ممارسة تعزيز في ديةالقيا ماطألنا "دور( بعنوان 2016عودة ) أبو دراسة جاءتو 

 القيادية ماطألنا ممارسة دور إلى التعرف بهدف الجنوبية" بالمحافظات الفلسطيني قوى األمن لمنتسبي
 الفلسطيني األمن قوى لمنتسبي المعرفة إدارة عمليات ممارسة في )الترسلية التبادلية، التحويلية،)

 .المطلوبة البيانات لجمع كأداة رئيسة اإلستبانةو  ،الوصفي المنهج باحثال استخدمالجنوبية.  بالمحافظات
 للعاملين باإلضافة الجنوبية، المحافظات في األمني القطاع في العاملين جميع من الدراسة مجتمع تكّونو 
 طبقية عينة باختيار الباحث قام حيث عسكريا.ً  موظفاً  (17654عددهم ) والبالغ اإلدارات المركزية في
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 التحليل لغايات صالحة ستبانةإ (308) استرداد تم وقد ،اً عسكريًا ( موظف376بلغت ) بسيطة عشوائية
 ممارسة أهمها أن درجة كان نتائج عدة إلى الدراسة ، وتوصلت(81.9%بنسبة استجابة ) اإلحصائي
 اكتساب ب عد وجاء (،68.35%نسبي ) بوزن مرتفعة كانت األمني القطاع في المعرفة إدارة عمليات
 وبوزن األخيرة بالمرتبة المعرفة توزيع ب عد جاء بينما ىاألول المرتبة في (70.75%) نسبي بوزن المعرفة
 (. %66.21نسبي )

 
 التربية كليات في المعرفة إدارة عمليات "تطبيق( بعنوان 2015دراسة الطحاينة والخالدي )كانت و 

 إدارة عمليات تطبيق درجة إلىالتعرف  إلىراسة الد هذه هدفتو . األردنية" الجامعات في الرياضية
 وفيما التدريي، هيئة نظر أعضاء وجهة من األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات في المعرفة

 الجني، والخبرة، لمتغيرات تعزى المعرفة إدارة عمليات تطبيق درجة في إحصائياً  دالة فروق هناك كان إذا
مجتمع  تكّونو  ،لجمع البيانات كأداة اإلستبانةو  تخدمت الدراسة المنهج الوصفياس األكاديمية. والرتبة

 على الدراسة أجريتو  األردنية الجامعات في الرياضية التربية كليات في التدريي هيئة أعضاءالدراسة من 
 الجامعة األردنية في الرياضية التربية كليتي من تدريي هيئة عضو (51) من مكونةعشوائية  عينة

 كانت الرياضية التربية في كليات المعرفة إدارة تطبيق درجة أن النتائج أظهرت الهاشمية. وقد والجامعة
 المعرفة، فمجال تطبيق مجال تَله أوًَّل، المعرفة ومشاركة نقل مجال جاء الترتيب عام. وفي بشكل مرتفعة
 فروق وجود عدم النتائج أظهرت ذلكالمعرفة. ك وتوليد تكوين وأخيرًا مجال المعرفة، وتنظيم خزن عمليات

 .األكاديمية والرتبة الخبرة، الجني، لمتغيرات تعزى المعرفة إدارة عمليات تطبيق في درجة إحصائياً  دالة
 

المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية  إدارةمتطلبات ( دراسة بعنوان "2015وأجرى عبد الغفور )
المعرفة في  إدارةالدور الذي يمكن أن تلعبه متطلبات  إلىتعرف ال إلى. هدفت في جامعات قطاع غزة"

سطينية لخلق ميزة تنافسية لها في قطاع غزة من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم في لالجامعات الف
العَلقة اإلرتباطية بين  إلى. كما سعت الدراسة للتعرف (2013/2014)الفصل الدراسي األول للعام 

، باإلضافة )فة )المتغير المستقل( وعناصر مختارة للميزة التنافسية )المتغير التابعالمعر  إدارةمتغير 
على المنهج عتمدت الدراسة دَّللة فروق بعض المتغيرات الديموغرافية على تلك العَلقة. وقد ا إلىللتعرف 
الطلبة من جميع  مجتمع الدراسة تكّونالبيانات، لجمع  كأداة اإلستبانةستخدمت او  هاتحقيق أهدافل الوصفي

طبقت الدراسة على و ( في قطاع غزة، 2013/2014)المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي األول للعام 
عدة نتائج أهمها أن الجامعات تعمل  إلى( مفردة، وقد توصلت الدراسة 285طبقية بلغت )عينة عشوائية 
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القوى البشرية بنسبة  :ى الترتيبالمعرفة في مجموعة من األبعاد، كانت عل إدارةعلى توفير متطلبات 
، والقيادة (%71.40)ومات بنسبة ل، تكنولوجيا المع(%72.31)، الثقافة التنظيمية بنسبة (73.09%)

المعرفة والميزة  إدارة. كذلك أثبتت الدراسة وجود عَلقة قوية بين متطلبات (%68.93)التنظيمية بنسبة 
 التنافسية. 

 
 دراسة" )األداء المؤسسي بتميز وعالقتها المعرفة إدارة عمليات" عنوانب (2014دراسة للمدهون ) بينما

 إلى التعرف إلى هاالباحث من خَلل هدف .(غزة محافظات في العالي والتعليم التربية على وزارة تطبيقية
 األمريكي )مالكوم النموذج استخدام في ضوء المؤسسي األداء بتميز وعَلقتها المعرفة إدارة عمليات

واإلستبانة  الوصفي المنهج استخدام تمو  غزة، في قطاع العالي والتعليم التربية وزارة في للتميز ريدج(بالد
 العالي والتعليم وزارة التربية في العاملين جميعمجتمع الدراسة من  تكّونو  ة.الَلزم البيانات لجمعكأداة 
 فما قسم رئيي إشرافية )من ئفوظا يشغلون والذين غزة قطاع مستوى محافظات على المديريات وجميع
 النتائج من العديد إلىالدراسة  خلصتو مجتمع الدراسة، لجميع الشامل المسحاعتمد أسلوب و  ،)فوق

 ،اً جيد كان قطاع غزة في العالي والتعليم وزارة التربية في المعرفة إدارة عمليات توافر أهمها أن مستوى
 في وزارة للتميز اَّلمريكي النموذج يريمعا ن مستوى، وأ(%75.17)النسبي  الوسط الحسابي بلغ حيث
 . (%74.89)النسبي  الوسط الحسابي بلغ حيث ،أيضاً  اً جيد غزة كان قطاع في والتعليم التربية

 
المعرفة على جودة التعليم العالي في  إدارةأثر عمليات " هاعنوان( و 2014في حين دراسة ماهر وحسين )

المعرفة في  إدارةثر عمليكككات أتحديد  إلىالدراسكككة  هذه سكككعت (.ظور رياديدراسة تحليلية من من) العراق"
المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة  عتمد الباحثان علىاي في العراق، ضمان جودة التعليكككم العال

لشكككخصية والزيكككارات ت اَلالمقابو دوات الفرعية عكككن األ َلً ض، فة لجمع البيانكككاتداة رئيسكككأك اإلستبانة وعلى
وتكككم اختيكككار في الجامعات العراقية، والتدريسكككية  اإلداريةقياداتها مجتمع الدراسة من جميع  تكّون. الميدانية

، رئيي إدارةعميكككد كلية، رئيي مجلي ) مجتمع الدراسة حيث شملت مكككن( قائدًا 120بلغت ) ةقصدي ةعين
مجموعة  إلىوتوصلت الدراسكككة ، (ك التدريسكككيَلكككعبة واخرى متمثلة بالممسؤول شقسكككم، مقرر قسكككم، 

قة َلوجود عو  المعرفة وضمان جودة التعليم إدارةقة ارتباط معنوية بين عمليات َلوجود ع اهمهأ نتائج
  ًَّل.جماإالمعرفة وضمان جودة التعليم  إدارةثير معنوية بين عمليات أت
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 في نشاط اإلبداع على وأثرها كمورد إستراتيجي الجماعية "المعارفوانها ( وعن2013ودراسة سلطاني )
الوقوف  إلى(. هدف الباحث )دراسة ميدانية حول مؤسسات قطاع اإللكترونيات في الجزائر "المؤسسة

المعارف الجماعية في تعزيز النشاط اإلبداعي في المؤسسة، وكيفية تأثير هذه المعارف  أهميةعلى 
واإلستبانة كأداة لجمع استخدم الباحث المنهج الوصفي، . في عملية اإلبداع استراتيجياً  رداً باعتبارها مو 
اإلطارات اإلدارية في مؤسسات قطاع اإللكترونيات في الجزائر، وتم  مجتمع الدراسة من تكّونو البيانات، 

الدراسة لوجود  وتوصلت( من مجتمع الدراسة، %52( شخص بواقع )130اختيار عينة عشوائية مقدارها )
 جابية بين المعارف الجماعية ونشاط اإلبداع في مؤسسات قطاع اإللكترونيات في الجزائر. يعَلقة إ

 
المعرفة في جامعة نايف العربية للعلوم  إدارة"واقع تطبيق ( وعنوانها 2013أما دراسة آل عثمان )

ا لدى العاملين في جامعة نايف العربية المعرفة وأهميته إدارةمعرفة مستوى الوعي ب إلى. فهدفت األمنية"
لىللعلوم األمنية. و  استخدم  .تطبيقها حول دونمعرفة واقع تطبيقها وأهم المعوقات التي يمكن أن ت ا 

مجتمع هذه الدراسة من أعضاء هيئة  تكّونو  الباحث المنهج الوصفي، واإلستبانة كأداة لجمع البيانات،
( 141ين على التأهيل الجامعي بكالوريوي فأعلى والبالغ عددهم )التدريي والموظفين اإلداريين الحاصل

( فرد. وكانت أهم النتائج لهذه الدراسة أن أفراد 101، حيث قام الباحث باختيار عينة عشوائية بلغت )اً فرد
 المعرفة في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية وأن إدارةعينة الدراسة موافقون على وجود معوقات لتطبيق 

المعرفة في الجامعة بأساليب  إدارةتطبيق  ه يمكن تطوير عمليةأفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على أن
 .متعددة

 
 الخدمات جودة مستوى في المعرفة إدارة وظائف أثر" بعنوان( 2012الغنم والزعبي ) أبو دراسة وفي

 معرفة إلىالدراسة  هدفت .عاملين"ال نظر وجهة من األردنية وشركة الكهرباء المياه سلطة من المقدمة
 األردنية الكهرباء وشركة المياه سلطة من الخدمات المقدمة جودة مستوى على المعرفة إدارة وظائف أثر
استخدم الباحث المنهج الوصفي، واإلستبانة كأداة  جنوب األردن، محافظات في العاملين نظر وجهة من

 في المياه وسلطة الكهرباء شركة في العاملين من جميع مجتمع هذه الدراسة تكّونو  لجمع البيانات،
 أن إلى الدراسة وتوصلت عامل،( 532قام الباحث باختيار عينة عشوائية بلغت )، الجنوب محافظات
 الخدمات آراؤهم لمستوى كانت كما ،مرتفعاً  كان ةالمعرف إدارة وظائف تطبيق لمدى العاملين تصورات
 ةحصائيإِ  َّللةد ذو أثر وجود إلى أيضاً الدراسة ، وتوصلت أيضاً  ةعمرتف حثالب قيد المؤسسات من المقدمة
 المقدمة.  الخدمات جودة مستوى على المعرفة إدارة لوظائف
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 القدس جامعة في المعرفة إدارة عمليات تطبيق "واقع( بعنوان 2012) الخير واآلغا أبو دراسة في حين
جراءات  جامعة في المعرفة إدارة عمليات تطبيق واقع عن شفالك إلى". فهدفت تطويرها المفتوحة وا 

جراءات القدي  المنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة وعلى عتمد الباحثان علىاتطويرها،  المفتوحة وا 
المشرفين األكاديميين في  مجتمع هذه الدراسة من جميع تكّونو  ،داة رئيسكككة لجمع البيانكككاتأاإلستبانة ك

 تطبيق أن إلى الدراسة وتوصلت نتائج( مشرفا، 250تيار عينة عشوائية بلغت )خاالجامعة حيث تم 
 الدراسة كشفت كما ،(%63.8) نسبيٍ  وبوزنٍ  نسبياً ط  المفتوحة متوس القدي بجامعة المعرفة إدارة عمليات

 الذي اإلهتمام ومجال العمل وورش األبحاث وعدد العمل الثقافي وطبيعة والمستوى اإلطَلع سعة أن
 في الدكتوراةحملة شهادة  لدى بينما هي مرتفعة ضعيفة الدكتوراة دون المؤهَلت العلمية أصحاب به تمتعي

  .الجامعة
 

هدَف  .المعرفة وتقانتها في تحقيق التطوير التنظيمي" إدارة"دور ( بعنوان 2012وفي دراسة عوض )
من تطبيقها،  المؤسسةالتي تحصل عليها  المعرفة وتقانتها" والفوائد إدارةموضوع " إلىالتعرف  إلىالباحث 

وقد اقتصرت الدراسة الميدانية لهذا البحث على دراسة حالة  .وكذلك "التطوير التنظيمي" وسبل تحقيقه
واإلستبانة كأداة لجمع  ،استخدم الباحث المنهج الوصفيو  )جامعة العلوم واآلداب والتكنولوجيا( في لبنان،

سة من جميع المختصين وذوي العَلقة بموضوع البحث العلمي في الجامعة مجتمع الدرا تكّونو  البيانات،
)أعضاء مجلي الجامعة ونواب العمداء والمراكز العلمية ورؤساء بعض األقسام العلمية ومديري العموم 

تم اختيار عينة عشوائية . و ومديري اإلدارات والمختصين وذوي العَلقة بموضوع البحث في الجامعة(
طاره المعرفة وتقانتها محصورًا في إ إدارةنه ما يزال مفهوم أ إلىوتوصلت الدراسة ختصا، ( م50بلغت )

ن هناك اكثر من خيار تطبيقي يمكن اعتماده ألغراض ، وأي التطبيقيستراتيجالتقليدي، ولم يأخذ بعده اإل
في استعمال  اً قصور المعرفة وتقانتها، وأن هناك  إدارة -في الحد األدنى-التطوير التنظيمي، ولعل منها 

شبكات المعلومات الداخلية والخارجية في جامعة اآلداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، وقصورًا في 
  .التشجيع على إقامة المؤتمرات عن بعد

 
 ."غزة بقطاع الجامعات الفلسطينية في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات"( بعنوان 2011ودراسة الرقب )

 .غزة قطاع في الفلسطينية الجامعات في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات إلى التعرف إلىالدراسة  هدفت
 جميع مجتمع الدراسة من تكّونو استخدم الباحث المنهج الوصفي، واإلستبانة كأداة لجمع البيانات، 

عامًَل،  (396) تم اختيار عينة عشوائية بلغتو  ،في الجامعات في قطاع غزة إدارية برتبة العاملين
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، أهدافهاالمعرفة تساعد الجامعات الفلسطينية على تحقيق  إدارةعدة نتائج أهمها أن  إلى الدراسة توصلتو 
 القيادة، التنظيمي، الهيكل التنظيمية، )الثقافة المعرفة إدارة متطلبات بين إيجابية عَلقة وكذلك وجود
 .نيةالفلسطي الجامعات في المعرفة إدارة المعلومات( وتطبيق وتكنولوجيا

  
 " )دراسةالمؤسسات أداء كفاءة رفع في المعرفة إدارة دور( وعنوانها "2010بينما دراسة الفاري )

 دوروضيح ت إلى الدراسة هذه حيث هدفت .بدمشق( التحويلية الخاصة الصناعات شركات على ميدانية
واإلستبانة كأداة لجمع  استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتعزيزه، األداء مستوى تحسين في المعرفة إدارة

 تكّون (.2007( حتى العام )2003حدود زمانية من العام ) في المقابَلت المحدودة بعض مع البيانات
في  واأللبسة والنسيجية الغذائية الصناعات مجال في تعمل صناعية شركة (42) منمجتمع الدراسة 
للعام  ستثماراإل تشجيع لقانون وفقاً  تأ نشئ حديثة شركات عشر علىالدراسة ط بقت  وقد دمشق وريفها.

 وتوصلتمديرا من ذوي المهمات اإلشرافية العليا،  (180) بلغت قصديةتم اختيار عينة و  (،1991)
 المعرفة تمثل إدارةأن واألداء، و  المعرفة إدارة بين قوية ارتباط عَلقة وجودهمها نتائج أ عدة إلى الدراسة
 واإلبداع.  والريادة والتفوق التميز مضاعفة لتحقيق فرصاً  األعمال منظماتيمنح  حديثاً  علمياً  حقَلً 
 

دور عمليات إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة ( بعنوان "2010وأخيرا جاءت دراسة أبو فارة وعليان )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف الى واقع إدارة المعرفة في حيث  "المؤسسات األهلية في القدس الشرقية

رة المعرفة كما األهلية في القدي الشرقية من خَلل رصد واقع تطبيق العمليات المختلفة إلدا المؤسسات
براز دور إهدفت إلى التعرف  لى مستوى فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية العاملة في القدي الشرقية، وا 

 في واستخدمتواعتمدت الدراسة المنهج الوص .المعرفة في تحقيق فاعلية أنشطة هذه المؤسسات إدارة
مجتمع الدراسة من الطاقم اإلداري في هذه المؤسسات  تكّوناَّلستبانة كأداة لجمع البيانات المطلوبة، 

( مؤسسات، 8من ) مبحوثاً  (182) وتم اختيار عينة عشوائية بلغتمؤسسة،  (135)والتي يبلغ عددها 
قطاعاتها المختلفة تستخدم إدارة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات األهلية في القدي الشرقية ب

المعرفة من خَلل ممارسة عملياتها المختلفة، كذلك أظهرت النتائج وجود عَلقة معنوية عند مستوى 
دارة المعرفة وفاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدي إبين تطبيقات  ≥ α) 0.05الدَّللة اإلحصائية )

 الشرقية.
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 :بالقدرة على اتخاذ القرار علقةالعربية المت الدراسات .2.2.4.2
 

"آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم وعالقتها بالرضا على ( بعنوان 2015دراسة مسغوني وشوية )جاءت 
معرفة العَلقة بين آليات اتخاذ القرار داخل  إلىحيث هدفت الباحثتان في هذه الدراسة  .األداء الوظيفي"

: هل توجد تالياإلجابة على التساؤل ال َلليفي، وهذا من خالتنظيم ومستوى الرضا على األداء الوظ
ة بين آليات اتخاذ القرار داخل التنظيم ومستوى الرضا على األداء الوظيفي؟ وقد اعتمدت الباحثتان َلقع

أصحاب المناصب  منمجتمع الدراسة  تكّونو ، واإلستبانة كأداة لجمع البياناتعلى المنهج الوصفي 
 (35)من  تتكّون عشوائية يق الدراسة الميدانية على عينةوتم تطب، نلغاز في الجزائربشركة سو  اإلشرافية

وجود عَلقة بين آليات اتخاذ القرار  عدة نتائج أهمها إلىوقد خلصت الدراسة  .مجتمع الدراسةمفردة من 
مات إلتخاذ وجود عَلقة بين توفر المعلو كذلك والرضا على األداء الوظيفي للمشرفين بمؤسسة سونلغاز، و 

 وجود عَلقة بين المشاركة في اتخاذ القرار ورضا متخذي القرار.  أيضاً و  القرار ورضا متخذي القرار
 

"أثر كفــــــــــــاءة نظم المعلومات في تحســـــين فاعلية عملية كانت بعنوان  (2013دراسة هاشم )أما 
 إلىهدفت الدراسة حيث  تطبيقية في بنك اليمن الدولي(. )دراســــــــــــــة "حالة" صنــــــع واتخاذ القرارات"

تخاذ القرارات في  اإلداريةأثر كفاءة نظم المعلومات  إلىالتعرف  في تحسين فاعلية عملية صنع وا 
 المؤسسية ولو بشكل محدود دارةالمجاَّلت اإلقتصادية المعروفة التي تعتمد على نظم المعلومات في اإل

 الدراسة مجتمع تكّون، و لباحث المنهج الوصفي، واإلستبانة كأداة لجمع البياناتاستخدم ا .أو بشكل كامل
 لنظم والمستخدمين واألقسام، الفروع يريمدر  ،يرينالمد فئات تحت المصنفين المستخدمين افةك من

 عينةاختيار وتم  اً ( شخص70) عددهم بالغوال وفروعه العامة دارةاإل الدولي اليمن بنك في المعلومات
عدد من النتائج أهمها أن سياسات البنك المكتوبة  إلىوتوصلت الدراسة . مستخدماً  (60) شوائية بلغتع

 العليا لبنك اليمن الدولي تسمح بشكل متواضع بالمشاركة الجماعية في دارةَّل تنسجم مع أهدافه، وأن اإل
 اإلداريةلكفاءة نظم المعلومات دَّللة إحصائية  التي تواجه العمل، وأن هناك أثر ذإيجاد حلول للمشكَلت ا

  .في فاعلية صنع القرارات بدرجات متفاوتة في كافة مراحلها
 

ثر بعض العوامل اإلستراتيجية في صنع واتخاذ أ"( بعنوان 2013الشمري والعزاوي )دراسة  وكانت
التركيز على  لىإهدفت الدراسة وقد (. عينة من الوزارات العراقية على)دراسة ميدانية  القرارات الرشيدة"

أهم العوامل البيئية الداخلية وأثر هذه العوامل في درجة الرشد في صنع القرار اإلداري لدى عينة من 
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المنهج الوصفي، واإلستبانة كأداة لجمع  اناستخدم الباحثالعراقية،  المؤسساتصانعي القرارات في 
شرافية في خمي وزارات عراقية هي في مناصب إمجتمع الدراسة من جميع العاملين  تكّون، البيانات

( فردًا. 64عشوائية بلغت ) عينة)التخطيط، المالية، النقل والمواصَلت، الصحة والتربية(، وتم اختيار 
الرشيدة تعد أحد أهم  اإلداريةوتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها أن عملية صنع واتخاذ القرارات 

وضعف توجه المدراء )في عينة البحث( نحو التعلم  .بفاعلية أهدافها في تحقيق دارةالركائز األساسية لإل
 اوليسو  ون)َّلعتقادهم أنهم مؤهل المؤسسةف التدريب في تطوير وتحقيق أهدا هميةالفردي وعدم تقديرهم أل

 التدريب(.  إلىبحاجة 
 

ة الذات والمساندة القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلي"( وعنوانها 2011أما دراسة مصبح )
 إلىالتعرف  إلىفهدفت  .في المدارس الحكومية بمحافظات غزة" ة لدى المرشدين التربوييناإلجتماعي

ة لكدى عينكة مكن المرشكدين اإلجتماعيالقدرة على اتخاذ القرار وعَلقتها بكل من فاعلية الذات والمساندة 
اإلستبانة استخدم و ع الباحكث المككنهج الوصكفي وقد اتبك التربكويين فكي المكداري الحكوميكة بمحافظكات غكزة.

مجتمع الدراسكة مكن جميكع مرشكدي ومرشكدات المكداري الحكوميكة فكي  تكّون. و كأداة لجمع البيانات
مكونة من عشوائية ومرشكدة، وقد طبقت الدراسة على عينة  ( مرشكداً 393محافظكات غكزة والبكالغ عكددهم )

، وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها وجكود عَلقكة ارتباطيكة دالكة إحصكائيًا مرشدةو  ( مرشداً 306)
يًا بككين بكين القكدرة علكى اتخكاذ القكرار وبككين درجككات فاعليككة الككذات، ووجككود عَلقككة ارتباطيككة دالككة إحصككائ

 .القرار وبين درجات المسكاندةذ القككدرة علككى اتخككا
 
 بغزة األونروا مكتب مديري مقدرة على العاطفي الذكاء أثر( وعنوانها "2011عفش ) أبوأخيرًا دراسة و 

 بأبعاده العاطفي الذكاء مستوى إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت .المشكالت" وحل القرار اتخاذ على
 إلى التعرف إلى إلضافةبا العينة، أفراد عند والوظيفية الشخصية ببعض المتغيرات وعَلقته المختلفة،

 الوصفي المنهج الباحثة واعتمدت .فعاليتها على العاطفي الذكاء القرار ومدى تأثير اتخاذالقدرة على 
 غزة في مكتب العاملينيرين المد مجتمع الدراسكة مكن جميكع تكّونو  ،واإلستبانة كأداة لجمع البيانات

ين ير المدلجميع مجتمع البحث والذي شمل  الشامل المسح أسلوب استخدام تم وقد ،لألونروا التابع اإلقليمي
توصلت الدراسة لعدة نتائج  وقد ( مديرًا.94) عددهمو  لألونروا التابع اإلقليمي غزة في مكتب العاملين

 رارالق اتخاذ وفاعلية عام، بشكل العاطفي الذكاء عناصر بين إحصائية دَّللة ذات عَلقة وجود همهاأ
 .لألونروا التابع اإلقليميغزة  مكتب في نالمديري المشاكل وحل
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 :المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار إدارةب العربية المتعلقة الدراسات .2.2.4.2
 
 ميدانية سةراد- ار"القر  اتخاذ بعملية وعالقتها المعرفة إدارة "أبعاد( دراسة بعنوان 2015جرت عبيد )أ

 تكنولوجيا (المعرفة إدارة أبعاد بين العَلقة كشف إلى. هدفت -غزة قطاع في التجارية البنوك على
 اإلدارية الفئة لدى رارالق اتخاذ وعمليات (التنظيمية الثقافة التنظيمية المشاركة البشرية، الموارد المعلومات،

 سنوات العملي، المؤهل العمر، الجني، (تيراالمتغ أثر بيان كذلك و غزة، قطاع في التجارية البنوك في
 المعرفة إدارة أبعاد بين للعَلقة ءراالمد تراتقدي متوسطات على (المؤسسة عمر العمل، كانم الخبرة،
مجتمع  تكّونو  .واإلستبانة كأداة لجمع البيانات الوصفي، المنهج الباحثة استخدمتو  قرارال اتخاذ وعملية

رار في البنوك التجارية الموظفين ذوي المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة وصناع الق الدراسكة مكن جميكع
 توصلت قد، و مديراً  (120)بلغت  بسيطة عشوائية عينةختيار ا تم قدو  الثمانية العاملة في محافظات غزة،

 أنو  مرتفعة بدرجة جاءت المعرفة إدارة ألبعاد المبحوثين تراتصو  أنأهمها  النتائج من ةمجموعل سةراالد
 بين إحصائية دَّللة ذات عَلقةوأن هناك  أيضاً  عالية جاءترار الق اتخاذ عملية هميةأل المبحوثين كراإد

 .غزة قطاع في التجارية البنوك فيقرار ال اتخاذ عمليةو  المعرفة إدارة أبعاد
 

المعرفة في دعم عمليات اتخاذ القرارات بشركة أرامكو  إدارة"دور ( عنوان 2014وحملت دراسة الشمري )
المعرفة في تحسين عملية اتخاذ القرار، والتعرف  إدارةر تطبيق . وهدفت الدراسة للكشف عن دو السعودية"

المعرفة ودعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم دليل إرشادي مقترح عن آلية  إدارةأهم العوامل المؤثرة في  إلى
، لجمع البيانات لكترونيةإة المنهج الوصفي، وصممت استبانة المعرفة، وقد استخدمت الباحث إدارةتطبيق 

في  الموظفين مجتمع الدراسكة مكن جميكع تكّونو سؤولين وذوي العَلقة. ماللقاءات مع ال إلىضافة باإل
وكان من أهم نتائج الدراسة أن محور  ( مهندسًا.160بلغت ) قصدية عينةختيار ا تم قدشركة أرامكو و 

، وكان متوسطه المعرفة في تحسين عمليات اتخاذ القرار حصل على الترتيب الثالث إدارةتطبيق  دور
َّلستجابات أفراد عينة  اً ( وهو يمثل الدرجة العالية وفق%83.4( بنسبة مئوية بلغت )4.17الحسابي )

لهم عند عمليات  اً المعرفة منهج إدارةالدراسة، وأن المهندسين بقطاع الخدمات الهندسية يعتمدون على 
الناقصة والمفقودة والوصول لرأي المال  اتخاذ القرارات إلقتناعهم بدورها في سد الفجوات بالمعلومات

الفكري بالشركة، وأن قطاع الخدمات الهندسية يحرص على توظيف الكوادر المتخصصة التي تمتلك 
 ستفادة منها في إثراء المعرفة. هارات والخبرات الَلزمة، لغرض اإلالم
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 مديري من لعينة حالة )دراسةالقرار"  اتخاذ في المعرفة إدارة دور"( بدراسة بعنوان 2013وقام نوري )
 في المعرفة إدارة أهميةو  دور على الوقوف إلى. هدف من خَللها دهوك( محافظة في األعمال منظمات
الباحكث المككنهج  ستخدموقد ا األعمال، منظمة مستوى على والحيوية القرارات اإلستراتيجية صنع عملية

 رارالق متخذيمجتمع الدراسة من  تكّونو . لجمع البياناتواإلستبانة كأداة  لتحقيق أهداف الدراسة الوصكفي
 (80)اختيار عينة عشوائية بلغت  تم وقد (األمين مؤسسة) البحث عينة أعمال لمنظمة راتيجياإلست
 في اإلدارية للمعرفة األمثل اإلستثمار أو الفعلي أن اإلستخدام إلى في النهاية توصل الباحثو ، مديراً 

 واإلمكانات والقيادات بالمدراء تتعلق ومحددات معوقات وجود بسبب يزال محدوداً  َّل اإلقتصادي القطاع
 .المتاحة والمادية والتقنية والمعلوماتية البشرية

 
 الشركات في القرار اتخاذ فاعلية في المعرفة إدارة "أثر( بعنوان 2011دراسة الزريقات ) أخيراً و 
 الشركات في القرار اتخاذ فاعلية في المعرفة إدارة أثر معرفة إلى. هدف الباحث األردنية" ستخراجيةاإل
 تكّون، واإلستبانة كأداة لجمع البيانات الباحكث المككنهج الوصكفي ستخدما األردنية، ولتحقيق ستخراجيةاإل

 وشركة العربية، البوتاي شركة) األردنية اَّلستخراجية الشركات في العاملين جميع من الدراسة مجتمع
وتم ، ةوموظف موظًفا (9973) همعدد والبالغ .(ةالعربي الفوسفات وشركة األردنية، نتاألسم مصانع

 تصورات أن أهمها من نتائج عدة  إلى الدراسة وتوصلت ،موظفاً ( 443) اختيار عينة عشوائية بلغت
 على المعرفة دارةإ ألبعاد أثراً  هنالك وأن مرتفعاً  كان القرار اتخاذ وفاعلية المعرفة إدارة لمتغيرات المبحوثين

  .األردنية ستخراجيةاإل الشركات في القرار اتخاذ فاعلية
 

 الدراسات األجنبية: .3.4.2
 

 :المعرفة إدارةالدراسات األجنبية المتعلقة ب .1.3.4.2
 

المعرفة في  إدارةالمعرفة على فعالية  إدارة"أثر قدرات وعنوانها  ) et al.,Bharadwaj (2015دراسة 
المعرفة على فعالية تطبيقها في  إدارة. كان هدفها اكتشاف أثر مقومات وقدرات هندية"المؤسسات ال

المعرفة  دارةالهندية الكبيرة، وقام البحث على أساي أن الجمع بين البنية التحتية إل المؤسساتو  نظماتالم
 ستخدما .المؤسساتفي  المعرفة إدارةللتعرف على فعالية  اً مهم اً نظري اً ساسأالمعرفة تقدم  إدارةوعمليات 

المؤسسات جميع مجتمع الدراسة من  تكّون، و واإلستبانة كأداة لجمع البيانات الباحكث المككنهج الوصكفي
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وتوصلت  ،مؤسسة من مجتمع الدراسة( 156) الهندية الكبيرة، حيث تم اختيار عينة عشوائية بلغت
المعرفة باعتبارها  إدارة أهميةة بدأت تدرك الهندية الكبير  المؤسساتهمها أن أعدة نتائج  إلىالدراسة 
مكانات البنية التحتية و أخرى.  إلى. إَّّل أن النهج يختلف من منظمة استراتيجياً  رصيداً  أن كل من قدرات وا 

 المعرفة. إدارةوالقدرات العملياتية تساهم وبشكل كبير في تحسين وتطوير فعالية 
 

على القدرة  اإلجتماعيالمعرفة ورأس المال  إدارة"أثر ان ( بعنو ,.Reijsen et al 2014وهدفت دراسة )
. للكشف عن كيف يمكن للمنظمات أن تعزز قدرتها الديناميكية من خَلل "المؤسساتالديناميكية في 

مجتمع الدراسة  تكّون، و واإلستبانة كأداة لجمع البيانات المككنهج الوصكفي ونالباحكث ستخدما ،المعرفة إدارة
ة من المؤسسات المصنفة ذات المعرفة المكثفة في هولندا وبلجيكا، وتم اختيار عينة ( مؤسس75من )

عدة نتائج أهمها  إلىوتوصلت الدراسة في النهاية ( مؤسسة من مجتمع الدراسة، 55) ت منتكّونعشوائية 
وعدم  ،قدرتها الديناميكية على المؤسساتالمعرفة في  إدارةتبني نهج ل دال إحصائيا يجابيوجود أثر إ

 .للمؤسسة الديناميكية ةقدر ال على اإلجتماعيتوفر رأي المال ل وجود أثر دال احصائيا
 

المعرفة في منظمات الخدمات  إدارة"تقييم ممارسات وعنوانها   )(Downes, 2014وفي دراسة أخرى ل 
لخدمة منظمات االمعرفة في  إدارةتقييم مدى وفعالية  إلىهدفت  .المجتمعية غير الربحية في أستراليا"

المككنهج  دراسةال تستخدما العوامل التي تؤثر فيها، إلىستراليا والتعرف أالمجتمعية غير الربحية في 
( منظمة من 100دراسة من )مجتمع ال تكّونو  ،اإلستبانة كأداة لجمع البياناتاعتمدت و  الوصكفي
( عامل من مجتمع 400) ت مننتكوّ وتم اختيار عينة عشوائية  سترالياغير الربحية في أ المنظمات
 كان متوسطاً  المؤسساتالمعرفة في تلك  إدارةأن مدى وفعالية ممارسات  إلىوتوصلت الدراسة  .الدراسة

المعرفة وممارساتها في منظمات  إدارةمزيد من التطوير في  إلى -حسب رأي الباحث -مما يمنح الفرصة 
بين  اإلجتماعيأن التفاعل والتعاون  إلى أيضاً صلت ستراليا، وتو ألخدمة المجتمعية غير الربحية في ا

 كل األمثل.يشكل المنهج األساسي لتبادل المعرفة ومشاركتها وممارستها بالش المؤسساتالعاملين في هذه 
 

المعرفة وتقديم الخدمات  إدارة"ممارسة وعنوانها  (Bordoloi and Islam, 2012)أما دراسة 
 إدارةد، فهدفت لدراسة أثر تطبيق نَلفي مستشفى عام كبير في تاي . وهي دراسة حالة أجريتالصحية"

لتحفيز المزيد  أيضاً المعرفة على عملية تقديم الخدمات الصحية، وهي عبارة عن ورقة مفاهيمية هدفت 
المنهج الوصفي واستخدمت المقابلة . واعتمدت الدراسة على من البحوث التجريبية في هذا المجال
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مجتمع الدراسة من جميع العاملين مقدمي الخدمات الصحية في  تكّون. لجمع البيانات والمَلحظة كأدوات
وتوصلت من مستشفى واحد َّلجراء الدراسة عليه، ت تكّونوتم اختيار عين قصدية مستشفيات، ( 9)

ة أن اعتماد نظام التسجيل الطبي اإللكتروني يمكن أن يؤثر على كفاءة تقديم الرعاية الصحي إلىالدراسة 
اعتماد نظم دعم ن أمن حيث التقاط وتبادل بيانات المرضى المختلفة بين مقدمي الرعاية الصحية، و 

على عملية صنع القرار المبني  اً ا تأثير م، يمكن أن يكون لهاإلجتماعيارات السريرية وممارسة التعلم القر 
 على األدلة لدى األطباء. 

  
المعرفة واإلبداع  إدارة"العالقة بين عمليات ي كانت بعنوان ( والتRahimi et al,. (2011 واخيرًا دراسة

. وكان هدفها قياي تلك العَلقة وقد تم اختبار فرضية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات"
المعرفة كما حددتها الدراسة حيث شملت )التنشئة  دارةالبحث من خَلل قياي العَلقة بين عدة أبعاد إل

والتوجهات الداخلية والخارجية( من جهة، واإلبداع من جهة أخرى، وذلك من خَلل  ماجاإلندة و اإلجتماعي
، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واعتمدت على غرافية والشخصية لعينة الدراسةو المتغيرات الديم

فهان صعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أمجتمع الدراسة من جميع أ تكّوناإلستبانة في جمع البيانات، و 
 ، وأظهرت النتائج وجود عَلقةهيئة تدريي ( عضو85) في إيران، وتم اختيار عينة عشوائية بلغت

 لدى عينة البحث. من جهة أخرى واإلبداع  من جهة المعرفة إدارةبين عمليات  موجبة إرتباطية
 

 :بالقدرة على اتخاذ القرارالدراسات األجنبية المتعلقة  .2.3.4.2
 

السيطرة النموذج )ء، ىالناش ي"صناعة القرار الجماعوعنوانها  )Shen(2015 ,جاءت دراسة 
ة المختلفة مع التفاعَلت اإلجتماعيات صنع القرار الجماعي في الفئات كيبهدف دراسة دينامي ".(والسلوك

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الزمنية المتفاوتة مع وجود درجات متباينة من المعرفة بين األفراد، 
وقد قام فريق البحث بتحليل نموذج النظم الديناميكية عتمدت على المقابلة والمَلحظة لجمع البيانات، وا

بدافع الجماعية الحيوانية والحركة مع القطعان بهدف تحديد المدى الذي تتأثر فيه عملية صنع القرار 
لتحليل  رياضياً  نموذجاً  أيضاً  المجموعة، وقدم الفريق إلىالجماعي جّراء إضافة فرد عديم المعرفة )جاهل( 

عملية القرار الجماعي بين بني البشر مبني على وجود بعض المعلومات لمجموعة من األفراد وبعض 
 إلىالعديد من النتائج أهمها أن إضافة األفراد الجاهلين  إلىالحوافز لمجموعة أخرى، وتوصلت الدراسة 

 ي ولكنها تقلل من استقرار وفاعلية ودقة ذلك القرار.المجموعة تزيد من إمكانية اتخاذ القرار الجماع



78 
 

 :والقدرة على اتخاذ القرار المعرفة إدارةالدراسات األجنبية المتعلقة ب .3.3.4.2
 

المعرفة وعالقتها بعملية صنع القرار لدى طواقم العناية  إدارة"أدوات بعنوان  (Simon, 2016)دراسة 
المعرفة أن تدعم وتعزز عملية صنع القرار  إدارةمكن ألدوات . وهدفت الدراسة لتحديد كيف يالصحية"

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي للوصول  لدى الطواقم المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية،
نتقالية المشتركة اإلالصحية الرعاية  من فرق مجتمع الدراسة تكّونو  ألهدافها واإلستبانة لجمع البيانات،

 (29) مقدارهاعشوائية وطبقت على عينة العيادات في مستشفى تابع لجامعة فيرجينيا  بين المهنيين في
التواصل الفّعال بين الطواقم العاملة في مجال تقديم العناية الصحية  أهمية إلىوتوصلت الدراسة . اً فرد

رار في أن توفر الرضا في عملية صنع الق إلى أيضاً وذلك لتعزيز تبادل ومشاركة المعرفة، وتوصلت 
مجال العناية والرعاية الصحية للمرضى سوف ينطوي على نتائج إيجابية مثل تعزيز التعاون والمشاركة 

المعرفة في عملية صنع القرار الطبي مما سيقلل من تكلفة  إدارةتفعيل تطبيق أدوات  تاليوبال اإلبتكارو 
 الرعاية الصحية للمرضى.خدمات العناية الصحية ويحد من المخاطر التي تشملها عملية تقديم 

 
المعرفة على تعزيز عملية اتخاذ القرار  إدارة"أثر نظم بعنوان  )(Mohammad, 2011وجاءت دراسة 

قد اكتسبت المعرفة  إدارة. حيث رأت الباحثة في هذه الدراسة أن نظم في مصرف البحرين المركزي"
لقيمتها في تحسين األداء، وهدفت من خَلل  وفي جميع القطاعات نظراً  ونة األخيرةاهتمامًا فائقًا في اآل

صناع القرار من العاملين في مصرف  لدىالمعرفة على القرار  إدارةتقييم أثر تطبيق نظم  إلىالدراسة 
من مجتمع  تكّوناستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واإلستبانة كأداة لجمع البيانات،  البحرين المركزي.

وعددهم  في مصرف البحرين المركزي )صنع القرار( ب اإلشرافيةالدراسة من جميع أصحاب المناص
 المعرفة إدارةأن عناصر  إلى، وتوصلت الدراسة سلوب المسح الشامل( واستخدمت الباحثة أ102)

ذات  هي عوامل المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والثقافة التنظيمية ومشاركة المعرفة
  .بالنسبة لعملية صنع القرار هميةاأل بالغارتباط قوي وموجب و 

 
وأثرها في عملية اتخاذ القرارات  المعرفة إدارة"دور نظم بعنوان  (Dujaili, 2011)أما دراسة 

المعرفة وأثرها في عملية  إدارة أهميةتحديد  إلى. حيث هدفت الدراسة بالمؤسسات )المملكة المتحدة("
استخدمت الدراسة وفي العراق،  متحدةفي المملكة ال البريطانية تاتخاذ القرارات في مجموعة من الشركا

 6)( شركات 9مجتمع الدراسة من ) تكّونحيث كادوات،  المقابَلت الشخصيةو المنهج الوصفي واإلستبانة 
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( عامًَل استجاب 220ت من )تكّونعشوائية  ةأخذ عينتم و ، (في بريطانياشركات  3و في العراقشركات 
عدم وجود فروق ذات دَّللة همها أعدة نتائج  إلىوقد خلصت الدراسة ( فقط. 99) لإلستبانة منهم
المعرفة تعزى لمتغيرات النوع والعمر والمسمى الوظيفي وعدد سنوات الخبرة وعمر  إدارةإحصائية حول 

 إدارةوجود أثر مباشر بين استخدام أنظمة  إلىوفي نفي الوقت أشارت  والمستوى التعليمي. المؤسسة
المعرفة في عملية صنعها، وأن  إدارةمعرفة وفاعلية اتخاذ القرارات على المستوى الكلي وبين توظيف ال

في تسهيل الوصول للقرارات الصائبة، كما ربطت الدراسة بشكل طردي  جوهرياً  مشاركة المعرفة تلعب دوراً 
 .المؤسساتما بين الكادر البشري المتمتع بالمعرفة وتقدم 

  
. كان المعرفة" إدارة"إطار عملية اتخاذ القرار المدعوم بأنشطة بعنوان  )Noman, (2011دراسة  بينما

هدفها توفير المساعدة للمديرين في تطوير التفكير اإلداري لديهم من خَلل توفير إطار عمل جديد يتعلق 
وات لهذه اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي واستخدمت اإلستبانة والمقابلة كأد بتقنيات صنع القرار،

، وشمل رفة هما الثقافة والبنية التحتيةالمع دارة. وقد ارتكزت الدراسة على عاملين أساسيين إلالدراسة
 ،ستراليا والسعوديةي ماليزيا، اندونسيا، سنغافورة، أه ( دول5( منظمات مختلفة من )10مجتمع الدراسة )

تم اختيار العينة من األشخاص ذوي الصَلحيات مع مراعاة التنوع الثقافي واإلختَلف في البنية التحتية، و 
قد و ي الذين يساهمون في عملية صنع القرار أو على األقل يتابعون عن قرب هذ العملية. أ اإلدارية

أن معظم حاَّلت الفشل في اتخاذ القرارات لدى الناي ترتبط في المرحلة األولى  إلىتوصلت الدراسة 
ظمة والقوانين ألنأتي الثقافة في المرحلة الثانية حيث تلعب اللوائح واوالتي هي جزء من البنية التحتية، وت
طار عمل مكون إع القرار. وخلصت الدراسة لتصميم في عملية صن الخاصة بالشركة والدولة دورًا هاماً 

 .المعرفة التي تدعمه إدارةول يتعلق بعملية اتخاذ القرار والقسم الثاني بعمليات من قسمين القسم األ
 

 : منها الحالية وموقع الّدراسة التعليق على الدراسات السابقة .4.4.2
 

 إدارةمن خَلل مراجعة الباحث للدراسات السابقة يتضح أنها تتشابه مع الدراسة الحالية في تناول موضوع 
المعرفة كمتغير مستقل، حيث  إدارةالمعرفة وكيفية اإلستفادة منها، وكذلك تتشابه في أن أغلبها تناول 

المعرفة في العديد من المجاَّلت  إدارة وعمليات أن تطبيق مفهوم إلىأشارت غالبية الدراسات السابقة 
ابية على أدائها، وذلك من خَلل كان له نتائج إيج وفي مختلف الدول والمؤسسات ومنظمات األعمال

ديد الدراسات التي في عوظهر ذلك  -على اختَلفها وتنوعها–ثيرها اإليجابي على المتغيرات التابعة أت
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 Reijsen et)دراسة (، 2015عبد الغفور )دراسة ، (2016بلعلي )دراسة  :ومنها استعرضها الباحث
al,. 2014)  دراسة و(Bordoloi and Islam, 2012) . 

 
وعملية صنع واتخاذ القرار  كمتغير مستقل المعرفة إدارةممارسة دراسات أخرى ربطت بين كان هناك و 

 :المعرفة على عملية صنع القرار مثل دارةاآلثار اإليجابية إل إلىوصلت في معظمها وتكمتغير تابع 
 (Simon, 2016)دراسة  (،2013نوري )، دراسة (2014الشمري )دراسة (، 2015عبيد )دراسة 
  .(Dujaili, 2011)ودراسة 

 
لدى  درة على اتخاذ القرارالقو المعرفة  إدارةالعَلقة بين لذلك رأى الباحث أنه من المجدي والمفيد دراسة 

 للوقوف على مستوى التي ينتمي إليها وهي جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني المؤسسةالمديرين في 
 إلى تعزيزها وصوَّلً  إلىلدى مديري الجمعية والسعي  القدرة على اتخاذ القرارو المعرفة  إدارةومؤشرات 

 . القرارفي عملية اتخاذ  تحقيق الكفاءة والفاعلية المنشودة
 

وأما من حيث المنهج المستخدم في الدراسة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في 
 استخدامها للمنهج الوصفي، ومن ثم جمع البيانات وتحليلها لتحقيق الهدف من الدراسة. 

 
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: .5.4.2

 
على العديد  السابقة اشتملت الدراساتوموضوعها، وقد  الحالية الدراسة أهميةالدراسات السابقة  أظهرت

 أهمها: من المزايا والخصائص التي شكلت قيمة مضافة وحققت العديد من الفوائد للدراسة الحالية
  

 .بالكثير من المعلومات اإلطار النظري للدراسةإثراء  .1
  .هاراسة ومبرراتالد أهميةان مشكلة الدراسة، وبي صياغةفي  ساعدت .2
 .منهج الدراسةواختيار مساعدة في تحديد ال .3
 .بالشكل المناسب أداة الدراسةوتصميم  إعداد إلىالباحث وتوجيه  إرشاد .4
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التي اشتملت عليها الدراسات السابقة والتي شكلت قيمة مضافة استفاد  غنيةمصادر المعلومات ال .5
 منها الباحث.

 .مناقشة نتائج الدراسة الحاليةفكار الباحث لإثراء أ نتائج الدراسات السابقة في مساهمة .6
   

 للدراسة الحالية: ختالفأوجه اإل .6.4.2
 

 :هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يلي ختلفيمكن أن ت
 

 .المعرفة إدارةوهو َّل دارة أوحديث في علم اإلأنها تبحث في جانب هام وحيوي  .1
 قلبها النابض أَّل وهي عملية اتخاذ القرار. و  اإلداريةأنها تبحث في لّب العملية  .2
المعرفة بالقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر  إدارةتتناول عَلقة أنها  .3

 برز المؤسسات الحيوية العاملة في فلسطين.كأحد أ الفلسطيني
  .ر الفلسطينيعينة مختارة من المديرين في جمعية الهَلل األحم شملتأن هذه الدراسة  .4
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مقدمة  1.3
 

، وكذلك مجتمع جراء دراستهإل ية الدراسة، وأدواتها التي اختارها الباحثيستعرض هذا الفصل منهج
للتأكد  عها الباحثوخصائصها، والطريقة التي اتبالّدراسة الدراسة، وعينة  عليه الباحث ىالذي أجر الّدراسة 

 ة لبيانات الدراسة.اإلحصائي، وطريقة المعالجة ة، وكيفية التحقق من ثبات األداةمن صدق أداة الدراس
 
 

 منهج الدراسة 2.3
 

ها إلنجاز  المنهج الوصفي البيانات والمعلومات الَلزمة لهذه الدراسة اعتمد الباحثطبيعة  بناًء على
الحالي واقع الوتحليل  على تحديدفهو يقوم ، أغراض الدراسةَلئم ي جحيث أن هذا المنه أهدافهاوتحقيق 

 أو ما لظاهرة دقيق وصف على رتكزوي ،وصفها، وتفسيرها، والتنبؤ بها عن طريقالّدراسة مشكلة ل
، عَلوة على كونه المنهج األكثر مضمونها فهم غرضب كمية أو نوعية صورة على وتقديمه محدد موضوع

 تاليوبال ،ة كما هو الحال بالنسبة لهذه الدراسةاإلجتماعيو  يةاإلنسانفي دراسة الظواهر  شيوعًا واستخداماً 
 .للدراسة الحالية سبألناالمنهج أنه  رأى الباحث
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 ودقيقة كافية بيانات على المرتكز التحليل أساليب من أسلوب أنه على الوصفي المنهج يعرف عام وبشكل
 تفسيرها يتم عملية نتائج على الحصول أجل من وذلك محدودة ةزمني ترافت خَلل من محدد موضوع عن

( كما جاء في 31:1999 وآخرون، عبيدات( للظاهرة الفعلية المعطيات مع ينسجم بما موضوعية بطريقة
 (.2015)عبيد، 

 
 يذهب ولكنه ،)البحث موضوع) الظاهرة وصف حدود عند يقف َّل أنه الوصفي المنهج خصائص ومن
 رصيد بها يزيد معنى ذات تعميمات إلى التوصل بهدف ويقيم ويقارن، ويفسر، فيحلل، كذل من أبعد إلى

 تطوير فيلمساهمة مما يمهد لنا الطريق ل وسلبياتها إيجابياتهاأمام  يضعناو  الظاهرة، تلك عن معارفنا
 بالظاهرة ةالمتعلق السلبيات عديل وتصحيحتو  اإليجابيات تطويرمن خَلل تعزيز و  المقصودة الظاهرة واقع
 .سةراالد قيد
 

 :بياناتلرئيسين من مصادر اوقد تم استخدام مصدرين 
 

لمعالجة اإلطار النظري للبحث، والتي  ثانويةمصادر البيانات ال إلىتم الرجوع : ثانويةال المصادر .1
والتقارير،  ،والمقاَّلت ،والمراجع العربية واألجنبية ذات العَلقة، والدوريات ،تتمثل في الكتب

والمطالعة في مواقع  ،سة، والبحثاوالدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدر  ،ألبحاثوا
 .المختلفة اإلنترنت

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث، تم جمع البيانات األولية من خَلل : المصادر األولية .2
حليل البيانات وقد تم تفريغ وت، كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغرض ةستباناإل

 . "Statistical Package for the Social Sciences, SPSS" اإلحصائيباستخدام البرنامج 

 
 مجتمع الدراسة 3.3

 
والذين ينطبق  جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيعاملين في مديرين المن جميع الالّدراسة مجتمع  تكّوني

ى فكرة ممارسة العمل اإلداري ه الدراسة والقائم علهذ ه الباحث فيعليهم التعريف اإلجرائي الذي اعتمد
هذه الدراسة  ضمن مجتمعأفراد من الجمعية  قام الباحث باعتماد، وعليه اإلداري المسمى أو اللقبوليي 

نهم َّل يحملون مسمى مدير، قسامهم على الرغم من أيمارسون مهام إدارية ضمن نطاق دوائرهم وأهم ألن
أي مهام إدارية ضمن نطاق دوائرهم  مسمى اإلداري ولكنهم َّل يمارسوند آخرين يحملون الواستبع
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قسامها والعاملين فيها والتي في الجمعية ودوائرها وأ من خَلل خبرة الباحثأوًَّل وتم تحديد ذلك  .قسامهموأ
ولية من خَلل ها األمصادر  معلومات من الحصول علىثم  ،من عمله فيها عاماً  (20)جاءت من خَلل 

البشرية وشؤون الموظفين  أقسام الموارد مديريمع التي قام بها الباحث إلجتماعات واللقاءات عديد ا
قام بناًء على ما تقدم و  (2017( من العام )6في نهاية شهر )أنه  ئر حيثالدوا والمديرين العامين ومديري

 ن حسب المناطق كما يلي:موزعي ،اً مدير ( 233) حصر مجتمع الدراسة فيبالباحث 
 

 .( مديراً 151لضفة الغربية )ا .1
 .( مديراً 58غزة )محافظات  .2
 .( مديراً 24القدي الشريف ) .3

 
مما يعزز  ياها مناصبهمالميزات والصَلحيات التي تمنحهم إبحكم  في هذه الدراسة تم اختيار المديرين وقد

 نأ هو لمديرا عمل جوهر ( أن2013يرى الشمري والعزاوي ) ، وفي هذاثيرهم على متغيرات الدراسةمن تأ
 من غيره عن المديروهذا ما يميز والغايات،  األهداف لتحقيق المختلفة العمل مواقف في القرار يتخذ

 هما: قسمين إلى تنقسم عامة بصفة العامل الفرد نشاطات أن أي ،التنظيم أعضاء
 

a. الفعل 
b. القرار 

 يبقى القرار نإف معين هدف إلى للوصول معين تنظيم في العاملين لجميع عامة حالة هو الفعل أن وبما
صحاب المهام أن وغيرهم من و باتخاذه )المدير  صَلحيتهم تسمح التي المواقعفي  هم من اختصاص من

 .اإلشرافية(
 

 عينة الدراسة 4.3
 

 :ستطالعيةاإل الدراسة عينة .1.4.3
 

هَلل األحمر جمعية ال مفردة من المديرين العاملين في (40من ) ستطَلعيةاإل الدراسة عينة تتكّون
 للتطبيق اصَلحيته من والتحقق الدراسة، أداة تقنين بغرضتم اختيارهم بطريقة عشوائية  حيث ،الفلسطيني
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 الديموغرافية خصائصال (1.3) الجدول يوضحو . النهائية الدراسة عينة إضافتهم إلى تم وقد عينة،ال على
 .اإلستطَلعية لعينةل
 
 

 اإلستطَلعية لعينةل الديموغرافيةخصائص للوالنسب المئوية  األعداد: 1.3جدول 
 

 % النسبةالمئوية العدد تصنيف المتغير المتغير

 الجني
 70 28 ذكر
 30 12 أنثى

 يةالعمر الفئة 
 15 6  35أقل من 

 40 16 45 ىإل 35من 
 45 18 45أكثر من 

 المؤهل العلمي
 15 6 دبلوم فأقل
 50 20 بكالوريوي
 35 14 ىماجستير فأعل

 المسمي الوظيفي

 47.5 19 مدير
 10 4 نائب مدير
 42.5 13 رئيي قسم
 10 4 غير ذلك

 سنوات الخبرةفئة 
 27.5 11 سنوات 8أقل من 

 17.5 7 سنة 15 ىإل 8من 
 55 22 سنة فأكثر15

 مكان العمل
 62.5 25 الضفة الغربية
 25 10 محافظات غزة
 12.5 5 القدي الشريف

 100.0 40 المجموع 
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 . عينة الدراسة:2.4.3
 

ة َّلختيار العينات اإلحصائيممثلة لمجتمعها باَّلعتماد على األسي  تكّونبحيث الّدراسة تم اختيار عينة 
 غزة، القدي محافظات ،الضفة الغربية) مكان العملبالطريقة الطبقية العشوائية، طبقية من حيث متغير 

وذلك حرصا على -( %4) مقدارها خطأ بنسبةمجتمعها  منسة الّدراوتم حساب حجم عينة (، الشريف
 ملحقال في واضح هو كما، www.surveysystem.comباستخدام موقع حساب العينات  -زيادة الدقة

عت العينة كما ( مديرًا، وبالتوزيع الطبقي على مناطق العمل توز 168) حيث بلغ حجم العينة، (5) رقم
 يلي:
 

 ( مديرًا.109الضفة الغربية ) .1
 ( مديرًا.43غزة )محافظات  .2
 ( مديرًا.17القدي الشريف ) .3
 

 .مكان العمل لمتغير وفقاً  والعينة الّدراسة مجتمع توزيع( 2.3) الجدول ويوضح
 

 مكان العملتوزيع مجتمع الّدراسة والعينة وفقًا لمتغير : 2.3جدول 
 

 العينة المطلوبة جتمع الدراسةم مكان العمل الرقم
 109 151 الضفة الغربية  .1
 42 58 غزةمحافظات   .2
 17 24 القدي الشريف  .3

 168 233 المجموع

 
 
 
 
 

http://www.surveysystem.com/
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 :الدراسة لعينة الديموغرافية الخصائص 5.3
 

ستبانات إ (4) استبعاد تم وقد (،%94.6بنسبة ) استبانة (159) منها عاسترج ( استبانة،168تم توزيع )
 الدراسة، عينة من (%92.2)، بنسبة استبانة (155) للتحليل خضع وبذلك صَلحيتها للتحليل،لعدم 

 .لعينةل الديموغرافية خصائصال يبين (3.3) الجدولو الدراسة، ( من مجتمع%66.5)و
 

 لعينة ل الديموغرافيةخصائص للوالنسب المئوية  األعداد :3.3جدول 
 

 % لمئويةالنسبةا العدد تصنيف المتغير المتغير

 الجنس
 63.8 99 ذكر
 36.1 56 أنثى

 يةالعمر الفئة 
 18.7 29  35أقل من 

 45.8 71 45 ىإل 35 من
 35.5 55 45أكثر من 

 المؤهل العلمي
 20.6 32 دبلوم فأقل
 58.1 90 بكالوريوس
 21.3 33 ىماجستير فأعل

 المسمي الوظيفي

 3.2 5 مدير عام
 41.9 65 مدير

 7.7 12 نائب مدير
 39.4 61 رئيس قسم
 7.7 12 غير ذلك

 سنوات الخبرةفئة 
 22.6 35 سنوات 8أقل من 

 28.4 44 سنة 15 ىإل 8من 
 49 76 سنة فأكثر15

 مكان العمل
 62.6 97 الضفة الغربية
 27.7 43 محافظات غزة
 9.7 15 القدس الشريف

 100.0 155 المجموع 
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 :الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .1.5.3
 

 .اثنإلمن ا( %36.1)ما نسبته و  الذكور، منهم من المبحوثين ( %63.9) ما نسبته ( أن3.3) جدوليبين 
 

 : يةالعمر  الفئة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .2.5.3
 

راوح أعمكارهم تتك (%45.8)،  وأن عكام (35)من المبحكوثين أعمكارهم أقكل مكن  (%18.7) تبين أن ما نسبتة
 عام. (45)أعمارهم أكثر من  (%35.5)وأن ما نسبته  ،عام( 45)و  (35)بين 
 

 : المؤهل العلمي لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .3.5.3
 
حملة ( من %58.1) من حملة الدبلوم أو أقل، ونسبةهم من المبحوثين ( %20.6) ما نسبته بين أنت

 ير فأعلى.حملة الماجست( من %21.3))البكالوريوي(، و
 

 : الوظيفي المسمى لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .4.5.3
 

وما  ،كمديريعملون  (%41.9)وما نسبته  ،ير عامكمد المبحوثين يعملونمن  (%3.2)تبين أن ما نسبته 
 (%7.7)والنسبة المتبقية وهي  ،ماقسأ اءسؤ يعملون كر  (%39.4)وما نسبتة  ،كنائب مدير( %7.7) نسبته
 .ن غير ذلكيعملو 

 

 
 : سنوات الخبرة فئة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .5.5.3

 
( %28.4)ما نسبته و  ،سنوات (8)من  سنوات خبرتهم أقلالمبحوثين من ( %22.6)ما نسبته  بين أنت

 سنة أو أكثر. ( 15)( سنوات خبرتهم %49و ) ،سنة (15) سنوات إلى (8)ات خبرتهم تتراوح بين سنو 
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 : مكان العمل لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع .6.5.3
 
يعملكون فكي ( %27.7)ما نسكبته و  ،يعملون في الضفة الغربيةالمبحوثين من ( %62.6) ما نسبته بين أنت

 .( يعملون في القدي الشريف%9.7وما نسبته ) ،محافظات غزة
 

 أسلوب وأداة جمع البيانات 6.3
 

األدبيات  إلىأداًة لجمع البيانات، فبالرجوع  اإلستبانة، و مسح بالعينةالالحالية أسلوب الّدراسة استخدمت 
المتعلقة بموضوع الدراسة، والكتب الدراسات السابقة  تعمق فيوالبحث المطَلع اإلبعد و  السابقة،

واستطَلع آراء نخبة من المتخصصين في هذا المجال عن طريق المقابَلت الشخصية ذات الطابع غير 
المعرفة وعَلقتها بالقدرة  إدارة قيايول على التوجيهات المستمرة من قبل المشرف األكاديمي الرسمي، وبناء

 هار يطو وت إستبانةقام الباحث ببناء ، على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني
 ة:تاليوفق الخطوات ال

 
 .اإلستبانةتحديد المجاَّلت الرئيسية التي شملتها  .1
 غة فقرات كل مجال.صيا .2
 ( فقرة.72في صورتها األولية والتي شملت ) اإلستبانةإعداد  .3
 على المشرف َّلعتماد ما يراه مناسبًا، وتعديل ما يراه غير مناسب. اإلستبانةعرض  .4
 بناًء على توجيهات المشرف. اإلستبانةتعديل  .5
أغلكبهم مكن أعضكاء ن في مجكال الدراسكة، و ي، المتخصصمن المحكمين (12على ) اإلستبانةعرض  .6

، وجامعكككة القكككدي القكككديجامعكككة هيئكككات التكككدريي فكككي الجامعكككات الفلسكككطينية بغكككزة والضكككفة الغربيكككة )
 .وجامعة بيرزيت والجامعة اإلسَلمية(المفتوحة، 

عادة الصياغة بعد إجراء التعديَلت التي أوصى بها المحكمون .7  من حيث الحذف واإلضافة وا 
( 50ت المشرف بلغ عدد فقرات اإلستبانة في صورتها النهائية )بناًء على توجيهاو بعض الفقرات، ل

  .فقرة
 



90 
 

عامكككة عكككن  بيانكككاتالقسكككم األول  ضكككممكككن ثَلثكككة أقسكككام رئيسكككة،  اإلسكككتبانة تتكّونكككوفكككي صكككورتها النهائيكككة 
 وهي:المعرفة  إدارةتتعلق بمجاَّلت  (5)من  تكّونو  معرفةال إدارةضم القسم الثاني مقياي ، و المبحوثين

 
 فقرات. (5)من  تكّونكتساب المعرفة، ويمجال ا .1
 فقرات. (5)من  تكّونمجال تطوير المعرفة، وي .2
 فقرات. (5)من  تكّونوي ،مجال نشر وتوزيع المعرفة .3
 فقرات. (5)من  تكّونمجال تطبيق المعرفة، وي .4
 فقرات. (5)من  تكّونحتفاظ بها، ويمتَلك المعرفة واإلمجال ا .5

 
علككق بالقككدرة علككى مجككاَّلت تت (5)مككن  تكككّونالككذي  علككى اتخككاذ القككرارالقككدرة وضككم القسككم الثالككث مقيككاي 

 وهي:اتخاذ القرار 
  

 فقرات. (5)من  تكّونتشخيص وتحليل المشكلة، وي مجال .1
 فقرات. (5)من  تكّونمجال البحث عن البدائل المتاحة، وي .2
 فقرات. (5)من  تكّونسب، ويألنمجال اختيار الحل ا .3
 فقرات. (5)من  تكّونمجال تنفيذ القرار، وي .4
 فقرات. (5) من تكّونمجال متابعة وتقييم نتائج القرار، وي .5

 
وقد أ عطي  (،Likert Scale)م خماسي، على نمط ليكرت ختيار من سلّ في اإل جابةطريقة اإل زتتركّ  وقد

 .(4.3) الجدولكما هو موضح في  الوسط الحسابيوتم تفسير الدرجات حسب  ،لكل فقرة وزن مدرج
 

  مقياي ليكرت وتفسيراته :4.3جدول 
 

 َّل أوافق بشدة َّل أوافق غير متأكد أوافق أوافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 الوزن المدرج
 1.80 - 1   2.60 -1.81 3.40 -2.61 4.20 -3.41 5.00 -4.21 الوزن النسبي
 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة جيدة جيدة جداً  تفسير الدرجة
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، كما قدرة على اتخاذ القرارهو ال تابع متغيرو ، لمعرفةا إدارةهو  غير مستقلمتعلى الّدراسة  تو تحاوبذلك 
 العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجني،اآلتية:  )المتغيرات الوسيطة( ديموغرافيةالمتغيرات ال شملت

 في صورتها اإلستبانة( يبين 3والملحق رقم ). العمل ومكان ،الخبرة سنوات فئةو  لوظيفي،ا والمسمى
 النهائية.

 
 

 صدق أداة الدراسة 7.3
 

 تشمل أن ي ما أعدت لقياسه، كما يقصد بالصدقاقيصالحة لمن أنها يعني التأكد  اإلستبانةصدق 
، وقد قام لكل من يستخدمها واضحة فقراتها ومفرداتهان تكون أ، و لتحليلل الَلزمةالعناصر  جميع اإلستبانة

تم التأكد من صدق فقرات تأكد من صدق أداة الدراسة، وقد وذلك لل اإلستبانةالباحث بتقنين فقرات 
 بطريقتين: اإلستبانة
 

 

 الصدق الظاهري لألداة ) صدق المحكمين(: .1.7.3
 

مكككن أعضكككاء الهيئكككة  عضكككواً ( 12علكككى مجموعكككة مكككن المحكمكككين تألفكككت مكككن ) حيكككث تكككم عكككرض اإلسكككتبانة
والمتخصصين والجامعة اإلسَلمية يت بيرز  وجامعة، وجامعة القدي المفتوحة، القديجامعة ية في التدريس
بتحكككيم أداة  تفضكلواأسكماء المحكمكين الككذين  (2). ويوضككح الملحكق رقككم والبحكث العلمكي مجكال الدراسككةفكي 

لقيكاي مكا وضكعت  بعادها وفقراتهكااإلستبانة بأإبداء آرائهم في مدى مَلئمة قاموا مشكورين ب حيثالدراسة. 
 فقكراتنتمكي إليكه، ومكدى كفايكة التالكذي  مجاللل منهاومدى مناسبة كل  تفقراال ودقةوضوح كذلك ألجله، و 
، وككذلك أو حذف أو إضكافةمن تعديل  تقديم مقترحاتهم وتوجيهاتهم إلىالدراسة باإلضافة  مجاَّلتلتغطية 

جانكككب  إلكككىثين، فيمكككا يتعلكككق بالبيانكككات األوليكككة )الخصكككائص الشخصكككية والوظيفيكككة( المطلوبكككة مكككن  المبحكككو 
 .اإلستبانةيكرت المستخدم في مقياي ل

بإجراء التعديَلت التكي اتفكق عليهكا  الباحثالمَلحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام  إلى واستناداً 
ضكافة الكبعض اآلخكربعضكها حكذف تعكديل صكياغة العبكارات و بناًء على ذلكك معظم المحكمين، حيث تم   وا 

 .(72( بدل )50) اإلستبانةليصبح عدد فقرات 
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 :اإلستبانةتساق الداخلي لفقرات صدق اإل   .2.7.3
 
  .(5.3) الجدول، التابعة له لمجالتباط بين كل فقرة وار بحساب معامَلت اإلتساق الداخلي اإل فحصتم 
 

 

 رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع لهمعامل اإل :أ -5.3 جدول
 

 معامل  الفقرة #
 )ر( تباطر اإل 

الداللة 
 اإلحصائية

 مجال اكتساب المعرفة
 0.000 0.648 .التي يمكن اكتسابها لمعرفة المتاحةد مصادر اوتحد الجمعية رصدت -1

 0.000 0.776 والدراسات الهادفة لكسب المعرفة.ث ابحتدعم الجمعية األ -2

 0.000 0.798 صحاب الخبرة والكفاءة.أ الجمعية تقطبتس -3

 0.000 0.695 اكتساب المعرفة. لتسهيلالجمعية الوسائل التكنولوجية  توفر -4

 0.000 0.625 .الخاصة  بمجال عمليفي المؤتمرات والندوات  يتم ابتعاثي للمشاركة -5

 مجال تطوير المعرفة
 0.000 0.833 رق العمل ذات التنوع واختَلف المستوى لتطوير المعرفة.َتكوين فتعتمد الجمعية على  -6

 0.000 0.752 .الموارد البشرية في الجمعية إدارةية من استراتيج اً التدريب جزءيشكل  -7

 0.000 0.814 .ديهفي الجمعية قياي التطور المعرفي لالموظف تقييم أداء  يراعي -8

 0.000 0.776 توفر الجمعية قواعد بيانات يستفاد منها في تطوير المعرفة. -9

 0.000 0.769 .ات تطوير المعرفة لدى عامليهامبادر الجمعية  تدعم -10

 مجال نشر وتوزيع المعرفة

 0.000 0.684 .اإلنسيابيةب اإلدارية األقسامبين  لوماتتبادل المعتمتاز عملية  -11

12- 
كتروني، إنترنت، بريد إلأفرادها )الجمعية العديد من الوسائل لنشر المعرفة بين  ت وفر

 .....(جوالرسائل
0.445 0.004 

13- 
على مراكزهم الوظيفية  منهم بينهم دون خوف لوماتالمع في الجمعية يتبادل العاملون
 أو صَلحياتهم. 

0.874 0.000 

 0.000 0.777 نقلها لآلخرينو خبراتهم  قَلإطعلىخبرة ال ذوي العاملينتحفيز يتم -14

 0.000 0.811 نشر المعرفة بينهم. هدفبمن العاملين  عددالجمعية ورش عمل تشمل أكبر  نظمت   -15

 مجال تطبيق المعرفة
 0.000 0.732 لتطبيقها ضمن نطاق أعمالهم.كامل الصَلحية أصحاب المعارف تعطي الجمعية  -16

 0.000 0.769 .في الجمعية حل المشكَلت أحد األسي فيالمعرفة تعتبر  -17
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 مجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع لهرتباط بين كل فقرة من فقرات المعامل اإل: ب -5.3 جدول
 

 الفقرة #
 معامل 

 )ر( رتباطاإل 
الداللة 
 اإلحصائية

    

 0.000 0.839 )القدرة على تطبيق المعرفة(.في الجمعية  تقييم أداء العاملين يشمل -19

 0.000 0.826 مهارات تنفيذية. إلىتحويل المعارف المكتسبة  علىالجمعية تعمل  -20

 حتفاظ بهاامتالك المعرفة واإل مجال
 0.000 0.846 لمعرفة وتحتفظ بهم.ابأصحاب  اهتماماً  جمعيةالت بدي  -21

 0.000 0.541 ن المعرفة.يخز توسائل مختلفة ل جمعيةالفي توفر ي -22

 0.000 0.749 والفاشلة.منها بتوثيق التغذية الراجعة من تجاربها الناجحة  جمعيةتهتم ال -23

 0.000 0.825 .استرجاعها يسهل بطريقة وتوثيقها المعلومات تصنيفيتم  -24

 0.000 0.866 .بالوقت المناسب الوصول للمعرفة المطلوبة يمكن -25

 مجال تشخيص وتحليل المشكلة

 0.000 0.840 دت لحدوث المشكلةأوالظروف التي  سباباأل فيبحث ن -26

 0.000 0.915 لتشخيص المشكلة. متاحةالمعلومات ال نجمع -27

 0.000 0.912 متوفرة عن المشكلة.المعلومات التحليل قوم بن -28

 0.000 0.882 من حل المشكلة.  حدد الهدف المراد تحقيقه ن -29

 0.000 0.896 .للمشكلة مثلطبيعة الحل األ نحدد -30

 مجال البحث عن البدائل المتاحة

 0.000 0.844 عدد من البدائل المتاحة لحل  المشكلة. أعتمد أسلوب التفكير الجماعي لتطوير أكبر -31

 0.000 0.799 بتكار بدائل جديدة لحل المشكلة.جتهد إلأ -32

 0.000 0.874 أصحاب البدائل والحلول اإلبداعية المبتكرة. يتم تحفيز -33

 0.000 0.730 ستبعد البدائل السلبية كحلول.أ -34

 0.098 0.265 .بديل وعدم البحث عنم الوضع القائأ فضل اإلبقاء على  -35

 سبألنمجال اختيار الحل ا

 0.000 0.836 .الحل المناسب ختياراكافة البدائل المتاحة قبل وتحليل أقوم بحصر  -36

 0.000 0.842 اللوائح الداخلية للجمعية قبل اختيار الحل المناسب. خذ بعين اإلعتبارآ -37

 0.000 0.748 .بغض النظر عن البدائل األخرى إلنجازاحقق التميز في تعطى األولوية للبديل الذي ي -38

 0.000 0.807 السابقة قبل اختيار الحل المناسب.والخبرات التجارب  أقوم بمراجعة -39

 0.000 0.805 بصورة جماعية. حل المنشودمناقشة التتم  -40
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 الدرجة الكلية للمجال الذي تتبع لهرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال و معامل اإل: ج -5.3 جدول
 

 الفقرة #
 معامل 

 )ر( رتباطاإل 
الداللة 
 اإلحصائية

 مجال تنفيذ القرار

 0.001 0.492 المنفذة اتالخاصة بتنفيذ القرار للجه األهداف أقوم بتوضيح -41

 0.000 0.689 ن صَلحيات تمكنهم من تنفيذ القرارات.و عطى الموظفي   -42

 0.000 0.791 نظيمية السائدة تسهل من عملية تنفيذ القرارات.الثقافة الت -43

 0.000 0.692 .حسب الحاجة الموازنة المالية الَلزمة لتنفيذ القرار ت صرف -44

 0.000 0.730 يكون من بين منفذي القرار من شارك في صناعته. -45

 مجال متابعة وتقييم نتائج القرار

 0.000 0.757 .ة والوقوف على سبل تطبيقهايتم متابعة القرارات المتخذ -46

 0.000 0.639 ة.الحاج المرونة الكافية لتعديل القرارات حسب لدى الجمعية -47

 0.000 0.841 .الفئات المستهدفةمن ِقَبل  يؤخذ بعين اإلعتبار مدى قبول القرار -48

 0.000 0.826 عن مسار تنفيذ القرار. حرافألنتحديد ايتم وفي الوقت المناسب  -49

 0.000 0.933 اآلثار المترتبة على القرار.وتحليل تتم دراسة  -50

 (05.0اَّلرتباط دال إحصائيًا عند مستوي دَّللة ) *
 

(، حيث 0.01أو  0.05دالة عند مستوى دَّللة )فيه رتباط المبينة أن معامَلت اإل( 3.5الجدول )يبين 
، وبذلك ( ألنها سلبية فهي غير دالة35ما عدا فقرة رقم ) (0.05قل من )أ الدَّللة لكل فقرةإن مستوى 
 صادقة لما وضعت لقياسه. اإلستبانة تعتبر فقرات

 
 :اإلستبانةمجاالت  إلىتساق البنائي صدق اإل   .3.7.3

 
 الدرجةمع  اإلستبانة مجاَّلتمن مجال كل ل الدرجة الكليةرتباط بين ( يبين معامَلت اإل6.3) الجدول
 (،0.05دالة عند مستوى دَّللة )فيه رتباط المبينة َلت اإلوالذي يبين أن معامككل  اإلستبانةلفقرات  الكلية

 قة وتصلح لقيايصاد اإلستبانة مجاَّلتوبذلك تعتبر  ،(0.05قل من )أحيث إن مستوى الدَّللة لكل فقرة 
ّممتما   لقياسه. ص 
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 ستبانة.الدرجة الكلية لإل مع اإلستبانةَّلت مجامن  مجالكل رتباط بين معامل اإل :6.3جدول 
 

 معامل  المجال #
 الداللة اإلحصائية )ر( رتباطاإل 

 0.000* 0.808 مجال اكتساب المعرفة .1
 0.000* 0.740 مجال تطوير المعرفة .2
 0.000* 0.829 مجال نشر وتوزيع المعرفة .3
 0.000* 0.793 مجال تطبيق المعرفة .4
 0.000* 0.809 حتفاظ بهاالمعرفة واإلمجال امتالك  .5
 0.000* 0.733 مجال تشخيص وتحليل المشكلة -6
 0.000* 0.732 مجال البحث عن البدائل المتاحة -7
 0.000* 0.670 سبألنمجال اختيار الحل ا -8
 0.000* 0.806 مجال تنفيذ القرار -9
 0.000* 0.851 مجال متابعة وتقييم نتائج القرار -10

 (05.0ال إحصائيًا عند مستوي دَّللة )درتباط اَّل *
 

 

 أداة الدراسةثبات  8.3
 

لكو تككرر تطبيقهكا  سكتكون واحكدة تقريبكاً على فقرات اإلسكتبانة يعني التأكد من أن اإلجابة ثبات أداة الدراسة 
ستطَلعية نفسها ينة اإلالع . وقد أجرى الباحث خطوات الثبات علىمختلفةفي أوقات  المجموعة نفي على
  تين هما:بطريق

 
 :Cronbach's Alpha ألفا معامل كرونباخ. 1.8.3

 

 أن معامَلت الثبات مرتفعة.يتبين لنا ( 7.3) الجدول من خَلل نتائج
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 َلستبانة.لمعامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ(  :7.3جدول 
 

 قيمة ألفا عدد الفقرات المجال #
 0.758 5 المعرفةمجال اكتساب  .1
 0.868 5 مجال تطوير المعرفة .2
 0.776 5 مجال نشر وتوزيع المعرفة .3
 0.847 5 مجال تطبيق المعرفة .4
 0.862 5 حتفاظ بهامجال امتالك المعرفة واإل .5
 0.938 5 مجال تشخيص وتحليل المشكلة .6
 0.759 5 مجال البحث عن البدائل المتاحة .7
 0.881 5 سبألنالحل امجال اختيار  .8
 0.753 5 مجال تنفيذ القرار .9
 0.865 5 مجال متابعة وتقييم نتائج القرار .10

 0.968 50 ستبانة الدرجة الكلية لإل
 

(، وقيمة معامل 0.938 -0.753تتراوح ما بين ) ألفا كرونباخ معاملقيمة أن  (7.3)يتضح من الجدول 
طمئن الباحث تتمتع بدرجة عالية من الثبات ت    اإلستبانةل على أن ( وهذا يد0.968) الثبات الكلي تساوي

 . تطبيقها على عينة الدراسة إلى

 
 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية . 2.8.3

  
الرتبة لكل  ية الرتبة ومعدل األسئلة زوجيةفردبين معدل األسئلة  سبيرمان براونتم إيجاد معامل ارتباط 

-Spearman المعدلبراون  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان رتباط م تصحيح معامَلت اإلت وقد مجال

Brown Coefficient Corrected)ة: تالي( حسب المعادلة  ال 
 

*=  سبيرمان المعدلمعامل  2

1

ر

ر  
 يبين النتائج: (3.8) الجدولو رتباط حيث ر معامل اإل
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 ستبانة.إلل)طريقة التجزئة النصفية(  معامل الثبات :8.3جدول 
 

 المجال #

 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

عامل م
 رتباطاإل 

 )ر(

معامل 
رتباط اإل 

 المصحح

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000* 0.805 0.674 5 مجال اكتساب المعرفة .1

 0.000* 0.920 0.851 5 مجال تطوير المعرفة .2

 0.000* 0.899 0.816 5 مجال نشر وتوزيع المعرفة .3

 0.000* 0.928 0.866 5 مجال تطبيق المعرفة .4

 0.000* 0.925 0.860 5 بها ك المعرفة واإلحتفاظمجال امتال  .5

 0.000* 0.944 0.894 5 مجال تشخيص وتحليل المشكلة .6

 0.000* 0.829 0.708 5 مجال البحث عن البدائل المتاحة .7

 5 سبألنمجال اختيار الحل ا .8
0.877 

 
0.934 *0.000 

 0.000* 0.838 0.721 5 مجال تنفيذ القرار .9

 0.000* 0.932 0.872 5 مجال متابعة وتقييم نتائج القرار .10

 0.000* 0.917 0.846 50 ستبانة الدرجة الكلية لإل

 (05.0ال إحصائيًا عند مستوي دَّللة )داَّلرتباط 
 

)سبيرمان براون(  رتباط المعدلاإل معامل قيمة أن (8:3) الجدول ضحة فيمن النتائج المو  يتبين
(Spearman Brown )في صورتها النهائية كما هي في  اإلستبانةوبذلك تكون ، اً مرتفع ودال إحصائي

على  هقد تأكد من صدق وثبات استبانة الدراسة، مما يجعل الباحثكون يقابلة للتوزيع، و  (3) رقم الملحق
 .واختبار فرضياتها ،أسئلة الدراسة عنواإلجابة  ،وصَلحيتها لتحليل النتائج ،اإلستبانةة بصحة ثقة تام

 
 للبيانات ةاإلحصائيالمعالجة  9.3

 

ثم ، جراء العمليات الحسابية عليهاقبل الشروع بإ وتدقيقها بمراجعتها الباحث قامالّدراسة بعد جمع بيانات 
في الفقرات فرقمية،  إلىبتحويل اإلجابات اللفظية  وذلكرقامًا معينة، الحاسوب بإعطائها أ إلى تم إدخالها
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وافق وَّل أدرجات،  (3) وغير متأكددرجات،  (4) وافقوأدرجات،  (5) وافق بشدةأة أعطيت اإلجابة بالموج
الدرجة ، بحيث كلما ازدادت فتم عكسها ، وأما في الفقرات السالبةجة واحدةدر وافق بشدة َّل أدرجتين، و 

 جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيفي  المديرينلدى المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار  إدارةدادت درجة از 
 والعكي صحيح. 

والنسب المئوية، والمتوسطات والتكرار الَلزمة للبيانات باستخراج األعداد،  ةاإلحصائيتمت المعالجة ثم 
 بواسطة ،(α≤0.05)عند المستوى ّدراسة الحرافات المعيارية، وقد فحصت فرضيات نإلالحسابية وا

 اآلتية: ةاإلحصائيات اإلختبار 
 

 .(t.test ( اختبار ت .1
 .(One way analysis of variance)اختبار تحليل التباين األحادي  .2
 .(rho Spearman's) رتباط سبيرماناإلمعامل  .3

 
 .(SPSS)ة اإلجتماعيللعلوم  ةاإلحصائيبرنامج الرزم  باستخدامتم ذلك وقد 
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 رابعالفصل ال
 نتائـج الدراسـة

 

 مقدمة 1.4

 اتخكاذ علكى وعَلقتهكا بالقكدرة معرفكةال إدارةيتضمن هذا الفصل عرضًا كامًَل ومفصًَل لنتائج الدراسة، حكول 
، وذلككك مككن خككَلل اإلجابككة عككن أسككئلة الّدراسككة المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطينيلككدى  القككرار

 ة المناسبة. اإلحصائي ألساليبفرضياتها باستخدام ا رختباوا
 

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4
 

 :األول السؤال. 1.2.4
 

 ؟ المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطينيلدى معرفة ال إدارةما مستوى 
  

لمئويكككة ا ةالنسكككبو ، حكككراف المعيكككارينإلا، الوسكككط الحسكككابي، التككككرار تكككم اسكككتخراجلإلجابكككة عكككن هكككذا السكككؤال 
 .يوضح ذلك (1.4) الجدول، و المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيلدى  معرفةال إدارةلمستوى 

 
لككدى  معرفككةال إدارةلمسككتوى المئويككة  ة، والنسككبحككراف المعيككارينإل، واالوسككط الحسككابي، و عككدد: ال1.4جككدول 

 .المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني
 

 )%(الوزن النسبي حراف المعيارينإل ا ط الحسابيوسال العدد المتغير
 69.22 0.658 3.461 155 المعرفة إدارةمستوى 
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المكديرين فكي جمعيكة الهكَلل لكدى معرفة ال إدارةأن مستوى ( 1.4) الجدوليتضح من المعطيات الواردة في 
وبلكغ الكوزن النسكبي (، 3.461وسكط الحسكابي لهكذه الدرجكة )، إذ بلكغ الجاء بدرجة جيكدة األحمر الفلسطيني

 (.%69.22لها )
 

 :الثاني السؤال . 2.2.4
 

 ؟ المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطينيلدى  بأبعادها معرفةال إدارةممارسة ما مؤشرات 
  

والكككوزن النسكككبي، نحكككراف المعيكككاري، الحسكككابي، اإل وسكككطال، التككككرار تكككم اسكككتخراجلإلجابكككة عكككن هكككذا السكككؤال 
ممارسكة مؤشكرات إلى لتعرف بهدف ا ،مجاَّلت المتعلقة بإدارة المعرفة ثم ترتيبها تصاعديالل المئوية ةالنسبو 

 .يوضح ذلك (2.4) الجدولو  .جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيمديري لدى معرفة بأبعادها إدارة ال
 

  المعرفة إدارة مجاَّلتمجال من والترتيب لكل واإلنحراف المعياري وسط الحسابي ال: 2.4جدول 
 

وسط ال المجال #
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

قيمة 
 اإلختبار

الداللة 
 الترتيب اإلحصائية

 1 0.000 10.725 0.670 3.579 مجال اكتساب المعرفة.  .1

 3 0.000 7.046 0.789 3.447 مجال تطوير المعرفة.    .2

 2 0.000 8.046 0.731 3.472 مجال نشر وتوزيع المعرفة.   .3

 5 0.000 6.531 0.758 3.397 .مجال تطبيق المعرفة  .4

مجال امتالك المعرفة   .5
 حتفاظ بها.واإل

3.414 0.827 6.234 0.000 4 

 ستبانةالدرجة الكلية لإل
 المعرفة إدارةالمتعلقة ب

3.461 0.658 8.729 0.000  

 ±1.98" تساوي 154ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى دَّللة tقيمة *      
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المعرفة لدى مديري جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني من خَلل  إدارة( مؤشرات 2.4) الجدوليبين 
ة ويتضح من هذه النتائج أن أول مستوى من مستويات المعرفالمعتمدة في هذه الدراسة الخمسة مجاَّلتها 

مجال نشر وتوزيع المعرفة ثم مجال تطوير المعرفة ثم مجال امتَلك  ههو مجال اكتساب المعرفة ثم يلي
حسب المعرفة  إدارةويمكن توضيح ترتيب مؤشرات  .حتفاظ بها وأخيرًا مجال تطبيق المعرفةالمعرفة واإل

 كما يلي: هميةاأل
 

( 3.579بوسط حسابي )"، حصل على المرتبة األولى مجال اكتساب المعرفةالمجال األول: " .1
المعرفة هو  رةإداأي أن أول مؤشر من مؤشرات  .جيدة( بدرجة تقدير %71.58بوزن نسبي )و 

 مجال اكتساب المعرفة.
( 3.472بوسط حسابي )"، حصل على المرتبة الثانية مجال نشر وتوزيع المعرفةالمجال الثالث: " .2

 المعرفة. إدارةثاني مؤشرات  يكونل ،جيدةبدرجة تقدير و ( %69.44بوزن نسبي )و 
( وبوزن 3.447ط حسابي )بوس"، حصل على المرتبة الثالثة مجال تطوير المعرفةالثاني: " المجال .3

 المعرفة. إدارةثالث مؤشر من مؤشرات  وبذلك يكون ،جيدةبدرجة تقدير و ( %68.94)نسبي 
بوسط حسابي "، حصل على المرتبة الرابعة حتفاظ بهاواإل مجال امتَلك المعرفةالمجال الخامي: " .4

 .المعرفة رةإدارابع مؤشرات  فيكون ،جيدةبدرجة تقدير و ( %68.28) ( وبوزن نسبي3.414)
( 3.397بوسط حسابي )"، حصل على المرتبة األخيرة مجال تطبيق المعرفةالمجال الرابع: " .5

خامي وأخر  هذا المجال هو نفإ وبالتالي ،بدرجة تقدير متوسطةو  (%67.94) وبوزن نسبي
 المعرفة. إدارةمؤشرات 

 
ل األحمككر الفلسككطيني تككم تحليككل المككديرين فككي جمعيككة الهككَللككدى  المعرفككة إدارةكثككر فككي مؤشككرات وللتعمككق أ

المعرفكككة وكانكككت النتككائج كمكككا هكككو  إدارةبعككاد سككتبانة والمتعلكككق بمجكككاَّلت وأكافككة فقكككرات الجككزء الثكككاني مكككن اإل
 ة:تاليموضح في الجداول والفقرات ال

 
 اكتساب المعرفة:تحليل فقرات مجال أواًل: 

 
والترتيب  المئوية ةالنسبحراف المعياري، ، اإلنالوسط الحسابيمن خَلل استخراج التكرار،  تم التحليل

.يوضح ذلك (3.4) الجدولو  .لفقرات هذا المجال
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 "اكتساب المعرفة"لفقرات مجال  والترتيب المئوية ةالنسبوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، التكرار، ال: 3.4جدول 
 

 الرقم
 

 الفقرات
قيمة  مقياي اإلجابة

 tاَّلختبار 
الدَّللة 

 اإلحصائية
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
ترصد الجمعية وتحدد   .1

مصادر المعرفة المتاحة 
 التي يمكن اكتسابها.

12 7.7 94 60.6 30 19.4 17 11 2 1.3 9.378 0.000 3.626 0.831 2 

تدعم الجمعية األبحاث   .2
والدراسات الهادفة لكسب 

 المعرفة.

21 13.5 71 45.8 35 22.6 24 15.5 4 2.6 6.534 0.000 3.523 0.996 3 

تستقطب الجمعية   .3
 أصحاب الخبرة والكفاءة.

20 12.9 73 47.1 30 19.4 29 18.7 3 1.9 6.250 0.000 3.503 1.000 4 

توفر الجمعية الوسائل   .4
لتسهيل التكنولوجية 

 اكتساب المعرفة.

20 12.9 92 59.4 29 18.7 14 9 0 0 11.994 0.000 3.761 0.790 1 

يتم ابتعاثي للمشاركة في   .5
المؤتمرات والندوات 

 الخاصة  بمجال عملي.

30 19.4 68 43.9 14 9 31 20 12 7.7 4.771 0.000 3.471 1.230 5 

  %17.54 %17.82 %64.6 متوسط النسب المئوية
     t  10.725اإلختبار قيمة 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.579  الوسط الحسابي العام

  0.669  اإلنحراف المعياري العام
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كانت كما  "اكتساب المعرفة"إجابات المبحوثين حول مجال أن ( 3.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 يلي:
 

 .اضح في هذا المجال( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام و 64.6%) .1
 .( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال17.82%) .2
 .( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال17.54%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال بالنسبة ألو 
 
قد  ."نولوجية لتسهيل اكتساب المعرفةالتك "توفر الجمعية الوسائل ( التي نصت على4الفقرة رقم ) .1

ستجابة المبحوثين المئوية َّل نسبالكما نَلحظ أن (، 3.761بوسط حسابي )حتلت المرتبة األولى ا
َّل أوافق  ،(%18.7غير متأكد ) ،(%59.4أوافق )، (%12.9أوافق بشدة ) هذه الفقرة كانت:ل
( من المبحوثين كانت استجاباتهم %72.3)وبهذا نجد أن ما نسبته  (.%0َّل أوافق بشدة ) ،(9%)

من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة َّل أوافق، ( %9نسبة )أن بين أوافق بشدة وأوافق، في حين 
 .أتت هذه الفقرة في الترتيب األولوبهذه النتائج 

 ."اكتسابها فة المتاحة التي يمكنالتي نصت على "ترصد الجمعية وتحدد مصادر المعر  (1الفقرة رقم ) .2
ستجابة المبحوثين النسب المئوية َّلكما نَلحظ أن  .(3.626بوسط حسابي ) تلت المرتبة الثانيةقد اح

وافق َّل أ ،(%19.4غير متأكد ) ،(%60.6وافق )أ (،%7.7)وافق بشدة أ هذه الفقرة كانت:ل
كانت  ( من المبحوثين%68.3نجد أن ما نسبته )وبهذا  .(%1.3وافق بشدة )َّل أ ،(11.0%)

( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه %12.3في حين أن نسبة ) استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق،
 .ثانيأتت هذه الفقرة في الترتيب الوبهذه النتائج َّل أوافق وَّل أوافق بشدة،  بين الفقرة

 
 تطوير المعرفة:تحليل فقرات مجال ثانيًا: 

 
والترتيب  المئوية ةالنسبوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، ، اليل من خَلل استخراج التكرارتم التحل

 يوضح ذلك. (4.4) الجدولو  .لفقرات هذا المجال
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 ."تطوير المعرفة"والترتيب لفقرات مجال  المئوية ةالنسبالتكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، : 4.4جدول 
 

 الرقم
 

 الفقرات
قيمة  مقياي اإلجابة

 tاَّلختبار 
الدَّللة 

 اإلحصائية
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1 أوافق بشدة َّل 2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
تعتمد الجمعية على   .1

َتكوين فرق العمل ذات 
المستوى  فيالتنوع 

 لتطوير المعرفة.

20 12.9 78 50.3 40 25.8 15 9.7 2 1.3 

9.093 0.000 3.639 

0.874 2 

يشكل التدريب جزءًا من   .2
استراتيجية إدارة الموارد 
 البشرية في الجمعية.

34 21.9 62 40.0 33 21.3 23 14.8 3 1.9 
7.786 0.000 3.652 

1.042 1 

يراعي تقييم أداء الموظف   .3
في الجمعية قياي التطور 

 المعرفي لديه.

14 9.0 50 32.3 39 25.2 43 27.7 9 5.8 
1.252 0.212 3.110 

1.091 5 

توفر الجمعية قواعد   .4
بيانات يستفاد منها في 

 تطوير المعرفة.

13 8.4 70 45.2 36 23.2 33 21.3 3 1.9 
4.701 0.000 3.368 

0.974 4 

تدعم الجمعية مبادرات   .5
 تطوير المعرفة لعامليها.

17 11.0 73 47.1 32 20.6 31 20 2 1.3 5.928 0.000 3.465 0.976 3 

  %21.14 %23.22 %55.62 متوسط النسب المئوية
     t  7.046قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.447  الوسط الحسابي العام

  0.789  اإلنحراف المعياري العام
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 انت كما يلي:ك "تطوير المعرفة"( أن إجابات المبحوثين حول مجال 4.4تبين النتائج من خَلل الجدول )
 

 .( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال55.62%) .1
 .( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال23.22%) .2
 .( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال21.14%) .3

 
 كما يلي:وبالنسبة ألعلى فقرتين في هذا المجال فكانتا 

( التي نصت على "يشكل التدريب جزءًا من استراتيجية إدارة الموارد البشرية في 2الفقرة رقم ) .1
النسب المئوية كما نَلحظ أن (، 3.652الجمعية". قد احتلت المرتبة األولى بوسط حسابي )

 (، غير متأكد%40(، أوافق )%21.9أوافق بشدة ) هذه الفقرة كانت:ستجابة المبحوثين لَّل
( من %62(. وبهذا نجد أن ما نسبته )%1.9َّل أوافق بشدة )(، %14.8(، َّل أوافق )21.3%)

( من المبحوثين %17المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )
تيب ، وبهذه النتائج أتت هذه الفقرة في التر بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدةكانت استجابتهم لهذه الفقرة 

 األول.
تعتمد الجمعية على َتكوين فرق العمل ذات التنوع في المستوى ( التي نصت على "1الفقرة رقم ) .2

النسب كما نَلحظ أن (. 3.639". قد احتلت المرتبة الثانية بوسط حسابي )لتطوير المعرفة
، غير (%50.3(، أوافق )%12.9أوافق بشدة )هذه الفقرة كانت: ستجابة المبحوثين لالمئوية َّل
(. وبهذا نجد أن ما نسبته %1.3(، َّل أوافق بشدة )%9.7(، َّل أوافق )%25.8متأكد )

( %11( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )63.2%)
من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدة، وبهذه النتائج أتت هذه 

 فقرة في الترتيب الثاني.ال
 

 نشر وتوزيع المعرفة:تحليل فقرات مجال ثالثًا: 
 

.( يوضح ذلك5.4الجدول ).......  اإلنحراف المعياري ،الوسط الحسابيتم استخراج التكرار، 
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 ."المعرفة نشر وتوزيع": التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب لفقرات مجال 5.4جدول 

 
 الرقم

 
 الفقرات

قيمة  مقياي اإلجابة
 tاَّلختبار 

الدَّللة 
 اإلحصائية

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 يبالترت
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
تمتاز عملية تبادل   .1

المعلومات بين األقسام 
 اإلدارية باإلنسيابية.

10 6.5 72 46.5 41 26.5 30 19.4 2 1.3 
5.104 0.000 3.374 

0.913 3 

ت وفر الجمعية العديد من   .2
ائل لنشر المعرفة بين الوس

 أفرادها.

40 25.8 90 58.1 12 7.7 13 8.4 0.0 0.0 
15.35 0.000 4.013 

0.823 1 

يتبادل العاملون في الجمعية   .3
المعلومات بينهم دون 

 خوف.

14 9.0 60 38.7 42 27.1 30 19.4 9 5.8 
3.043 0.000 3.258 

1.056 4 

 ذوي العاملينتحفيزيتم   .4
خبراتهم  إطَلق الخبرة على

 ونقلها لآلخرين

13 8.4 66 42.6 28 18.1 39 25.2 9 5.8 
2.564 0.000 3.226 

1.096 5 

ت نظم ورش عمل تشمل أكبر   .5
 عدد من العاملين.

23 14.8 67 43.2 30 19.4 33 21.3 2 1.3 5.938 0.000 3.490 1.028 2 

  %21.6 %19.7 %58.7 متوسط النسب المئوية
     t  8.046قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.472  الوسط الحسابي العام

  0.731  اإلنحراف المعياري العام
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كانت كما  "نشر وتوزيع المعرفةلمبحوثين حول مجال "إجابات اأن ( 5.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 يلي:
 

 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.58.7%) .1
 ( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال.19.7%) .2
 ( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال.21.6%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال بة ألوبالنس

 
قد  ."لوسائل لنشر المعرفة بين أفرادها"ت وفر الجمعية العديد من ا ( التي نصت على2الفقرة رقم ) .1

ستجابة المبحوثين النسب المئوية َّلكما نَلحظ أن (، 4.013بوسط حسابي )احتلت المرتبة األولى 
َّل أوافق  ،(%7.7غير متأكد )، (%58.1أوافق )، (%25.8أوافق بشدة ) هذه الفقرة كانت:ل
( من المبحوثين كانت استجاباتهم %83.9وبهذا نجد أن ما نسبته ) (.%0َّل أوافق بشدة ) ،(8.4%)

( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة َّل %8.4بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )
 .قرة في الترتيب األولأتت هذه الفوبهذه النتائج أوافق، 

قد احتلت المرتبة  ."نرش عمل تشمل أكبر عدد من العامليت نظم و  التي نصت على " (5الفقرة رقم ) .2
(. كما نَلحظ أن النسب المئوية َّلستجابة المبحوثين لهذه الفقرة كانت: 3.490بوسط حسابي ) الثانية

(، َّل أوافق %21.3َّل أوافق ) (،%19.4(، غير متأكد )%43.2(، أوافق )%14.8أوافق بشدة )
( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة %58(. وبهذا نجد أن ما نسبته )%1.3بشدة )

( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة بين َّل أوافق وَّل %22.6وأوافق، في حين أن نسبة )
 اني.ثوبهذه النتائج أتت هذه الفقرة في الترتيب الأوافق بشدة، 

 
 

 رابعًا: تحليل فقرات مجال تطبيق المعرفة:
 

والترتيب  المئوية ةالنسبتم التحليل من خَلل استخراج التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، 
 .( يوضح ذلك6.4الجدول )و  .لفقرات هذا المجال
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."المعرفة تطبيق"التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب لفقرات مجال  :6.4جدول 
 

 الرقم
 

 الفقرات
قيمة  مقياي اإلجابة

 tاَّلختبار 
الدَّللة 

 اإلحصائية
 الوسط

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
أصحاب تعطي الجمعية   .1

كامل الصَلحية المعارف 
 لتطبيقها.

7 4.5 70 45.2 38 24.5 33 21.3 7 4.5 
3.239 0.003 

3.239 0.987 5 

أحد األسي معرفة التعتبر   .2
في  حل المشكَلت في

 .الجمعية

17 11.0 77 49.7 40 25.8 20 12.9 1 0.6 
3.574 0.000 

3.574 0.875 2 

 في المعرفةيتم توظيف   .3
وبرامج  أنشطةتطوير 
 .الجمعية

20 12.9 86 55.5 30 19.4 18 11.6 1 0.6 
3.684 0.000 

3.684 0.866 1 

 تقييم أداء العاملين يشمل  .4
)القدرة على عية في الجم

 تطبيق المعرفة(.

9 5.8 67 43.2 38 24.5 35 22.6 6 3.9 
3.245 0.003 

3.245 0.997 4 

 علىالجمعية تعمل   .5
تحويل المعارف المكتسبة 

 إلى مهارات تنفيذية.

8 5.2 64 41.3 45 29.0 34 21.9 4 2.6 
3.246 0.001 

3.246 0.942 3 

  %20.5 %24.6 %54.9 متوسط النسب المئوية
     t  8.046قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.472  الوسط الحسابي العام

  0.731  اإلنحراف المعياري العام
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 كانت كما يلي: المعرفة" تطبيقإجابات المبحوثين حول مجال "أن ( 6.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 

 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.54.9%) .1
 ( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال.24.6%) .2
 ال.( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المج20.5%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال وبالنسبة أل

 
قد احتلت  .( التي نصت على "يتم توظيف المعرفة في تطوير أنشطة وبرامج الجمعية"3الفقرة رقم ) .1

هذه ستجابة المبحوثين لالنسب المئوية َّلكما نَلحظ أن (، 3.684بوسط حسابي )المرتبة األولى 
َّل أوافق  ،(%19.4غير متأكد )، (%55.5أوافق )، (%12.9)أوافق بشدة  الفقرة كانت:

( من المبحوثين كانت %68.4وبهذا نجد أن ما نسبته ) (.%0.6َّل أوافق بشدة ) ،(11.6%)
( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه %13.2استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )

 .أتت هذه الفقرة في الترتيب األولوبهذه النتائج  ،بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدةالفقرة 
قد  .( التي نصت على "تعتبر المعرفة أحد األسي في حل المشكَلت في الجمعية"2الفقرة رقم ) .2

ستجابة المبحوثين النسب المئوية َّلكما نَلحظ أن . (3.574بوسط حسابي ) احتلت المرتبة الثانية
وافق ، َّل أ(%25.8غير متأكد ) ،(%49.7وافق )أ(، %11)وافق بشدة أ هذه الفقرة كانت:ل
( من المبحوثين كانت %60.7وبهذا نجد أن ما نسبته ) .(%0.6وافق بشدة )، َّل أ(12.9%)

( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه %13.5في حين أن نسبة ) استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق،
 .ثانيأتت هذه الفقرة في الترتيب النتائج وبهذه الالفقرة بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدة، 

 
 :حتفاظ بهاامتالك المعرفة واإلتحليل فقرات مجال خامسًا: 

 
، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب الوسط الحسابيتم التحليل من خَلل استخراج التكرار، 

 .( يوضح ذلك7.4الجدول )، و لفقرات هذا المجال
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."اإلحتفاظ بهاو  المعرفة امتَلك"التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب لفقرات مجال  :7.4جدول 

 
 الرقم

 
 الفقرات

قيمة  اي اإلجابةمقي
 tاَّلختبار 

الدَّللة 
 اإلحصائية

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
ت بدي الجمعية إهتمامًا   .1

 بأصحاب المعرفة. 
22 14.2 55 35.5 36 23.2 35 22.6 7 4.5 

3.617 0.000 3.323 
1.110 5 

يتوفر في الجمعية   .2
وسائل مختلفة لتخزين 

 المعرفة.

16 10.3 74 47.7 42 27.1 20 12.9 3 1.9 
7.029 0.000 3.516 

0.914 1 

تهتم الجمعية بتوثيق   .3
التغذية الراجعة من 

 تجاربها.

19 12.3 59 38.1 44 28.4 30 19.4 3 1.9 
4.916 0.000 3.394 

0.997 3 

يتم تصنيف المعلومات   .4
وتوثيقها بطريقة يسهل 

 استرجاعها

13 8.4 67 43.2 43 27.7 28 18.1 4 2.6 
4.767 0.000 3.368 

0.960 4 

يمكن الوصول للمعرفة   .5
المطلوبة بالوقت 

 المناسب.

19 12.3 69 44.5 37 23.9 26 16.8 4 2.6 
5.890 0.000 3.471 

0.995 2 

  %20.7 % 26 %53.3 متوسط النسب المئوية
     t  6.234قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.414  الوسط الحسابي العام

  0.827  اإلنحراف المعياري العام
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 "امتالك المعرفة واإلحتفاظ بهاإجابات المبحوثين حول مجال "أن ( 7.4) الجدولالنتائج من خَلل تبين 
 كانت كما يلي:

 
 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.53.3%) .1
 ( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال.26%) .2
 أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال.( من المبحوثين 20.7%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال وبالنسبة أل

 
قد احتلت المرتبة ". "يتوفر في الجمعية وسائل مختلفة لتخزين المعرفة( التي نصت على 2الفقرة رقم ) .1

هذه الفقرة وثين لستجابة المبحالنسب المئوية َّلكما نَلحظ أن (، 3.516بوسط حسابي )األولى 
َّل  ،(%12.9َّل أوافق ) ،(%27.1غير متأكد )، (%47.7أوافق )، (%10.3أوافق بشدة ) كانت:

( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق %58وبهذا نجد أن ما نسبته ) (.%1.9أوافق بشدة )
 َّل أوافقبين قرة ( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الف%14.8بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )

 .أتت هذه الفقرة في الترتيب األولوبهذه النتائج ، وَّل أوافق بشدة
قد احتلت المرتبة  ."معرفة المطلوبة بالوقت المناسب"يمكن الوصول لل( التي نصت على 5الفقرة رقم ) .2

 ة كانت:هذه الفقر ستجابة المبحوثين لالنسب المئوية َّلكما نَلحظ أن . (3.471بوسط حسابي ) الثانية
وافق ، َّل أ(%16.8وافق )، َّل أ(%23.9غير متأكد ) ،(%44.5وافق )(، أ%12.3)وافق بشدة أ

( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة %56.8وبهذا نجد أن ما نسبته ) .(%2.6بشدة )
افق وَّل ( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة بين َّل أو %19.4في حين أن نسبة ) وأوافق،

 .ثانيأتت هذه الفقرة في الترتيب الوبهذه النتائج أوافق بشدة، 
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 :ثالثال السؤال. 3.2.4
 

 ؟ المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطينيلدى القدرة على اتخاذ القرار ما مستوى 
  

المئويكككة  ةالنسكككبو حكككراف المعيكككاري، نإلالحسكككابي، ا وسكككطال، تككككرارال تكككم اسكككتخراجلإلجابكككة عكككن هكككذا السكككؤال 
 (8.4) الجككدول، و المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطينيلككدى  القككدرة علككى اتخككاذ القككرارلمسككتوى 

 .يوضح ذلك
 

القككدرة علككى اتخككاذ لمسككتوى المئويككة  ة، والنسككبحككراف المعيككارينإل، واوسككط الحسككابي، والعككدد: ال8.4جككدول 
 .لفلسطينيالمديرين في جمعية الهَلل األحمر الدى  القرار

 

 )%(الوزن النسبي حراف المعيارينإل ا وسط الحسابيال العدد المتغير

 71.64 0.626 3.582 155 مستوى القدرة على اتخاذ القرار
 

المككديرين فككي لككدى  القككدرة علككى اتخككاذ القككرارأن مسككتوى ( 8.4) الجككدوليتضككح مككن المعطيككات الككواردة فككي 
(، وبلكغ 3.582وسكط الحسكابي لهكذه الدرجكة )، إذ بلكغ الة جيدةجاء بدرج جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني

 .(%71.64)الوزن النسبي لها 
 

 :الرابع السؤال .4.2.4
 

لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر  اتخاذ القرار القدرة علىتطبيق عناصر مؤشرات  ما
 الفلسطيني؟

 
والكككوزن النسكككبي، نحكككراف المعيكككاري، اإل الحسكككابي، وسكككطال، التككككرار تكككم اسكككتخراجلإلجابكككة عكككن هكككذا السكككؤال 

ثككم ترتيبهككا تصككاعديا،  بهككدف التعككرف إلكككى  اتخككاذ القككرار القككدرة علككىللمجككاَّلت المتعلقككة ب المئويككة ةالنسككبو 
 الجكدولو  .ي جمعيكة الهكَلل األحمكر الفلسكطينيلكدى مكدير  اتخاذ القكرار تطبيق عناصر القدرة علىمؤشرات 

 .يوضح ذلك (9.4)
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  .مجاَّلت القدرة على اتخاذ القراروالترتيب ل اإلنحراف المعياريالحسابي وسط ال: 9.4جدول 
 

وسط ال المجال #
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

قيمة 
 اإلختبار

الداللة 
 الترتيب اإلحصائية

مجال تشخيص وتحليل   .1
 2 0.000 10.763 0.815 3.705 المشكلة.

2.  
مجال البحث عن البدائل 

 5 0.000 8.064 0.659 3.427 المتاحة. 

 1 0.000 14.635 0.687 3.808 سب.ألنمجال اختيار الحل ا  .3

 3 0.000 8.842 0.712 3.506 رار.قمجال تنفيذ ال  .4

5.  
مجال متابعة وتقييم نتائج 

 رار.قال
3.463 0.777 7.427 0.000 4 

 ستبانةالدرجة الكلية لإل
 المتعلقة بإتخاذ القرار.

3.582 0.626 11.561 0.000  

 ±1.98" تساوي 154ودرجة حرية " 0.05 الجدولية عند مستوى دَّللة tقيمة * 

 
لدى مديري جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني من  القدرة على اتخاذ القرار( مؤشرات 9.4) الجدوليبين 

المعتمدة في هذه الدراسة ويتضح من هذه النتائج أن أول مستوى من مستويات الخمسة خَلل مجاَّلتها 
ثم مجال  تشخيص وتحليل المشكلةمجال  ثم يليه سبألناختيار الحل ا هو مجالتخاذ القرار القدرة على ا
 .البحث عن البدائل المتاحةمجال  وأخيراً  متابعة وتقييم نتائج القرارثم مجال  تنفيذ القرار

 كما يلي: هميةحسب األالقدرة على اتخاذ القرار ويمكن توضيح ترتيب مؤشرات 
 

بوسط حسابي  ولى"، حصل على المرتبة األسبألنجال اختيار الحل ام"المجال الثالث:  .1
 أول مؤشر من مؤشرات وبذلك يكون .جيدةبدرجة تقدير و ( %76.16بوزن نسبي )و  (3.808)

 .سبألناتخاذ القرار هو مجال اختيار الحل ا
بوسط حسابي ، حصل على المرتبة الثانية "مجال تشخيص وتحليل المشكلة"المجال األول:  .2

ثاني مؤشر من  فهو بذلك أيضاً  جيدةبدرجة تقدير و ( %74.10)( وبوزن نسبي 3.705)
 .اتخاذ القرارمؤشرات 
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( وبوزن 3.506بوسط حسابي )لثالثة ، حصل على المرتبة ا"مجال تنفيذ القرار"الرابع:  المجال .3
ل أي أن ثالث مؤشر من مؤشرات اتخاذ القرار هو مجا جيدةبدرجة تقدير و ( %70.12)نسبي 

 تنفيذ القرار.
بوسط حسابي المرتبة الرابعة  جاء في، "مجال متابعة وتقييم نتائج القرار"المجال الخامي:  .4

رابع مؤشر من مؤشرات  فهو يكون جيدةبدرجة تقدير و  (%69.26( وبوزن نسبي )3.463)
 اتخاذ القرار.

بوسط حسابي خيرة ، حصل على المرتبة األ"مجال البحث عن البدائل المتاحة"المجال الثاني:  .5
ن خامي وأخر مؤشر من وبالتالي فإ جيدةبدرجة تقدير و ( %68.54)( وبوزن نسبي 3.427)

 مؤشرات اتخاذ القرار هو مجال البحث عن البدائل المتاحة.
 

المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تم تحليل لدى  المعرفة إدارةوللتعمق أكثر في مؤشرات 
بعاد القدرة على اتخاذ القرار وكانت النتائج من اإلستبانة والمتعلق بمجاَّلت وأالثالث  كافة فقرات الجزء

 ة:تاليكما هو موضح في الجداول والفقرات ال
 

 تشخيص وتحليل المشكلة:تحليل فقرات أواًل: 
 

رتيب والت المئوية ةالنسب، اإلنحراف المعياري، الوسط الحسابيتم التحليل من خَلل استخراج التكرار، 
 يوضح ذلك. (10.4) الجدولو  .لفقرات هذا المجال
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 ."تشخيص المشكلة" : التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب لفقرات مجال10.4جدول 
 
 

 الرقم
 

 الفقرات
قيمة  مقياي اإلجابة

 tاَّلختبار 
الدَّللة 

 اإلحصائية
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 رتيبالت
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
نبحث في األسباب   .1

والظروف التي أدت 
 لحدوث المشكلة

22 14.2 97 62.6 15 9.7 19 12.3 2 1.3 
10.641 0.000 3.761 

0.891 1 

نجمع المعلومات المتاحة   .2
 لتشخيص المشكلة.

22 14.2 91 58.7 26 16.8 13 8.4 3 1.9 10.681 0.000 3.748 0.872 2 

نقوم بتحليل المعلومات   .3
 المتوفرة عن المشكلة.

23 14.8 86 55.5 29 18.7 15 9.7 2 1.3 10.342 0.000 3.729 0.878 3 

نحدد الهدف المراد تحقيقه   .4
 من حل المشكلة.  

26 16.8 81 52.3 25 16.1 20 12.9 3 1.9 8.915 0.000 3.690 0.964 4 

نحدد طبيعة الحل األمثل   .5
 للمشكلة.

21 13.5 76 49.0 35 22.6 20 12.9 3 1.9 7.823 0.000 3.594 0.945 5 

  %12.9 % 16.8 %70.3 متوسط النسب المئوية
     t  10.763قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.705  الوسط الحسابي العام

  0.815  حراف المعياري العاماإلن
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كانت كما  "تشخيص المشكلةإجابات المبحوثين حول مجال "أن ( 10.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 يلي:
 

 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.70.3%) .1
 ال.( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المج16.8%) .2
 ( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال.12.9%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال وبالنسبة أل

 
قد احتلت  "نبحث في األسباب والظروف التي أدت لحدوث المشكلة". ( التي نصت على1الفقرة رقم ) .1

هذه ستجابة المبحوثين للنسب المئوية َّلاكما نَلحظ أن (، 3.761بوسط حسابي )المرتبة األولى 
 ،(%12.3َّل أوافق ) ،(%9.7غير متأكد )، (%62.6أوافق )، (%14.2أوافق بشدة ) الفقرة كانت:

( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين %76.8وبهذا نجد أن ما نسبته ) (.%1.3َّل أوافق بشدة )
وثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة بين َّل ( من المبح%13.6أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )

 .أتت هذه الفقرة في الترتيب األولوبهذه النتائج أوافق وَّل أوافق بشدة، 
قد احتلت المرتبة ( التي نصت على "نجمع المعلومات المتاحة لتشخيص المشكلة." 2الفقرة رقم ) .2

 هذه الفقرة كانت:ة المبحوثين لستجابالنسب المئوية َّلكما نَلحظ أن . (3.748بوسط حسابي ) الثانية
وافق ، َّل أ(%8.4وافق )، َّل أ(%16.8غير متأكد ) ،(%58.7وافق )(، أ%14.2)وافق بشدة أ

( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة %72.9وبهذا نجد أن ما نسبته ) .(%1.9بشدة )
لهذه الفقرة بين َّل أوافق وَّل ( من المبحوثين كانت استجابتهم %10.3في حين أن نسبة ) وأوافق،

 .ثانيأتت هذه الفقرة في الترتيب الوبهذه النتائج أوافق بشدة، 
 

 :وتطويرها البحث عن البدائل المتاحةتحليل فقرات مجال ثانيًا: 
 

، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب الوسط الحسابيتم التحليل من خَلل استخراج التكرار، 
( يوضح ذلك.11.4المجال. والجدول )لفقرات هذا 



117 
 

   ."البحث عن البدائل المتاحة وتطويرها": التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب لفقرات مجال 11.4جدول 
                    

 
 الرقم

 
 الفقرات

قيمة  مقياي اإلجابة
 tاَّلختبار 

الدَّللة 
 اإلحصائية

الوسط 
 يالحساب

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
أعتمد أسلوب التفكير   .1

الجماعي لتطوير أكبر 
 عدد من البدائل.

22 14.2 76 49.0 35 22.6 17 11.0 5 3.2 
7.683 0.000 3.600 

0.971 3 

بتكار بدائل أجتهد إل  .2
 جديدة لحل المشكلة.

22 14.2 91 58.7 26 16.8 13 8.4 3 1.9 10.681 0.000 3.748 0.872 1 

يتم تحفيز أصحاب   .3
 البدائل والحلول اإلبداعية.

18 11.6 57 36.8 45 29.0 32 20.6 3 1.9 4.425 0.000 3.355 0.998 4 

أستبعد البدائل السلبية   .4
 كحلول.

26 16.8 73 47.1 37 23.9 18 11.6 1 0.6 9.255 0.000 3.677 0.911 2 

 أ فضل اإلبقاء على  .5
الوضع القائم وعدم البحث 

 عن بديل.

20 12.9 52 33.5 34 21.9 44 28.4 5 3.2 
-2.772 0.006 2.755 

1.101 5 

  %18.2 % 22.8 %59 متوسط النسب المئوية
     t  8.064قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.427  الوسط الحسابي العام

  0.659  اإلنحراف المعياري العام
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البحث عن البدائل المتاحة إجابات المبحوثين حول مجال "أن ( 11.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 كانت كما يلي: "وتطويرها

 
 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.59%) .1
 لمبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال.( من ا22.8%) .2
 ( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال.18.2%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال وبالنسبة أل

 
تبة األولى قد احتلت المر . ""أجتهد َّلبتكار بدائل جديدة لحل المشكلة ( التي نصت على2الفقرة رقم ) .1

أوافق  هذه الفقرة كانت:ستجابة المبحوثين لالنسب المئوية َّلكما نَلحظ أن (، 3.748بوسط حسابي )
َّل أوافق بشدة  ،(%8.4َّل أوافق ) ،(%16.8غير متأكد )، (%58.7أوافق )، (%14.2بشدة )

بشدة  ( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق%72.9وبهذا نجد أن ما نسبته ) (.1.9%)
( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة بين َّل أوافق وَّل %10.3وأوافق، في حين أن نسبة )

 .أتت هذه الفقرة في الترتيب األولوبهذه النتائج أوافق بشدة، 
بوسط  قد احتلت المرتبة الثانية( التي نصت على "أستبعد البدائل السلبية كحلول". 4الفقرة رقم ) .2

. كما نَلحظ أن النسب المئوية َّلستجابة المبحوثين لهذه الفقرة كانت: أوافق بشدة (3.677حسابي )
(، َّل أوافق بشدة %11.6(، َّل أوافق )%23.9(، غير متأكد )%47.1(، أوافق )16.8%)
( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة %63.9(. وبهذا نجد أن ما نسبته )0.6%)

( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة بين َّل أوافق وَّل %12.2) وأوافق، في حين أن نسبة
 ثاني.وبهذه النتائج أتت هذه الفقرة في الترتيب الأوافق بشدة، 

 
 :سبألناختيار الحل اتحليل فقرات مجال ثالثًا: 

 
ة والترتيب ، اإلنحراف المعياري، النسبة المئويالوسط الحسابيتم التحليل من خَلل استخراج التكرار، 

 ( يوضح ذلك.12.4لفقرات هذا المجال. والجدول )
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.                     "اختيار الحل األنسب": التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب لفقرات مجال 12.4جدول 
 

 الرقم
 

 الفقرات
قيمة  مقياي اإلجابة

 tاَّلختبار 
الدَّللة 

 اإلحصائية
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
كافة وتحليل أقوم بحصر   .1

البدائل المتاحة قبل 
 .الحل المناسب ختيارا

36 23.2 87 56.1 19 12.3 13 8.4 0 0.0 
14.103 0.000 3.941 

0.832 2 

اللوائح  أخذ بعين اإلعتبار  .2
الداخلية للجمعية قبل 
 اختيار الحل المناسب.

42 27.1 84 54.2 17 11.0 11 7.1 1 0.6 
14.599 0.000 4.000 

0.853 1 

تعطى األولوية للبديل   .3
الذي يحقق التميز في 

اإلنجاز بغض النظر عن 
 .البدائل األخرى

21 13.5 81 52.3 32 20.6 20 12.9 1 0.6 

9.071 0.000 3.652 

0.894 4 

التجارب  أقوم بمراجعة  .4
السابقة قبل والخبرات 

 اختيار الحل المناسب.

23 14.8 100 64.5 21 13.5 11 7.1 0 0.0 
14.560 0.000 3.871 

0.745 3 

 المنشود حلمناقشة التتم   .5
 بصورة جماعية.

21 13.5 79 51.0 27 17.4 24 15.5 4 2.6 
7.198 0.000 3.574 

0.993 5 

  %11 % 15 %74 متوسط النسب المئوية
     t  14.635قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.808  الوسط الحسابي العام

  0.687  إلنحراف المعياري العاما
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كانت  "اختيار الحل األنسب"إجابات المبحوثين حول مجال أن ( 12.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 يلي: كما
 

 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.59%) .1
 ( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال.22.8%) .2
 ( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال.18.2%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال وبالنسبة أل

 
ذ بعين اإلعتبار اللوائح الداخلية للجمعية قبل اختيار الحل خ  آ( التي نصت على"2فقرة رقم )ال .1

ستجابة النسب المئوية َّلكما نَلحظ أن (، 4.0بوسط حسابي )قد احتلت المرتبة األولى  المناسب".
 َّل ،(%11غير متأكد )، (%54.2أوافق )، (%27.1أوافق بشدة ) هذه الفقرة كانت:المبحوثين ل

( من المبحوثين كانت %81.3وبهذا نجد أن ما نسبته ) (.%0.6َّل أوافق بشدة ) ،(%7.1أوافق )
( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه %7.7استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )

 .أتت هذه الفقرة في الترتيب األولوبهذه النتائج الفقرة بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدة، 
ختيار الحل اتحليل كافة البدائل المتاحة قبل ( التي نصت على "أقوم بحصر و 1الفقرة رقم ) .2

(. كما نَلحظ أن النسب المئوية َّلستجابة 3.941بوسط حسابي ) قد احتلت المرتبة الثانية المناسب".
َّل  (،%12.3(، غير متأكد )%56.1(، أوافق )%23.2المبحوثين لهذه الفقرة كانت: أوافق بشدة )

( من المبحوثين كانت %79.3(. وبهذا نجد أن ما نسبته )%0(، َّل أوافق بشدة )%8.4أوافق )
( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه %8.4استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )

 ي.ثانوبهذه النتائج أتت هذه الفقرة في الترتيب الالفقرة بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدة، 
 

 رابعًا: تحليل فقرات مجال تنفيذ القرار:
 

، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب الوسط الحسابيتم التحليل من خَلل استخراج التكرار، 
 ( يوضح ذلك.13.4لفقرات هذا المجال. والجدول )
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 .  "تنفيذ القرار"رتيب لفقرات مجال : التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والت13.4جدول 
 

 الرقم
 

 الفقرات
قيمة  مقياي اإلجابة

 tاَّلختبار 
الدَّللة 

 اإلحصائية
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
 األهداف بتوضيح أقوم  .1

 القرار بتنفيذ لخاصةا
 المنفذة للجهات

29 18.7 97 62.6 15 9.7 12 7.7 2 1.3 
13.311 0.000 3.897 

0.839 1 

 الموظفون ُيعطى  .2
 من تمكنهم صالحيات

 .القرارات تنفيذ

16 10.3 67 43.2 40 25.8 29 18.7 3 1.9 
5.287 0.000 3.413 

0.972 3 

 السائدة التنظيمية الثقافة  .3
 نفيذت عملية من تسهل

 .القرارات

12 7.7 60 38.7 46 29.7 33 21.3 4 2.6 
3.559 0.000 3.277 

0.971 5 

 المالية الموازنة ُتصرف  .4
 القرار لتنفيذ الالزمة
 .الحاجة حسب

9 5.8 69 44.5 45 29.0 31 20.0 1 0.6 
4.889 0.000 3.348 

0.887 4 

 منفذي بين من يكون  .5
 في شارك من القرار

 .صناعته

23 14.8 70 45.2 41 26.5 18 11.6 3 1.9 
7.823 0.000 3.594 

0.945 2 

  %17.5 %24.1 %58.4 متوسط النسب المئوية
     t  8.842قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.506  الوسط الحسابي العام

  0.712  اإلنحراف المعياري العام
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 كانت كما يلي: "تنفيذ القرار"إجابات المبحوثين حول مجال أن ( 13.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 

 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.58.4%) .1
 ( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال.24.1%) .2
 ( من المبحوثين أكدوا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال.17.5%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال نسبة ألوبال
 
قد  الخاصة بتنفيذ القرار للجهات المنفذة". األهداف( التي نصت على "أقوم بتوضيح 1الفقرة رقم ) .1

ستجابة المبحوثين النسب المئوية َّلكما نَلحظ أن (، 3.897بوسط حسابي )احتلت المرتبة األولى 
َّل أوافق  ،(%9.7غير متأكد )، (%62.6أوافق )، (%18.7أوافق بشدة ) هذه الفقرة كانت:ل
( من المبحوثين كانت %81.3وبهذا نجد أن ما نسبته ) (.%1.3َّل أوافق بشدة ) ،(7.7%)

( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه %9استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )
 .أتت هذه الفقرة في الترتيب األولالنتائج  وبهذهالفقرة بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدة، 

قد احتلت  نفذي القرار من شارك في صناعته"."يكون من بين م ( التي نصت على5الفقرة رقم ) .2
(. كما نَلحظ أن النسب المئوية َّلستجابة المبحوثين لهذه الفقرة 3.594بوسط حسابي ) المرتبة الثانية

(، َّل %11.6(، َّل أوافق )%26.5(، غير متأكد )%45.2(، أوافق )%14.8كانت: أوافق بشدة )
( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق %60(. وبهذا نجد أن ما نسبته )%1.9أوافق بشدة )

( من المبحوثين كانت استجابتهم لهذه الفقرة بين َّل أوافق %13.5بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )
 ثاني.الفقرة في الترتيب ال وبهذه النتائج أتت هذهوَّل أوافق بشدة، 

 
 :متابعة وتقييم نتائج القرارفقرات مجال تحليل خامسًا: 

 
، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب الوسط الحسابيتم التحليل من خَلل استخراج التكرار، 

 ( يوضح ذلك.14.4لفقرات هذا المجال. والجدول )
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 ."القرار متابعة"التكرار، الوسط الحسابي، اإلنحراف المعياري، النسبة المئوية والترتيب لفقرات مجال : 14.4جدول 

 
 الرقم

 
 الفقرات

ة قيم مقياي اإلجابة
اَّلختبار 

t 

الدَّللة 
 اإلحصائية

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 1َّل أوافق بشدة  2َّل أوافق  3غير متأكد  4أوافق  5أوافق بشدة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
يتم متابعة القرارات   .1

المتخذة والوقوف على 
 .سبل تطبيقها

21 13.5 82 52.9 30 19.4 20 12.9 2 1.3 
8.760 0.000 3.645 

0.917 1 

المرونة  لدى الجمعية  .2
الكافية لتعديل القرارات 

 ة.الحاج حسب

22 14.2 75 48.4 35 22.6 19 12.3 4 2.6 
7.658 0.000 3.594 

0.965 2 

يؤخذ بعين اإلعتبار مدى   .3
قبول القرار من ِقَبل 
 .الفئات المستهدفة به

18 11.6 63 40.6 43 27.7 28 18.1 3 1.9 
5.330 0.000 3.419 

0.979 3 

يتم وفي الوقت المناسب   .4
عن  تحديد األنحراف

 مسار تنفيذ القرار.

10 6.5 65 41.9 47 30.3 30 19.4 3 1.9 
4.259 0.000 3.316 

0.924 5 

اآلثار وتحليل تتم دراسة   .5
 المترتبة على القرار.

12 7.7 69 44.5 38 24.5 32 20.6 4 2.6 
4.359 0.000 3.342 

0.977 4 

  %19 %25 %56 متوسط النسب المئوية
     t  7.427قيمة اإلختبار 

    0.000  الداللة اإلحصائية
   3.463  الوسط الحسابي العام

  0.777  اإلنحراف المعياري العام
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 كانت كما يلي: "متابعة القرار"إجابات المبحوثين حول مجال أن ( 14.4) الجدولتبين النتائج من خَلل 
 

 ( من المبحوثين أكدوا على وجود اهتمام واضح في هذا المجال.56%) .1
 ( من المبحوثين أشاروا لعدم وجود صورة واضحة لديهم عن هذا المجال.24%) .2
 وا على عدم وجود اهتمام في هذا المجال.( من المبحوثين أكد19%) .3

 
 كانتا كما يلي:فعلى فقرتين في هذا المجال وبالنسبة أل

 
قد احتلت  ."القرارات المتخذة والوقوف على سبل تطبيقها "يتم متابعة ( التي نصت على1الفقرة رقم ) .1

أوافق بشدة  نت:هذه الفقرة كاستجابة المبحوثين لونسب ا(، 3.645بوسط حسابي )المرتبة األولى 
َّل أوافق بشدة  ،(%12.9َّل أوافق ) ،(%19.4غير متأكد )، (%52.9أوافق )، (13.5%)
( من المبحوثين كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن %66.4) أي أن (.1.3%)
 .يب األولهذه الفقرة في الترت بذلك تكونو ( كانت استجابتهم بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدة، 14.2%)

 قد احتلت المرتبة الثانية"لدى الجمعية المرونة الكافية لتعديل القرارات حسب الحاجة". ، (2الفقرة رقم ) .2
(، %14.2استجابة المبحوثين لهذه الفقرة كانت: أوافق بشدة )أن نسب  (. كما3.594بوسط حسابي )

أن (. أي %2.6بشدة ) (، َّل أوافق%12.3(، َّل أوافق )%22.6(، غير متأكد )%48.4أوافق )
( كانت %14.9( كانت استجاباتهم بين أوافق بشدة وأوافق، في حين أن نسبة )%62.6نسبته )

 ثاني.أتت هذه الفقرة في الترتيب ال وبذلكاستجابتهم لهذه الفقرة بين َّل أوافق وَّل أوافق بشدة، 
 

 نتائج فرضيات الدراسة 3.4
 

 :األولى الرئيسةالفرضية  .1.3.4
 

بعادها )اكتساب بأالمعرفة  إدارةبين  (α≤0.05)جد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى ال تو 
والقدرة على المعرفة، تطوير المعرفة، نشر وتوزيع المعرفة، تطبيق المعرفة وامتالك المعرفة وحفظها( 

 اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
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لعَلقة تحديد ال رتباط سبيرماناستخدام معامل اإلتم  الرئيسية وتفرعاتها الفرضية للتحقق من صحة هذهو 
لدى  والقدرة على اتخاذ القرار بدرجتها الكليةمن جهة  بأبعادها الخمسةو  بدرجتها الكلية المعرفة إدارةبين 

 دولالج، وذلك كما هو واضح في من جهة أخرى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني
(15.4.) 
 

بعادها المعرفة وأ( للعَلقة بين إدارة rho Spearman's) رتباط سبيرماناإل نتائج معامل :415.جدول 
 .لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني والقدرة على اتخاذ القرار بدرجتها الكلية

 
قيمة معامل  العدد المتغيرات

 سبيرمان
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 0.674 155 معرفة * القدرة على اتخاذ القراراكتساب ال

 0.000 0.680 155 تطوير المعرفة * القدرة على اتخاذ القرار

 0.000 0.738 155 نشر المعرفة * القدرة على اتخاذ القرار

 0.000 0.743 155 تطبيق المعرفة * القدرة على اتخاذ القرار

 0.000 0.747 155 ارامتالك المعرفة * القدرة على اتخاذ القر 

 0.000 0.825 155 الدرجة الكلية إلدارة المعرفة * القدرة على اتخاذ القرار

 
 ( كما يلي:15.4ويمكن تفسير نتائج الجدول )

 
 :الرئيسية األولىالفرضية 

 
والقدرة  المعرفة دارةالدرجة الكلية إلبين  (α≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 لى اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.ع
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ذات دَّللة إحصائية عند المستوى قوية ( تفيد بوجود عَلقة طردية 15.4) الجدولالمعطيات الواردة في 
(α≤0.05) المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل  دارةبين الدرجة الكلية إل
المعرفة ازداد مستوى القدرة على اتخاذ  دارةحمر الفلسطيني، بحيث كلما ازداد مستوى الدرجة الكلية إلاأل

القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني، والعكي صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد 
 .رفضت

 
 . الفرضية الفرعية األولى:1.1.3.4

 
بين اكتساب المعرفة والقدرة على اتخاذ  (α≤0.05)عند المستوى  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
 

ذات دَّللة إحصائية متوسطة وجود عَلقة طردية  إلى( تشير 15.4) الجدولالمعطيات الواردة في إَّل أن 
ى اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل بين اكتساب المعرفة والقدرة عل (α≤0.05)عند المستوى 

األحمر الفلسطيني، بحيث كلما ازداد مستوى اكتساب المعرفة ازداد مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى 
 المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني، والعكي صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت.

 
 :. الفرضية الفرعية الثانية2.1.3.4

 
بين تطوير المعرفة والقدرة على اتخاذ  (α≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
 

ذات دَّللة متوسطة وجود عَلقة طردية  تدل على( 15.4) الجدولالمعطيات الواردة في  ولكنا نرى أن
المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية  تطويربين  α≤0.05إحصائية عند المستوى 

 د مستوى القدرة على اتخاذ القرارالمعرفة ازداتطوير الهَلل األحمر الفلسطيني، بحيث كلما ازداد مستوى 
 لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني، والعكي صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت.
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 . الفرضية الفرعية الثالثة: 3.1.3.4
 

والقدرة على  بين نشر وتوزيع المعرفة (α≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.

 
ت دَّللة إحصائية عند ذاقوية وجود عَلقة طردية  إلى( تشير 15.4) الجدولالمعطيات الواردة في و 

المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل  نشر وتوزيعبين  (α≤0.05)المستوى 
ازداد مستوى القدرة على اتخاذ القرار المعرفة  نشر وتوزيعاألحمر الفلسطيني، بحيث كلما ازداد مستوى 

 والعكي صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت.لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني، 
 

 

 . الفرضية الفرعية الرابعة:4.1.3.4
 

بين تطبيق المعرفة والقدرة على اتخاذ  (α≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.

 
ذات دَّللة إحصائية عند قوية وجود عَلقة طردية  إلىتشير  (15.4) الجدولالواردة في  والبيانات
المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل  تطبيقبين  (α≤0.05)المستوى 

ازداد مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى المعرفة  تطبيقاألحمر الفلسطيني، بحيث كلما ازداد مستوى 
 لهَلل األحمر الفلسطيني، والعكي صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت.المديرين في جمعية ا

 
 . الفرضية الفرعية الخامسة:5.1.3.4

 
بين امتالك المعرفة وحفظها والقدرة على  (α≤0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
 

ذات دَّللة إحصائية قوية وجود عَلقة طردية  إلى( تشير 15.4) الجدولالمعطيات الواردة في أن  حيث
المعرفة والقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهَلل  امتَلكبين  (α≤0.05)عند المستوى 
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لى اتخاذ القرار لدى ازداد مستوى القدرة عالمعرفة  امتَلكاألحمر الفلسطيني، بحيث كلما ازداد مستوى 
 المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني، والعكي صحيح، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت.

 
 :الثانية الرئيسةالفرضية  .2.3.4

 
 المعرفة لدى إدارةفي مستوى  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 والمؤهل العمرية، والفئة الجنس، :ني، وفقًا لمتغيراتالمديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطي

 الوظيفي. والمسمى العمل، ومكان العملية، الخبرة سنوات فئةو  العلمي،
 

 فرضيات فرعية هي كما يلي:( 6) ثانيةيتفرع عن الفرضية الرئيسة ال
 

 :الفرضية الفرعية األولى .1.2.3.4
 

المعرفة لدى  إدارةفي مستوى  (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الجنس.

 
للعينتين  t (Independent Samples t Test) تم استخدام اختبار  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ

ديرين في جمعية الهَلل الم المعرفة لدى إدارةالمستقلتين َّلختبار الفروق بين متوسطات درجات مستوى 
الدَّللة أن الذي يبين  (16.4) الجدولوالنتائج مبينة في  ،األحمر الفلسطيني  تعزى لمتغير الجني

 t وقيمة ،(0.05( وهي أكبر من مستوى الدَّللة )0.693تساوي ) المعرفة دارةإل للدرجة الكلية اإلحصائية
مما يدل  ،(1.98-) الجدولية والتي تساوي tأكبر من قيمة بالتالي  ( وهي0.395-) المحسوبة تساوي

مستوى  بين متوسطات درجات (α≤0.05)على عدم وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة 
وكذلك في جميع  ،المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الجني المعرفة لدى إدارة

بين متوسطات  (α≤0.05)لة إحصائية عند مستوى دَّللة المجاَّلت يدل على عدم وجود فروق ذات دَّل
، المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الجني المعرفة لدى إدارةمستوى  درجات

 .وبذلك ت قبل الفرضية
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 المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات  للعينتين المستقلتينt اختبار  نتائج :16.4جدول 
 .الجني لمتغير تعزى ن في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيالمديري

 

الوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (t)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 اكتساب المعرفة
 0.636 3.580 99 ذكر

0.075 0.941 
 0.731 3.571 56 أنثى

 تطوير المعرفة
 0.757 3.440 99 ذكر

-0.127 0.900 
 0.849 3.457 56 أنثى

 نشر وتوزيع المعرفة
 0.725 3.458 99 ذكر

-0.309 0.758 
 0.746 3.496 56 أنثى

 تطبيق المعرفة
 0.787 3.361 99 ذكر

-0.781 0.436 
 0.704 3.461 56 أنثى

هاحتفاظ بامتالك المعرفة واإل  
 0.870 3.388 99 ذكر

-0.525 0.600 
 0.751 3.461 56 أنثى

 الدرجة الكلية
المعرفة دارةإل  

 0.658 3.446 99 ذكر
-0.395 0.693 

 0.663 3.489 56 أنثى

 من طرفين اإلختبار ألن ±1.98" تساوي 153"الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 

 
 :الفرضية الفرعية الثانية. 2.2.3.4

 
 المعرفة لدى إدارةمستوى  في (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 .المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير مكان العمل
 

 )تحليل التباين األحادي( F (One way anova)وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
ل األحمر المعرفة لدى المديرين في جمعية الهَل إدارةَّلختبار الفروق بين متوسطات درجات مستوى 

 .(17.4) الجدولكما هو موضح في   ،الفلسطيني تعزى لمتغير مكان العمل
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 المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات )تحليل التباين األحادي(  Fاختبار  نتائج: 17.4جدول 
 .مكان العمل لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني

 

 العدد المكان المجال
وسط ال

 الحسابي
حراف نإل ا

 المعياري
 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 اكتساب المعرفة
 0.776 3.653 15 القدس الشريف

 0.662 3.478 97 الضفة الغربية 0.050 3.055

 0.613 3.772 43 محافظات غزة

 تطوير المعرفة
 1.011 3.480 15 القدس الشريف

 0.750 3.377 97 الضفة الغربية 0.333 1.107

 0.788 3.591 43 محافظات غزة

 نشر وتوزيع المعرفة
 0.870 3.613 15 القدس الشريف

 0.708 3.388 97 الضفة الغربية 0.176 1.756

 0.719 3.614 43 محافظات غزة

 تطبيق المعرفة
 0.869 3.560 15 القدس الشريف

 0.756 3.351 97 الضفة الغربية 0.540 0.618

 0.729 3.447 43 محافظات غزة

 امتالك المعرفة
حتفاظ بهاواإل  

 0.821 3.507 15 القدس الشريف

 0.852 3.260 97 الضفة الغربية 0.007 5.190

 0.683 3.730 43 محافظات غزة

 الدرجة الكلية
المعرفة دارةإل  

 0.795 3.563 15 القدس الشريف

 0.650 3.371 97 الضفة الغربية 0.080 2.573

 0.600 3.631 43 محافظات غزة

 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152" " ودرجات حرية ثانية2" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
 

 أكبر( وهي 0.080تساوي ) المعرفة دارةإل لدرجة الكليةل الدَّللة اإلحصائيةأن  (17.4) الجدولتبين من 
الجدولية والتي  f من قيمة أقلوهي  (2.573) المحسوبة تساوي F وقيمة  ،(0.05)الدَّللة مستوى من 

بين  (α≤0.05)وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة عدم مما يدل على  ،((3.78 تساوي
 غيرلمت تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني المعرفة لدى إدارةمستوى درجات متوسطات 
 الخاميو  المعرفة( ين األول )إكتسابباستثناء ما يتعلق بالمجال وبذلك ت قبل الفرضية،، مكان العمل
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ذات دَّللة إحصائية بين أمكنة العمل  على وجود فروق ائج( فقد دلت النتامتَلك المعرفة واَّلحتفاظ بها)
 (،0.05)مستوى الدَّللة ساوي وهي ت (0.05) تساوي األول للمجال الدَّللة اإلحصائيةأن حيث  المختلفة

مما يدل  ،(0.05)أقل من مستوى الدَّللة وهي  (0.007)الخامي تساوي  للمجال الدَّللة اإلحصائيةو 
 إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)على وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة 

ومن خَلل  ،مكان العمل لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني المعرفة لدى
 . في كَل المجالين مدراء محافظات غزةلصالح كانت  الفروق نأتبين الحسابية المتوسطات 

 
 :الفرضية الفرعية الثالثة .3.2.3.4

 
 المعرفة لدى إدارةمستوى  في (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 المؤهل العلمي. ل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغيرالمديرين في جمعية الهال 
 

 )تحليل التباين األحادي( F (One way anova)تم استخدام اختبار  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ
المديرين في جمعية الهَلل األحمر  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات الفروق َّلختبار 
 دارةإللدرجة الكلية ل الدَّللة اإلحصائيةأن يبين  (18.4) الجدولو  ،ميالمؤهل العل لمتغير تعزى الفلسطيني
( 1.422) المحسوبة تساوي F وقيمة  ،(0.05)مستوى الدَّللة من  أكبر( وهي 0.244تساوي )المعرفة 
وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عدم مما يدل على  ،((3.78 الجدولية والتي تساويf من قيمة  أقلوهي 

المديرين في جمعية  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)َّللة عند مستوى د
األخرى نَلحظ أن وكذلك في جميع المجاَّلت المؤهل العلمي،  لمتغير تعزى الهَلل األحمر الفلسطيني

وجود فروق ذات دَّللة عدم ( مما يدل على 0.05)مستوى الدَّللة من لكل مجال أكبر  الدَّللة اإلحصائية
المديرين في  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى دَّللة 

 .وبذلك ت قبل الفرضية المؤهل العلمي لمتغير تعزى جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني
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 لدىالمعرفة  إدارةمستوى درجات بين متوسطات )تحليل التباين األحادي(  Fاختبار  نتائج: 18.4جدول 
 .المؤهل العلمي لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني

 

 العدد المؤهل العلمي المجال
الوسط 
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

ةاكتساب المعرف  
 0.744 3.638 32 دبلوم فأقل

 0.649 3.598 90 بكالوريوس 0.513 0.670

 0.657 3.461 33 ستير فأعلىماج

 تطوير المعرفة
 0.788 3.475 32 دبلوم فأقل

 0.765 3.462 90 بكالوريوس 0.844 0.170

 0.870 3.376 33 ماجستير فأعلى

ةنشر وتوزيع المعرف  
 0.732 3.638 32 دبلوم فأقل

 0.731 3.496 90 بكالوريوس 0.089 2.457

 0.695 3.249 33 ماجستير فأعلى

 تطبيق المعرفة
 0.640 3.475 32 دبلوم فأقل

 0.782 3.433 90 بكالوريوس 0.325 1.133

 0.790 3.224 33 ماجستير فأعلى

 امتالك المعرفة
 واالحتفاظ بها

 0.788 3.625 32 دبلوم فأقل

 0.847 3.413 90 بكالوريوس 0.132 2.052

 0.779 3.212 33 ماجستير فأعلى

رجة الكليةالد  
المعرفة دارةإل  

 0.630 3.570 32 دبلوم فأقل

 0.657 3.480 90 بكالوريوس 0.244 1.422

 0.678 3.304 33 ماجستير فأعلى

 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152" درجات حرية ثانيةو  "2" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
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 :فرعية الرابعةالفرضية ال .4.2.3.4
 

 المعرفة لدى إدارةمستوى  في (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 المسمى الوظيفي. المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير

 
 )تحليل التباين األحادي( F (One way anova)تم استخدام اختبار  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ

المديرين في جمعية الهَلل األحمر  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات الفروق َّلختبار 
لدرجة الكلية ل الدَّللة اإلحصائيةأن يبين  (19.4) الجدولو   المسمى الوظيفي لمتغير تعزى الفلسطيني

حسوبة تساوي  الم F وقيمة ،(0.05)مستوى الدَّللة من  أقل( وهي 0.021تساوي )المعرفة  دارةإل
مما يدل على وجود فروق ذات دَّللة  ،((2.87 الجدولية والتي تساوي fمن قيمة  أكبر( وهي 2.980)

المديرين في  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى دَّللة 
لوسط الحسابي تبين أن بالعودة لالوظيفي، و  المسمى لمتغير تعزى جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني

الثَلث األخيرة وهي نشر وكذلك في المجاَّلت رئيي القسم  لصالح نائب المدير أوًَّل ثم يليهكانت  قو الفر 
لكل مجال  الدَّللة اإلحصائيةوتوزيع المعرفة، تطبيق المعرفة وامتَلك المعرفة واَّلحتفاظ بها نَلحظ أن 

لى وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة ( مما يدل ع0.05)مستوى الدَّللة من ا أصغر منه
(α≤0.05)  المديرين في جمعية الهَلل األحمر  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات

اكتساب "باستثناء مجالي  الفرضية قد رفضت. نالوظيفي وبذالك تكو  المسمى لمتغير تعزى الفلسطيني
( 0.336( والثاني )0330األول تساوي ) للمجال اإلحصائيةأن  الدَّللةحيث  لمعرفة"ا"تطوير و "المعرفة

ذات دَّللة إحصائية عند مستوى مما يدل على عدم وجود فروق (، 0.05)من مستوى الدَّللة وهما أعلى 
المديرين في جمعية الهَلل األحمر  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)دَّللة 

 لهذين المجالين.المسمى الوظيفي  لمتغير تعزى الفلسطيني
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 .* إدارة المعرفةالمسمى الوظيفي لمتغير )تحليل التباين األحادي( Fاختبار  نتائج: 19.4جدول 
 

الوظيفي لمسمىا المجال الوسط  العدد 
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 اكتساب المعرفة

 0.566 3.600 5 مدير عام

1.163 0.330 

 0.655 3.477 65 مدير

 0.536 3.900 12 نائب مدير

 0.700 3.626 61 رئيس قسم

 0.720 3.533 12 غير ذلك

 تطوير المعرفة

 0.482 3.320 5 مدير عام

1.148 0.336 

 0.784 3.311 65 مدير

 0.527 3.750 12 نائب مدير

 0.849 3.528 61 رئيس قسم

 0.760 3.516 12 غير ذلك

 نشر وتوزيع المعرفة

 0.780 3.360 5 مدير عام

5.998 0.000 

 0.749 3.169 65 مدير

 0.455 3.883 12 نائب مدير

 0.639 3.695 61 رئيس قسم

 0.726 3.617 12 غير ذلك

 تطبيق المعرفة

 0.456 3.560 5 مدير عام

2.792 0.028 

 0.775 3.172 65 مدير

 0.521 3.733 12 نائب مدير

 0.746 3.541 61 رئيس قسم

 0.779 3.483 12 غير ذلك

 امتالك المعرفة
 واالحتفاظ بها

 0.456 2.960 5 مدير عام

2.607 0.038 

 0.842 3.219 65 مدير

 0.797 3.733 12 نائب مدير

 0.825 3.534 61 رئيس قسم

 0.634 3.733 12 غير ذلك

 الدرجة الكلية
المعرفة دارةإل  

 0.481 3.360 5 مدير عام

2.980 0.021 

 0.666 3.270 65 مدير

 0.447 3.800 12 نائب مدير

 0.655 3.585 61 رئيس قسم

 0.63988 3.577 12 غير ذلك

 من طرفين اإلختبار ألن 2.87 ,0.120تساوي " 150" درجات حرية ثانية" و 4" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
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 :الفرضية الفرعية الخامسة .5.2.3.4
 

 المعرفة لدى إدارةمستوى  في (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 فئة سنوات الخبرة. المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير

 
)تحليل التباين األحادي(  F (One way anova)دام اختبار تم استخ يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ

المديرين في جمعية الهَلل األحمر  المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات الفروق َّلختبار 
أن  . الذي يبين(20.4) الجدولكما هو واضح من خَلل فئة سنوات الخبرة،  لمتغير تعزى الفلسطيني

 ،(0.05)مستوى الدَّللة من  أكبر( وهي 0.062تساوي )المعرفة  دارةإللكلية لدرجة ال الدَّللة اإلحصائية
مما يدل على  ،((3.78 الجدولية والتي تساوي fمن قيمة  أقل( وهي 2.840) المحسوبة تساوي F وقيمة
 إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة عدم 

، سنوات الخبرة في الجمعية فئة لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني ىالمعرفة لد
( فقد دلت امتَلك المعرفة واَّلحتفاظ بها) الخاميباستثناء ما يتعلق بالمجال تقبل الفرضية،  ذلكبو 

الدَّللة يث ح ،المختلفة سنوات الخبرة في الجمعيةذات دَّللة إحصائية بين  النتيجة على وجود فروق
 المحسوبة تساوي F وقيمة ،(0.05)أقل من مستوى الدَّللة وهي  (0.011) تساوي للمجال اإلحصائية

مما يدل على وجود فروق ذات دَّللة  ،((3.78 الجدولية والتي تساوي fمن قيمة  أكبر( وهي 4.694)
المديرين في  لدى المعرفة إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)إحصائية عند مستوى دَّللة 

ومن خَلل  ،في هذا المجال سنوات الخبرة في الجمعية لمتغير تعزى جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني
 .سنوات 8أقل من هي  من فئة سنوات الخبرة التيالمدراء لصالح  الفروق نأتبين الحسابية المتوسطات 
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 المعرفة لدى إدارةمستوى درجات بين متوسطات )تحليل التباين األحادي(  Fاختبار  نتائج: 20.4جدول 
 .فئة سنوات الخبرة لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني

 

الوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 اكتساب المعرفة
 0.553 3.771 35 سنوات 8أقل من 

 0.717 3.432 44 سنة 15 إلى 8من  0.080 2.564

 0.676 3.571 76 سنة 15أكثر من 

 تطوير المعرفة
 0.614 3.697 35 سنوات 8أقل من 

 0.905 3.300 44 سنة 15 إلى 8من  0.075 2.638

 0.771 3.416 76 سنة 15أكثر من 

 نشر وتوزيع المعرفة
 0.651 3.583 35 سنوات 8أقل من 

 0.827 3.382 44 سنة 15 إلى 8من  0.481 0.736

 0.708 3.474 76 سنة 15أكثر من 

 تطبيق المعرفة
 0.775 3.543 35 سنوات 8أقل من 

 0.861 3.288 44 سنة 15 إلى 8من  0.329 1.120

 0.681 3.395 76 سنة 15أكثر من 

 امتالك المعرفة
 واالحتفاظ بها

 0.764 3.714 35 سنوات 8أقل من 

 0.921 3.155 44 سنة 15 إلى 8من  0.011 4.694

 0.756 3.426 76 سنة 15أكثر من 

 الدرجة الكلية
المعرفة دارةإل  

 0.568 3.662 35 سنوات 8أقل من 

 0.763 3.311 44 سنة 15 إلى 8من  0.062 2.840

 0.658 3.456 76 سنة 15أكثر من 

 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152" درجات حرية ثانيةو  "2" أولى حرية تاالجدولية عند درج Fقيم 
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 :الفرضية الفرعية السادسة. 6.2.3.4
 

 المعرفة لدى إدارةمستوى  في (α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 الفئة العمرية. يرالمديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغ

 
)تحليل التباين األحادي(  F (One way anova)الفرضية تم استخدام اختبار  هوللتحقق من صحة هذ

المعرفة لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر  إدارةَّلختبار الفروق بين متوسطات درجات مستوى 
الدَّللة أن الذي يوضح (. 21.4) الجدولوذلك حسب معطيات الفلسطيني تعزى لمتغير الفئة العمرية، 

 F وقيمة ،(0.05)مستوى الدَّللة من  أكبر( وهي 0.576تساوي )المعرفة  دارةإللدرجة الكلية ل اإلحصائية
عدم مما يدل على  ،((3.78 الجدولية والتي تساوي fمن قيمة  أقل( وهي 0.554المحسوبة تساوي  )

 إدارةمستوى درجات بين متوسطات  (α≤0.05)وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة 
وكذلك في  في الجمعية العمر لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني المعرفة لدى

 وبذلك تكون الفرضية قد ق بلت. األخرىجميع المجاَّلت 
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 المعرفة لدى إدارةمستوى رجات دبين متوسطات )تحليل التباين األحادي(  Fاختبار  نتائج: 21.4جدول 
 .العمريةفئة ال لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني

 

 العدد العمر المجال
الوسط 
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

ةاكتساب المعرف  
 0.629 3.607 29 سنة 35أقل من 

 0.718 3.569 71 سنة 45 إلى 35من  0.965 0.036

 0.635 3.571 55 سنة 45أكبر من 

 تطوير المعرفة
 0.663 3.566 29 سنة 35أقل من 

 0.886 3.369 71 سنة 45 إلى 35من  0.483 0.731

 0.716 3.484 55 سنة 45أكبر من 

نشر وتوزيع 
 المعرفة

 0.718 3.524 29 سنة 35أقل من 

 0.775 3.439 71 سنة 45 إلى 35من  0.857 0.155

 0.688 3.487 55 سنة 45أكبر من 

 تطبيق المعرفة
 0.858 3.517 29 سنة 35أقل من 

 0.775 3.330 71 سنة 45 إلى 35من  0.512 0.673

 0.677 3.422 55 سنة 45أكبر من 

امتالك المعرفة 
 واالحتفاظ بها

 0.788 3.641 29 سنة 35أقل من 

 0.862 3.383 71 سنة 45 إلى 35من  0.248 1.406

 0.794 3.335 55 سنة 45أكبر من 

 الدرجة الكلية
المعرفة دارةإل  

 0.624 3.571 29 سنة 35أقل من 

 0.714 3.418 71 سنة 45 إلى 35من  0.576 0.554

 0.603 3.460 55 سنة 45أكبر من 

 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152" حرية ثانيةدرجات " و 2"أولى  حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
 
 
 
 
 
 



139 
 

 :الثالثةالرئيسة الفرضية  .3.3.4
 

لدى  القرارفي مستوى القدرة على اتخاذ  (α≤0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى
 والمؤهل العمرية، ئةوالف الجنس، : المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وفقًا لمتغيرات

 .الوظيفي والمسمى العمل، ومكان العملية، الخبرة سنوات وفئة العلمي،
 
 فرضيات فرعية هي كما يلي:( 6) ثالثةيتفرع عن الفرضية الرئيسة الو 

 
 :الفرضية الفرعية األولى .1.3.3.4

 
لدى  القراراتخاذ في مستوى القدرة على  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير الجنس.
 

للعينتين t (Independent Samples t Test) تم استخدام اختبار  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ
المديرين في  لدى القرارالقدرة على اتخاذ المستقلتين َّلختبار الفروق بين متوسطات درجات مستوى 

الذي يظهر  (22.4) الجدولعية الهَلل األحمر الفلسطيني  تعزى لمتغير الجني والنتائج مبينة في جم
مستوى من  أكبروهي  (0.896)تساوي للقدرة على اتخاذ القرار لدرجة الكلية ل الدَّللة اإلحصائيةأن 

( (1.98 لتي تساويالجدولية وا tمن قيمة  أقل( وهي 0.131) المحسوبة تساوي t (  وقيمة0.05)الدَّللة 
مستوى بين متوسطات  (α≤0.05)وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة عدم مما يدل على 

، وعليه الجني لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني لدى اتخاذ القرار القدرة على
 فإن الفرضية تكون قد قبلت.
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 القدرة على اتخاذ القرارمستوى درجات بين متوسطات  للعينتين المستقلتينt  اختبار نتائج :22.4جدول 
 .الجني لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني لدى

 

الوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (T)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 وتحليل تشخيص
 المشكلة

3.7 99 ذكر 13  0.830 
0.543 0.588 

 0.793 3.657 56 أنثى

 البحث عن الحلول
 0.699 3.414 99 ذكر

-0.324 0.746 
 0.587 3.450 56 أنثى

 سبألناختيار الحل ا
 0.685 3.804 99 ذكر

-0.089 0.929 
 0.697 3.814 56 أنثى

 0.695 3.501 99 ذكر تنفيذ القرار
-0.111 0.912 

 0.748 3.514 56 أنثى

 النتائج تقييم
 0.763 3.483 99 ذكر

0.417 0.677 
 0.806 3.429 56 أنثى

 الدرجة الكلية
 للقدرة على اتخاذ القرار

 0.629 3.587 99 ذكر
0.131 0.896 

 0.628 3.573 56 أنثى

 من طرفين اإلختبار ألن ±1.98" تساوي 153"الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 
 

 :ضية الفرعية الثانيةالفر  .2.3.3.4
 

لدى  القرارفي مستوى القدرة على اتخاذ  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير مكان العمل.

 
األحادي( )تحليل التباين  F (One way anova)تم استخدام اختبار  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ

المديرين في جمعية الهَلل  لدىالقرار القدرة على اتخاذ مستوى درجات بين متوسطات الفروق َّلختبار 
 .يوضح ذلك (23.4) الجدولو ، مكان العمل لمتغير تعزى األحمر الفلسطيني
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ذ اتخا القدرة علىمستوى درجات بين متوسطات )تحليل التباين األحادي(  Fاختبار  نتائج: 23.4جدول 
 .مكان العمل لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني لدى القرار

 

الوسط  العدد المكان المجال
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 وتحليل تشخيص
 المشكلة

 0.755 3.920 15 القدس الشريف

 0.813 3.687 97 الضفة الغربية 0.559 0.584

 0.846 3.670 43 محافظات غزة

 البحث عن الحلول

 0.574 3.533 15 القدس الشريف

 0.647 3.344 97 الضفة الغربية 0.127 2.095

 0.697 3.577 43 محافظات غزة

 سبألناختيار الحل ا
 0.641 3.827 15 القدس الشريف

 0.683 3.779 97 الضفة الغربية 0.790 0.236

 0.722 3.865 43 فظات غزةمحا

 تنفيذ القرار
 0.676 3.800 15 القدس الشريف

 0.675 3.435 97 الضفة الغربية 0.150 1.919

 0.788 3.563 43 محافظات غزة

 النتائج تقييم
 0.891 3.707 15 القدس الشريف

 0.735 3.355 97 الضفة الغربية 0.074 2.654

 0.798 3.623 43 محافظات غزة

 الدرجة الكلية
 للقدرة على اتخاذ القرار

 0.618 3.757 15 القدس الشريف

 0.607 3.520 97 الضفة الغربية 0.250 1.399

 0.665 3.66 43 محافظات غزة

 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152"" ودرجات حرية ثانية 2" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 

 
( 0.250تساوي ) للقدرة على اتخاذ القرارلدرجة الكلية ل الدَّللة اإلحصائيةأن  (23.4) الجدولبين من تي

 fمن قيمة  أقل( وهي 1.399) المحسوبة تساوي F وقيمة ،(0.050)مستوى الدَّللة من  أكبروهي 
ستوى دَّللة وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند معدم مما يدل على  ،((3.78 الجدولية والتي تساوي

(α≤0.05)  المديرين في جمعية الهَلل األحمر لدى اتخاذ القرار القدرة علىمستوى بين متوسطات 
 األخرى، وبذلك تقبل الفرضية.في جميع المجاَّلت األمر وكذلك ، مكان العمل لمتغير تعزى الفلسطيني
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  ة:الفرضية الفرعية الثالث .3.3.3.4
 

لدى القدرة على اتخاذ القرار في مستوى  (α≤0.05)عند المستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي. جمعية الهالل األحمر الفلسطينيفي مديرين ال
 

)تحليل التباين األحادي(  F (One way anova)تم استخدام اختبار  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ
المديرين في جمعية الهَلل  لدى القرارقدرة على اتخاذ المستوى درجات بين متوسطات الفروق َّلختبار 

لدرجة ل الدَّللة اإلحصائيةأن يبين  (24.4) الجدولو ، المؤهل العلمي لمتغير تعزى األحمر الفلسطيني
 F وقيمة ،(0.05)مستوى الدَّللة من  أكبر( وهي 0.397تساوي ) للقدرة على اتخاذ القرارالكلية 

عدم مما يدل على  ،((3.78 الجدولية والتي تساوي fمن قيمة  أقلي ( وه0.930المحسوبة تساوي  )
اتخاذ  القدرة علىمستوى بين متوسطات  (α≤0.05)وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة 

في األمر وكذلك المؤهل العلمي،  لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني لدى القرار
 األخرى وبذلك تكون الفرضية قد قبلت.ت جميع المجاَّل
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اتخاذ  القدرة علىمستوى درجات بين متوسطات )تحليل التباين األحادي(  Fاختبار  نتائج: 24.4جدول 
 المؤهل العلمي. لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني لدى القرار

 

الوسط  العدد المؤهل العلمي المجال
لحسابيا  

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 وتحليل تشخيص
 المشكلة

 0.807 3.838 32 دبلوم فأقل

 0.820 3.687 90 بكالوريوس 0.548 0.605

 0.818 3.624 33 ماجستير فأعلى

 البحث عن الحلول

 0.650 3.531 32 دبلوم فأقل

 0.654 3.449 90 بكالوريوس 0.242 1.433

 0.676 3.267 33 ماجستير فأعلى

 سبألناختيار الحل ا
 0.679 3.756 32 دبلوم فأقل

 0.678 3.842 90 بكالوريوس 0.765 0.269

 0.734 3.764 33 ماجستير فأعلى

 تنفيذ القرار
 0.696 3.475 32 دبلوم فأقل

 0.704 3.578 90 بكالوريوس 0.250 1.398

 0.741 3.339 33 علىماجستير فأ

 النتائج تقييم
 0.652 3.481 32 دبلوم فأقل

 0.789 3.533 90 بكالوريوس 0.210 1.579

 0.836 3.255 33 ماجستير فأعلى

 الدرجة الكلية
 للقدرة على اتخاذ القرار

 0.614 3.616 32 دبلوم فأقل

 0.621 3.618 90 بكالوريوس 0.397 0.930

 0.655 3.450 33 ىماجستير فأعل

 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152" درجات حرية ثانية" و 2" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
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 ة:الفرضية الفرعية الرابع .4.3.3.4
 

لدى  القرارفي مستوى القدرة على اتخاذ  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 يرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.المد
 

)تحليل التباين األحادي(  F (One way anova)تم استخدام اختبار  يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ
المديرين في جمعية الهَلل  لدى القرارمستوى القدرة على اتخاذ درجات بين متوسطات الفروق َّلختبار 
 .المسمى الوظيفي لمتغير تعزى لسطينياألحمر الف

 
( وهي 0.307تساوي ) للقدرة على اتخاذ القرارلدرجة الكلية ل الدَّللة اإلحصائيةأن يبين  (25.4) الجدولو 

الجدولية  fمن قيمة  أقل( وهي 1.215) المحسوبة تساوي Fة وقيم ،(0.05)مستوى الدَّللة من  أكبر
وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة  عدممما يدل على  ،((2.87 والتي تساوي

(α≤0.05)  المديرين في جمعية الهَلل األحمر  لدىاتخاذ القرار  مستوى القدرة علىبين متوسطات
األخرى وبذلك تكون الفرضية في جميع المجاَّلت األمر وكذلك  الوظيفي المسمى لمتغير تعزى الفلسطيني
 قد قبلت.
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 .* القدرة على اتخاذ القرارالمسمى الوظيفي لمتغير )تحليل التباين األحادي(اختبار  نتائج: 25.4جدول 

 العدد الوظيفي المسمى المجال
الوسط 
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

 الداللة اإلحصائية

 وتحليل تشخيص
 المشكلة

 0.754 3.760 5 مدير عام

0.172 0.952 

 0.798 3.649 65 مدير

 0.748 3.833 12 نائب مدير

 0.896 3.734 61 رئيس قسم

 0.635 3.700 12 غير ذلك

 البحث عن الحلول

 0.335 3.320 5 مدير عام

0.818 0.516 

 0.680 3.323 65 مدير

 0.697 3.567 12 نائب مدير

 0.654 3.502 61 رئيس قسم

 0.641 3.517 12 غير ذلك

 سبألنالحل ا اختيار
 

 0.469 3.800 5 مدير عام

1.837 0.125 

 0.699 3.655 65 مدير

 0.610 4.050 12 نائب مدير

 0.656 3.941 61 رئيس قسم

 0.816 3.717 12 غير ذلك

 تنفيذ القرار

 0.607 3.840 5 مدير عام

1.034 0.392 

 0.642 3.400 65 مدير

 0.590 3.633 12 نائب مدير

 0.764 3.590 61 رئيس قسم

 0.920 3.383 12 غير ذلك

 النتائج تقييم

 0.626 3.320 5 مدير عام

2.303 0.061 

 0.715 3.255 65 مدير

 0.801 3.650 12 نائب مدير

 0.797 3.613 61 رئيس قسم

 0.851 3.700 12 غير ذلك

 الدرجة الكلية
 للقدرة على اتخاذ القرار

 0.422 3.608 5 دير عامم

1.215 0.307 

 0.584 3.457 65 مدير

 0.620 3.747 12 نائب مدير

 0.660 3.676 61 رئيس قسم

 0.715 3.603 12 غير ذلك

 من طرفين اإلختبار ألن 2.87  , 0.120تساوي " 150" درجات حرية ثانية" و 4" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
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 ة:الفرضية الفرعية الخامس .5.3.3.4
 

 القرارفي مستوى القدرة على اتخاذ  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .فئة سنوات الخبرةلدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير 

 
يل التباين األحادي( )تحل F (One way anova)هذه الفرضية تم استخدام اختبار وللتحقق من صحة 

لدى المديرين في جمعية الهَلل  القرارَّلختبار الفروق بين متوسطات درجات مستوى القدرة على اتخاذ 
 .فئة سنوات الخبرةاألحمر الفلسطيني تعزى لمتغير 

 
( 0.256تساوي ) للقدرة على اتخاذ القرارلدرجة الكلية ل الدَّللة اإلحصائيةأن  (26.4) الجدولتبين من و 

 fمن قيمة  أقل( وهي 1.375) المحسوبة تساوي F وقيمة ،(0.05)مستوى الدَّللة من  أكبروهي 
وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة عدم مما يدل على  ،((3.78 الجدولية والتي تساوي

(α≤0.05)  مر المديرين في جمعية الهَلل األح لدى اتخاذ القرار القدرة علىمستوى بين متوسطات
األخرى وبذلك في جميع المجاَّلت األمر وكذلك  سنوات الخبرة في الجمعيةفئة  لمتغير تعزى الفلسطيني

( فقد دلت النتيجة على وجود تقييم النتائج) الخاميباستثناء ما يتعلق بالمجال  تكون الفرضية قد قبلت.
 للمجال الدَّللة اإلحصائيةأن حيث  المختلفة، سنوات الخبرة في الجمعيةذات دَّللة إحصائية بين  فروق

مما يدل على وجود فروق ذات دَّللة إحصائية  (،0.05)مستوى الدَّللة ل مساوية( وهي 0.05تساوي )
المديرين في جمعية  لدى القدرة على اتخاذ القرارمستوى بين متوسطات  (α≤0.05)عند مستوى دَّللة 

ومن خَلل ، في هذا المجالفي الجمعية سنوات الخبرةفئة  لمتغير تعزى الهَلل األحمر الفلسطيني
 .سنوات 8المدراء من فئة سنوات الخبرة التي هي أقل من لصالح  الفروق نأتبين الحسابية المتوسطات 
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اتخككاذ  القككدرة علككىمسككتوى درجككات بككين متوسككطات )تحليككل التبككاين األحككادي(  Fاختبككار  نتككائج: 26.4جككدول 
 .سنوات الخبرةفئة  لمتغير تعزى َلل األحمر الفلسطينيالمديرين في جمعية اله لدى القرار

 

الوسط  العدد سنوات الخبرة المجال
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

قيمة 
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 تشخيص وتحليل
 المشكلة

 0.600 3.863 35 سنوات 8أقل من 
 0.947 3.641 44 سنة 15 ىإل 8من  0.422 0.868

 0.819 3.668 76 سنة 15أكثر من 

 البحث عن الحلول
 0.537 3.566 35 سنوات 8أقل من 

 0.727 3.346 44 سنة 15 ىإل 8من  0.324 1.137
 0.668 3.411 76 سنة 15أكثر من 

 سبألناختيار الحل ا
 0.603 3.909 35 سنوات 8أقل من 

 0.728 3.823 44 سنة 15 ىإل 8من  0.535 0.629
 0.702 3.753 76 سنة 15 أكثر من

 تنفيذ القرار
 0.613 3.623 35 سنوات 8أقل من 

 0.784 3.455 44 سنة 15 ىإل 8من  0.535 0.629
 0.714 3.482 76 سنة 15أكثر من 

 تقييم النتائج
 0.635 3.691 35 سنوات 8أقل من 

 0.898 3.264 44 سنة 15 ىإل 8من  0.050 3.051
 0.738 3.474 76 نةس 15أكثر من 

 الدرجة الكلية
 للقدرة على اتخاذ القرار

 0.507 3.730 35 سنوات 8أقل من 
 0.716 3.506 44 سنة 15 ىإل 8من  0.256 1.375

 0.617 3.557 76 سنة 15أكثر من 
 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152" درجات حرية ثانيةو  "2" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
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 :الفرضية الفرعية السادسة .6.3.3.4
 

 القرارفي مستوى القدرة على اتخاذ  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
 .الفئة العمريةلدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني تعزى لمتغير 

 
)تحليل التباين األحادي(  F (One way anova)ستخدام اختبار تم ا يةالفرض هوللتحقق من صحة هذ

المديرين في جمعية الهَلل  لدى القرارالقدرة على اتخاذ مستوى درجات بين متوسطات الفروق َّلختبار 
 الفئة العمرية. لمتغير تعزى األحمر الفلسطيني

 
( وهي 0.132تساوي ) لى اتخاذ القرارللقدرة ع لدرجة الكليةل الدَّللة اإلحصائيةأن  (27.4) الجدول ويبين
الجدولية  fمن قيمة  أقل( وهي 2.050) المحسوبة تساوي F وقيمة، (0.05)مستوى الدَّللة من  أكبر

وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة عدم مما يدل على  ،((3.78 والتي تساوي
(α≤0.05)  المديرين في جمعية الهَلل األحمر  لدى اتخاذ القرار القدرة علىمستوى بين متوسطات

ما يتعلق  باستثناء مجال واحد وهو ،وبذلك يتم قبول الفرضية الفئة العمرية لمتغير تعزى الفلسطيني
ذات دَّللة إحصائية بين الفئات  ( فقد دلت النتيجة على وجود فروقتقييم النتائج) الخاميبالمجال 
 (0.05)أقل من مستوى الدَّللة وهي  (0.039)تساوي  مجاللل الدَّللة اإلحصائيةحيث  المختلفة العمرية

درجات بين متوسطات  (α≤0.05)مما يدل على وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند مستوى دَّللة 
في  الفئة العمرية لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني المعرفة لدى إدارةمستوى 

 .( سنة35العمرية أقل من )فئة الالمدراء من لصالح  الفروق نأطات تبين ومن خَلل المتوس هذا المجال،
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اتخككاذ  القككدرة علككىمسككتوى درجككات بككين متوسككطات )تحليككل التبككاين األحككادي(  Fاختبككار  نتككائج: 27.4جككدول 
 الفئة العمرية. لمتغير تعزى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني لدى القرار

 

لعمرا المجال الوسط  العدد 
 الحسابي

حراف نإل ا
 المعياري

 قيمة
 (F)اإلختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 وتحليل تشخيص
 المشكلة

 0.696 3.848 29 سنة 35أقل من 

 0.891 3.594 71 سنة 45 إلى 35من  0.279 1.287

 0.762 3.771 55 سنة 45أكبر من 

لحلولا البحث عن  

 0.589 3.621 29 سنة 35أقل من 

 0.722 3.369 71 سنة 45 إلى 35من  0.209 1.583

 0.600 3.400 55 سنة 45أكبر من 

 سبألناختيار الحل ا
 

 0.675 3.841 29 سنة 35أقل من 

 0.789 3.730 71 سنة 45 إلى 35من  0.410 0.896

 0.536 3.891 55 سنة 45أكبر من 

 تنفيذ القرار
 0.646 3.566 29 سنة 35أقل من 

 0.819 3.369 71 سنة 45 إلى 35من  0.077 2.607

 0.558 3.651 55 سنة 45أكبر من 

 النتائج تقييم
 0.657 3.745 29 سنة 35أقل من 

 0.902 3.318 71 سنة 45 إلى 35من  0.039 3.307

 0.608 3.502 55 سنة 45أكبر من 

 الدرجة الكلية
 للقدرة على اتخاذ القرار

 0.550 3.724 29 سنة 35أقل من 

 0.740 3.476 71 سنة 45 إلى 35من  0.132 2.050

 0.472 3.643 55 سنة 45أكبر من 

 من طرفين اإلختبار ألن 3.78 ,0.025تساوي " 152"" ودرجات حرية ثانية 2" أولى حرية اتالجدولية عند درج Fقيم 
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          الخامس الفصل

 التوصياتو  النتائج ملخص
 

 مقدمة 1.5
تحليكل  إلكىضكافة عليكه باإل ءً امكا اسكتنتجه الباحكث بنكالّدراسة و التي توصلت لها نتائج الالفصل  هذا وضحي

جككراء مقارنككات مككع نتككائج الّدراسككة و  عتبككار أسككئلة الّدراسككة مككع األخككذ بعككين اإل الدراسككات السككابقة إن وجككدتا 
 نتائج الدراسة.لمبنية على االتوصيات بعض  إلىصوًَّل و ، أهدافهاوفرضياتها و 

 

 ومناقشتها الّدراسة نتائج ملخص 2.5
 

 ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: .1.2.5
 

 :ملخص نتائج السؤال األول .1.1.2.5
 

 المعرفة لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني؟ إدارةما مستوى 
 

، إذ جيداً كان  المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطينيلدى  معرفةال إدارةرت النتائج أن مستوى أظه
(، وهذه النتيجة تتفق مع %69.22، وبلغ الوزن النسبي له )(3.461) لهذا المستوى الوسط الحسابيبلغ 
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من  عزو الباحث هذه النتيجة والمستوىوي ،(2015وتختلف مع دراسة )عبيد، (، 2011، الزريقات) دراسة
اهتمام المديرين في الجمعية  إلى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني لدى معرفةال إدارة

معرفة يتم ممارستها بحكم الخبرة والمهارة ال إدارةأن  عمالهم، بالرغم منوتوظيفها في أ بالمعرفة واستخدامها
ظل غياب التبني  وفي ،يمكن وصفها بأنها فرديةومبادرات وبجهود  والكفاءة التي يتمتع بها كادر الجمعية

يعتبر مؤشر جيد على إمكانية وهذا  ،لدى الجمعية ونظام استراتيجي المعرفة كعملية إدارية دارةالممنهج إل
 إحداث نقلة نوعية في مستوى إدارة المعرفة في حال إنشاء وتبني نظام خاص بها. 

 

 :السؤال الثانينتائج ملخص  .1.1.2.5
 

 لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني؟بأبعادها المعرفة  إدارة ممارسة ما مؤشرات
 

 الوسكط الحسكابيالمعرفكة حسكب  إدارةترتيكب مجكاَّلت وأبعكاد  ستعراض( َّل2.4) الجدول نتائج إلىبالرجوع 
سككيناقش الباحككث هنككا ترتيككب المجككاَّلت وكككذلك أول فقككرتين مككن كككل ، والككوزن النسككبي واإلنحككراف المعيككاري

 :لينتائج كما يكانت المجال، حيث 
 
( ويختلكف 2016عكودة،  أبكووهكذا يتفكق مكع دراسكة ) جكاء فكي المرتبكة األولكى "اكتساب المعرفكة"مجال  .1

 إلكككى(، ويعكككزو الباحكككث هكككذه النتيجكككة 2014( و )المكككدهون، 2015مكككع دراسكككتي )الطحاينكككة والخالكككدي، 
مككؤتمرات وورش عمككل  الجهكود التككي توفرهككا الجمعيككة للمشكاركة الواسككعة فككي فعاليككات كسكب المعرفككة مككن

عككدا عككن فسككح المجككال إلكمككال الدراسككة وزيككادة التحصككيل العلمككي لكككل  ،علككى المسككتوى المحلككي والككدولي
 جكراءات الداعمكة لكسكبوغيرهكا مكن اإل ،ذلك من كوادر الجمعية وعلى كافة المستويات إلىمن يسعى 

والهكككرم افكككة المسكككتويات جكككابي مكككن ككككادر الجمعيكككة العامكككل علكككى كالمعرفكككة المصكككحوبة برغبكككة وتوجكككه إي
عملية اكتساب المعرفة من مصادرها المختلفة تعتبر حجر األساي الذي ت بنى عليه حيث أن اإلداري. 

 أما بخصوص ترتيب فقرات هذا المجال فقد كانت أعلى فقرتين كما يلي:و  المعرفة برمتها. إدارة
 

في  لوجية لتسهيل اكتساب المعرفة"و ( التي تقول "توفر الجمعية الوسائل التكن4جاءت الفقرة رقم ) .أ
طار ما توفره الجمعية مكن كد ما ورد في الفقرة السابقة في إن هذا يؤ المرتبة األولى ويرى الباحث أ
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لوجيكة و جهود تدعم اكتساب المعرفة حيث يتوفر للعاملين في الجمعية كافكة الوسكائل واألجهكزة التكن
 التي تيسر عملية كسب المعلومة والمعرفة.

 ( التككي تككنص علككى "ترصككد الجمعيككة وتحككدد مصككادر المعرفككة التككي يمكككن اكتسككابها"1رة رقككم )الفقكك .ب
الجمعيكة فكي  إدارةالقكدرة العاليكة التكي تتميكز بهكا  إلكىفكانت في المرتبة الثانيكة ويعكزو الباحكث ذلكك 

وككككذلك اختيكككار المكككؤتمرات وورش العمكككل  ،تحديكككد الجهكككات التكككي يمككككن بنكككاء عَلقكككات فاعلكككة معهكككا
اسبة للمشاركة فيهكا وانتكداب الككادر األمثكل القكادر علكى كسكب المعرفكة للمشكاركة حسكب الخبكرة المن

وانمككا يكككون اإلختيككار حسككب  اإلداريككةواإلختصككاص وبغككض النظككر عككن المسككمى الككوظيفي والرتبككة 
 المنفعة التي يمكن تحقيقها من وراء المشاركة.

وهككككذه النتيجككككة تتفككككق مككككع دراسككككة )الطحاينككككة  جككككاء فككككي المرتبككككة الثانيككككة "نشككككر وتوزيككككع المعرفككككة"مجككككال  .2
( التكككي جكككاء فيهكككا 2014)المكككدهون، ( و2016عكككودة،  أبكككو( وتختلكككف مكككع دراسكككتي )2015والخالككدي، 

البيئكة اإليجابيكة التكي  إلكىمجال نشكر وتوزيكع المعرفكة فكي المرتبكة األولكى، ويعكزو الباحكث هكذه النتيجكة 
بنكككاء وتبكككادل الخبكككرة والمعرفكككة حيكككث هنكككاك العَلقكككات يعيشكككها ككككادر الجمعيكككة والقائمكككة علكككى التفاعكككل ال

فقيككًا أ اإلداريككةالرسككمية وغيككر الرسككمية التككي تميككز البيئككة التفاعليككة فككي الجمعيككة وعلككى كافككة المسككتويات 
بخصكوص أعلكى فقكرتين فكي و  عاليكة. المعلومة والمعرفة تتم بانسكيابيةبادل وعموديًا مما يجعل عملية ت
 ي:هذا المجال فكانتا كما يل

 
لعديد من وسائل نشر المعرفة بكين أفرادهكا إنترنكت ( التي تنص على "توفر الجمعية ا2الفقرة رقم ) .أ

المعرفكة" ومكا  لكتروني رسائل جوال..." وهكذا يؤككد مكا أورده الباحكث آنفكا فكي مجكال "اكتسكاببريد إ
هم فككي نشككر لوجيككة مميككزة تكككون فككي متنككاول الجميككع لتسككهيل مهككامو مكانككات تكنتككوفره الجمعيككة مككن إ

  .وتبادل المعلومة والمعرفة وعلى كافة مستويات العمل في الجمعية
(  في المرتبة الثانية والتي تقول "تنظم الجمعيكة ورش عمكل تشكمل أكبكر عكدد 5جاءت الفقرة رقم ) .ب

ن هذا يأتي ضمن استراتيجية الجمعية في شر المعرفة بينهم"، ويرى الباحث أمن العاملين بهدف ن
جكال مدريب والتعلكيم التفكاعلي والمسكتمر مكن خكَلل عديكد الكدوائر المتخصصكة فكي هكذا الاعتماد التك

ء ودائكرة النشكر والمعلومكات ومرككز المصكادر المخكتص لجمعية مثل معهد اإلسعاف والطكوارىفي ا
ككل هكذه ودوائكر الشكباب والمتطكوعين... فبشؤون الصحة النفسية وعلومها ودائرة العمكل المجتمعكي 

ها ورش عمككككل داخليككككة عديككككدة وعلككككى مكككدار العككككام وبمشككككاركة واسككككعة مككككن كافككككة كككككوادر الكككدوائر لككككدي
 الجمعية.
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وهذه النتيجة  مجال "تطوير المعرفة" حصل على المرتبة الثالثة بين المجاَّلت الرئيسية ألبعاد المعرفة .3
حكث ( ويعكزو البا2012عكودة،  أبكو( وتختلكف مكع دراسكة )2012الغكنم والزعبكي،  أبكوتتفق مع دراسة )

المبكككادرات الفرديكككة والجماعيكككة السكككائدة فكككي الجمعيكككة مكككن حيكككث السكككعي الكككدائم لتطكككوير الكككذات  إلكككىذلكككك 
فعلى  ،والمجموعة من خَلل جهود التطور العلمي والمعرفي التي تشمل كافة دوائر العمل في الجمعية

عليككا فككي عديككد سككبيل المثككال َّل الحصككر هنككاك عككدد َّل بككأي بككه مككن كككوادر الجمعيككة يكملككون دراسككاتهم ال
 العليكككا للجمعيكككة وغيكككر ذلكككك مكككن المشكككاركة دارةالجامعككات والمعاهكككد الفلسكككطينية وبمبارككككة ودعكككم مكككن اإل

واسكككعة النطكككاق فكككي المنتكككديات والمكككؤتمرات والتجكككارب المحليكككة والدوليكككة والتكككي يشكككارك فيهكككا عكككدد كبيكككر 
فاعككل فككي تطككوير المعرفككة  ممككا يسككهم وبشككل ،، عكاملين، ومتطككوعين(إدارةومتنكوع مككن كككادر الجمعيككة )

 الصريحة والضمنية لهؤَّلء المشاركين. أما بخصوص أعلى فقرتين في هذا المجال فكانتا كما يلي:
 

المككوارد البشككرية فككي  إدارة( التككي تككنص علككى "يشكككل التككدريب جككزءًا مككن اسككتراتيجية 2الفقككرة رقككم ) .أ
الكبيككر  اإلهتمككامبخصككوص  آنفككاً الجمعيككة" جككاءت فككي المرتبككة األولككى وهككذا يؤكككد مككا أورده الباحككث 

وتوفير هذه الفرص لكافة طواقم العمكل فكي الجمعيكة  ،الذي توليه الجمعية لجهود التدريب والتطوير
 سواء. على حدٍ 

"تعتمد الجمعية على تكوين فرق العمل ذات وتنص على المرتبة الثانية  ( جاءت في1الفقرة رقم ) .ب
التعدديككة المنتهجككة فككي عمككل  إلككىوهككذا يعككزوه الباحككث  لتطككوير المعرفككة" المسككتوى التنككوع واخككتَلف

فهناك تفاعل وتناغم ومرونة عالية المستوى بين كافة مستويات العمكل  ،الجمعية وطواقمها العاملة
فتجد في ورشة العمل الواحدة أو المؤتمر ذاته المدير والموظف والمتطكوع فكي مشكهد  ،في الجمعية

كيككد علككى تطككوير المعرفككة لككدى كافككة المشككاركين وذلككك مككن تفككاعلي متكككرر ومتميككز يككنعكي بكككل تأ
 خَلل تبادل المعلومة ونشر المعرفة بينهم.

 أبكوحصل مجال "امتَلك المعرفة واإلحتفاظ بهكا" علكى المرتبكة الرابعكة وهكذه النتيجكة تتفكق مكع دراسكة ) .4
مكانكككات إلالوسكككائل وا إلكككى( ويرجكككع الباحكككث ذلكككك 2015( ودراسكككة )الطحاينكككة والخالكككدي، 2016عكككودة 

المتوفرة في الجمعية والتي تجعل من عملية خكزن المعرفكة وامتَلكهكا واإلحتفكاظ بهكا عمليكة ميسكرة وفكي 
وهنكاك  ،فهناك أجهزة الحاسكوب المكتبيكة الخاصكة والمتكوفرة لجميكع العكاملين ،متناول كافة طواقم العمل

تككوفرة للجميككع وعلككى مككدار سككاعات مال اإلنترنككتشككبكة  إلككىشككبكة البريككد اإللكترونككي الداخليككة باإلضككافة 
فبدون  ،نظمة األرشفة اإللكترونية التي توفرها دائرة نظم المعلومات في الجمعيةعدا عن أ ،وايام العمل
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شككك أن كككل هككذه العوامككل تسككاعد علككى امككتَلك وحفككظ المعلومككات والبيانككات والمعرفككة. أمككا بخصككوص 
 أعلى فقرتين في هذا المجال فكانتا كما يلي:

 
( والتكككي تكككنص علكككى "يتكككوفر فكككي الجمعيكككة وسكككائل مختلفكككة لتخكككزين المعرفكككة" احتلكككت 2ة رقكككم )الفقكككر  .أ

 المرتبة األولى وقد أوضح الباحث هذه اإلمكانات بشيء من التفصيل في الفقرة السابقة.
( والتكي نصكت علكى "يمككن الوصكول للمعرفكة المطلوبكة بالوقكت المناسكب" أتكت ثانيكة 5الفقرة رقكم ) .ب

ك بسككبب تطككور وسَلسككة نظككم تخككزين المعلومككات والتككي تقككوم فككي معظمهككا علككى ويككرى الباحككث ذلكك
 في هذا المجال. الحديثة كما اوضح الباحث سابقاً  تكنولوجياال

)أبكو الغكنم  وجاء في المرتبة الخامسة واألخيرة مجال "تطبيكق المعرفكة" وهكذه النتيجكة تتفكق مكع دراسكتي .5
 ،(2015)الطحاينكة والخالكدي،  تختلكف مكع دراسكةو  (Rasula.j et. al, 2012)و (2012والزعبي، 

المعرفكة إنمكا يكاتي فكي إطكار مكا  إدارةويرى الباحث أن هذا المركز المتكأخر لفقكرة تمثكل بكاكورة عمليكات 
كلة تسككمى "الفجككوة علككى المسككتوى الفككردي والجمككاعي والمنظمككي والكككامن فككي مشكك ونيعككاني منككه الكثيككر 
حيكث أن الكثيكر منكا  ،رنكة بمكا نمكاري أو نطبكق علكى أرض الواقكعننا نعكرف الكثيكر مقاالمعرفية" وهي أ

لديه كم وافر من المعرفة ولكننا َّل نضعها كلها موضع التطبيق والتنفيذ وهذا يعكود لعكدة عوامكل أهمهكا 
فقدان الحافز لفعل ذلك ومقاومة التغيير وعدم توفر البيئة المناسبة والثقافة التنظيمية التي تشكجع علكى 

لككدينا. أمككا بخصككوص أعلككى فقككرتين فككي هككذا المجككال فكانتككا كمككا المتككوفرة ر قككدر مككن المعرفككة تطبيككق أكبكك
 يلي:

 
وًَّل ونصكت علكى "يكتم توظيكف المعرفكة فكي أنشكطة وبكرامج الجمعيكة" ويعكزو ( جكاءت أ3الفقرة رقكم ) .أ

دار مككن قبككل أصككحاب نشككطة ومشككاريع الجمعيككة فككي الغالككب يككتم تسككليمها لت ككأن أ إلككىالباحككث ذلككك 
ن ككككان المفكككوض إلالخ المشكككروع لكككيي مكككن الفئكككة  دارةبكككرة والمعرفكككة حسكككب مجكككال المشكككروع حتكككى وا 

شككخاص َّل يحملككون لقككب مككدير ضككمن مجتمككع الدراسككة الحاليككة إَّل وهككذا مككا يفسككر وجككود أ ،اإلداريككة
وما جعلهم في هذا الموقع هو ما يمتلكونكه  ،أنهم يمارسون مهام إدارية في مجاَّلت عملهم الحالية

ة وخبكككرة، عكككدا عكككن منسكككقي اللجكككان الناشكككطة فكككي كافكككة فكككروع الجمعيكككة حيكككث أن المعرفكككة مككن معرفككك
فكككي  فهكككم بالتكككالي يعمكككدون لتوظيكككف المعرفكككة بتلكككك المهكككام، والخبكككرة هكككي المحكككدد الرئيسكككي لتكلكككيفهم

 األنشطة الواقعة تحت مسؤولياتهم.
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لحكككل المشككككَلت فكككي ( والتكككي تكككنص علكككى "تعتبكككر المعرفكككة أحكككد األسكككي 2وجكككاء ثانيكككًا الفقكككرة رقكككم ) .ب
الجمعيككة" وهككذا مككا يلمسككه الباحككث بحكككم موقعككه فككي الجمعيككة حيككث يككتم التعامككل مككع كافككة إشكككاَّلت 

والككتعلم مككن التجككارب  أني والتشككخيص المبنككي علككى المعرفككةالعمككل مككن خككَلل البحككث والتحليككل المتكك
 نة.كافة المعلومات والمعرفة المتاحة للخروج بأفضل الحلول الممك وتسخيرالسابقة 

 
 رابع:لملخص نتائج السؤال ا .2.1.2.5

 
 ما مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني؟

 
بدرجة  المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني جاء مستوى اتخاذ القرار لدى أن رت النتائجأظه

المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني  لقرار لدىلمستوى اتخاذ ا الوسط الحسابيجيدة، حيث بلغ 
( 2016طمايزة، . وهذا يتفق مع دراستي )(%71.64) يساوي (، وبذلك فإن الوزن النسبي3.582يساوي )

( ويعزو الباحث هذه النتيجة 2015( و)عياد، 2015ويختلف مع دراستي )عبيد،  (،2011و)الزريقات،
قيق النجاح والتطور تح في القرار اتخاذ عملية أهميةو  لحساسية عيةن في الجمالمديري مدى وعي إلى

المنشود لكافة قطاعات العمل في الجمعية فهم بذلك يسخرون كافة جهودهم للوصول لمستوى جيد من 
 القدرة على اتخاذ القرار.

 
 :السؤال الخامسنتائج ملخص  .1.1.2.5

 
رار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر القدرة على اتخاذ الق تطبيق عناصر مؤشراتهي ما 

 الفلسطيني؟
 

الوسط ترتيب مجاَّلت وأبعاد القدرة على اتخاذ القرار حسب ( لمناقشة 9.4) الجدول نتائج إلىبالرجوع 
يستعرض أول فقرتين من كل سو ت سيناقش الباحث هنا ترتيب تلك المجاَّل، والوزن النسبي الحسابي

 :ليا يكانت النتائج كممجال، حيث 
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( و 2016وهكذا يختلكف مكع دراسكات )طمكايزة،  جاء في المرتبكة األولكى، "سبألنمجال اختيار الحل ا" .1
التوجه  إلى(، ويعزو الباحث هذه النتيجة 2014( ودراسة )المدهون، 2011قاسم، )( و2015)عبيد، 

ل الكثيككرين سككب وهككذا قككد يكككون حككاألنالمباشككر مككن قبككل المككديرون فككي السككعي مباشككرة للوصككول للحككل ا
ن ككان ذلكك  إلىعندما تعترضهم مشكلة بحاجة  قرار فإن التفكير المباشر يكون باتجكاه مكا هكو الحكل وا 

رتيب فقرات هذا ما بخصوص تأ .ن تسبق وتمهد لهذه الخطوةعلى حساب خطوات أخرى هامة َّل بد أ
 على فقرتين كما يلي:المجال فقد كانت أ

اللكوائح الداخليكة للجمعيكة قبكل اختيكار الحكل  بعكين اإلعتبكار أخكذ( التكي تقكول "2جاءت الفقرة رقكم ) .أ
ن هذا يأتي في إطار ما تم سكرده فكي مشككلة الدراسكة في المرتبة األولى ويرى الباحث أ "،المناسب

من حيث الحساسية التي يعتريها موقف الجمعية وما لديها من التزامات داخلية وخارجية تسكتوجب 
واللكككوائح مكككن أجكككل المحافظكككة مكانكككة الجمعيكككة وحمايتهكككا مكككن ككككل مكككا يهكككدد اإللتكككزام الكككدائم بكككالقوانين 

 المصداقية العالية التي تتمتع بها.
الحكككل  ختيكككارإكافكككة البكككدائل المتاحكككة قبكككل وتحليكككل أقكككوم بحصكككر الفقكككرة األولكككى التكككي تكككنص علكككى " .ب

لمباشكر مكن مكا تكم ذككره مكن التوجكه ا إلكىفكانت في المرتبكة الثانيكة ويعكزو الباحكث ذلكك  ."المناسب
مكا هكو متكاح  إلكىسب للمشكلة المقصودة، فيسعى بدوره للتعكرف ألنقبل صاحب القرار نحو الحل ا

 من حلول ليختار أحدها لمعالجة المشكلة.
 أهميكةيجكابي يكدل علكى إدراك الثانية وهذا مؤشر إ جاء في المرتبة ،"تشخيص وتحليل المشكلة"مجال  .2

وهككي الخطككوة التككي يجككب أن تسككبق كافككة خطككوات  ،الجمعيككة تشككخيص المشكككلة أوًَّل لككدى المككديرين فككي
 على فقرتين في هذا المجال كما يلي:أ جاءتو  الشروع في عملية اتخاذ القرار.

 
" جكاءت دت لحدوث المشككلةأوالظروف التي  سباباأل فيبحث ن( التي تنص على "1الفقرة رقم ) .أ

وجككوب أن  إلككىلمككديرين فككي الجمعيككة فككي المرتبككة األولككى وهككذا يؤكككد علككى الفهككم الواضككح مككن قبككل ا
 الخطوة األولى في مرحلة التشخيص والتحليل.هذه هي أن تكون  وضرورة

، أتكت فكي المرككز لتشكخيص المشككلة" متاحكةالمعلومكات ال نجمكع"التي نصت على  (2الفقرة رقم ) .ب
ة تصكب فكي خانك جمكع المعلومكات إجكراءات ألنطبيعكي يرى الباحث أن هذا أمر منطقي و الثاني و 

 لتحديد أسباب المشكلة. )خطوة البحث في األسباب( إنجاز الخطوة السابقة
ويعكزو  حصل على المرتبة الثالثة بين المجاَّلت الرئيسية للقدرة علكى اتخكاذ القكرار "تنفيذ القرارمجال " .3

علكى  -سكرع وقكتوبأ-ر موضع التنفيذ من أجكل الحصكول ن لوضع القراسعي المديري إلىالباحث ذلك 
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ن كككان التنفيككذ السككريع  ةالمرجككو  النتككائج وعككدم تككرك المجككال للمشكككلة كككي تتفككاقم وتخككرج عككن السككيطرة وا 
أمكككا  للقكككرار بطريقكككة غيكككر علميكككة وغيكككر مدروسكككة بعنايكككة قكككد يكككأتي فكككي غالكككب األحيكككان بنتكككائج عكسكككية.

 كما يلي: رتين في هذا المجال فكانتاعلى فقبخصوص أ
 

 .المنفكذة" اتاألهكداف الخاصكة بتنفيكذ القكرار للجهك حأقكوم بتوضكي"التي نصكت علكى  (1الفقرة رقم ) .أ
، وهذا يؤكد مكا أورده الباحكث سكابقًا بخصكوص البيئكة التفاعليكة والعَلقكات األولىقد احتلت المرتبة 

الحسككنة بككين مختلككف مسككتويات العمككل فككي الجمعيككة ممككا يجعككل هنككاك مسككتوى جيككد مككن المشككاركة 
 . نها بطبيعة الحال عملية صنع القرارالبناءة في عديد األنشطة واألعمال ومن ضم

. قكد احتلكت ""يكون من بين منفذي القرار من شارك فكي صكناعته ( التي نصت على5الفقرة رقم ) .ب
ويكأتي متناغمكًا مكع الفقكرة السكابقة والحكديث  (2015وهكذا يختلكف مكع دراسكة )عبيكد،  الثانية المرتبة

فاعلككة والمسككتوى الجيككد مككن عَلقككات العمككل فككي جابيككة اليهنككا عككن البيئككة القائمككة علككى المشككاركة اإل
 الجمعية.

مككدى إدراك  إلككىعلككى المرتبككة الرابعككة ويرجككع الباحككث ذلككك  "متابعككة وتقيككيم نتككائج القككرار"حصككل مجككال  .4
متابعككة القككرار المتخككذ حيككث قككد يحككدث خلككل فككي التنفيككذ أو تظهككر بعككض المسككتجدات  هميككةن ألالمككديري

أو تحيد به عن مساره الصحيح مما قد يزيكد األمكر تعقيكدًا ويضكاعف التي تعيق التنفيذ الصحيح للقرار 
يسككتدعي التككدخل المبكككر مككن قبككل المككدير لتصككحيح المسككار. أمككا بخصككوص  األمككر الككذيمككن المشكككلة، 

 كما يلي: أعلى فقرتين في هذا المجال فكانتا
 

قككد " بل تطبيقهككاالقككرارات المتخككذة والوقككوف علككى سكك يككتم متابعككة" التككي نصككت علككى( 1الفقككرة رقككم ) .أ
كد علكى مكا تكم ذككره فكي الفقكرة ث أن ذلك يأتي مطابقًا تمامًا ويؤ . ويرى الباحاحتلت المرتبة األولى

 .بخصوص متابعة واقع تنفيذ القرار والتأكد من وجوده في المسار الصحيح السابقة
قكد " ةالحاجكب المرونة الكافية لتعكديل القكرارات حسك لدى الجمعية"التي نصت على  (2رقم )الفقرة  .ب

احتلكككت المرتبكككة الثانيكككة ويكككرى الباحكككث أن ذلكككك يكككأتي ضكككمن سياسكككة الجمعيكككة المرنكككة والبعيكككدة عكككن 
ظهر ما يسكتدعي ذلكك  إذاالتعصب في القرار والقابلة إلتخاذ خطوات تعديلية على مجريات القرار 

 يتم ذلك بكل سَلسة ودون تعقيدات.حيث 
وهكككذا يختلكككف مكككع دراسكككة  "البحكككث عكككن البكككدائل المتاحكككة" وجكككاء فكككي المرتبكككة الخامسكككة واألخيكككرة مجكككال .5

( ويرى الباحث أن هذا المركز يعتبر متأخر جدًا لمجال يجب أن يكون فكي المرككز 2011)الزريقات، 
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 اإلداريككةالككروتين المتكككرر فككي معظككم القككرارات  إلككىالثككاني فككي سلسككلة عمليككة اتخككاذ القككرار ويعككزو ذلككك 
وكككككذلك إلتككككزام العككككاملين بألنظمككككة والقككككوانين الخاصككككة وتكرارهككككا، شككككطة ألنبسككككبب نمطيككككة األعمككككال  وا

تكنص يجب أن لى ذلك غياب المنهجية العلمية الواضحة لعملية اتخاذ القرار والتي يضاف إبالجمعية، 
(. 6.2) شككلصراحة على الترتيب الوارد في هذه الدراسة حول المنهجيكة السكليمة لعمليكة اتخكاذ القكرار 

 رتين في هذا المجال فكانتا كما يلي:أما بخصوص أعلى فق
 

احتلكككت المرتبكككة  قكككدبتككككار بككدائل جديكككدة لحكككل المشككككلة" جتهكككد إل"أالتكككي نصكككت على( 2الفقككرة رقكككم ) .أ
الشكعور العكالي بالمسكؤولية مكن قبكل المكدير وأنكه مسكؤول عكن بكذل  إلكىاألولى ويعزو الباحكث ذلكك 
 صككندوق وبطككرق إبداعيككة إبتكاريككةمككن خككَلل التفكيككر خككارج ال سككبألنكككل الجهككود للوصككول للحككل ا

 وعدم اإلكتفاء بما هو متاح من بدائل.
ويكرى الباحكث أن هكذا  ستبعد البدائل السلبية كحلكول"أعلى "( والتي تنص 4وجاء ثانيًا الفقرة رقم ) .ب

يعكي الروح والطاقة اإليجابية الكامنكة لكدى المكدير بحيكث يكرفض مجكرد التفكيكر فكي الحكل السكلبي 
نما يكافح للتغيير اإليجابي إحساساً أو اإلستسَلم ل منكه بالمسكؤولية  لواقع الذي تفرضه المعطيات وا 
 ما ورد في الفقرة السابقة.وذلك يؤكد 

 
 :والسؤالين الثالث والسادس الدراسة فرضيات نتائج مناقشة .2.2.5

 

  ني المعرفة لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطي إدارةهل هناك فروق في مستوى
 الوظيفي، والمسمى العمل، ومكان العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجنس، وفقًا لمتغيرات:

 العملية؟ الخبرة وسنوات
  هل هناك فروق في مستوى القدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر

 والمسمى العمل، ومكان ،العلمي والمؤهل العمرية، والفئة الجنس، :الفلسطيني وفقًا لمتغيرات

 العملية؟ الخبرة وسنوات الوظيفي،
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 :وتفرعاتها . مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية األولى1.2.2.5
 
بعادها )اكتساب بأالمعرفة  إدارةبين  α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى "

والقدرة على رفة وامتالك المعرفة وحفظها( المعرفة، تطوير المعرفة، نشر وتوزيع المعرفة، تطبيق المع
 ."اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

 
لمعرفككة بكككدرجتها ا إدارةبكككين  (0.05) ذات دَّللكككة إحصككائية عنكككد المسككتوىقويككة وجككود عَلقككة طرديكككة  .1

، بحيكث كلمكا ازداد ي جمعيكة الهكَلل األحمكر الفلسكطينيلكدى المكديرين فك والقدرة علكى اتخكاذ القكرار يةالكل
لككدى المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر  القككدرة علككى اتخككاذ القككرار مسككتوى ازدادلمعرفككة ا إدارةمسككتوى 

  ، والعكي صحيح.الفلسطيني
والقدرة  لمعرفة بدرجتها الكليةبين إدارة ا قوية وجود عَلقة ارتباطية طردية (15.4) الجدولوقد أظهر 

)معامل اإلرتباط  قيمةحيث كانت  لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني على اتخاذ القرار
ر التابع )القدرة ( من التغيرات التي تحدث في المتغي%82.5( بمعنى أن نسبة )0.825) سبيرمان(

وبذلك تكون الفرضية  متغير المستقل )إدارة المعرفة( وبنفي اإلتجاه،على اتخاذ القرار( تعزى إلى ال
 قد رفضت. األولى الرئيسية

)اكتسكاب لمعرفكة ا إدارةأبعكاد بكين  (0.05) وجود عَلقكة طرديكة ذات دَّللكة إحصكائية عنكد المسكتوى  .2
والقكدرة علكى المعرفكة، نشكر وتوزيكع المعرفكة، تطبيكق المعرفكة وامكتَلك المعرفكة وحفظهكا( المعرفة، تطوير 

أي بعكد مكن مسكتوى ، بحيكث كلمكا ازداد ي جمعية الهَلل األحمكر الفلسكطينيلدى المديرين ف اتخاذ القرار
األحمكككر لكككدى المكككديرين فكككي جمعيكككة الهكككَلل  القكككدرة علكككى اتخكككاذ القكككرار مسكككتوى ازدادلمعرفكككة ا إدارةأبعكككاد 

 قيمكةحسب قوية متوسطة إلى أن العَلقة طردية  (15.4) الجدولوأظهر  ، والعكي صحيح.الفلسطيني
( 0.747) إلكى( لمجكال "إكتسكاب المعرفكة" 0.674ن )درجت قيمته متحيث  )معامل اإلرتباط سبيرمان(
يسككية األولككى قككد ، وبككذلك تكككون جميككع الفرضكيات الفرعيككة الخاصككة بالفرضككية الرئلمجكال "تطبيككق المعرفككة"

   رفضت.
( و 2011(، )الزريقككككات، 2015(، )عيككككاد، 2015وهككككذه النتككككائج تتفككككق مككككع دراسككككات كككككل مككككن )عبيككككد، 

دارة المعرفكككة أن إلكككى ذلكككك الباحكككث ويعكككزو(، 2013)نكككوري،  نكككا نعكككيش فكككي عصكككر المعلومكككات والمعرفكككة وا 
علكككى ككككل الكبيكككر ثكككر األ عملكككي وكمتغيكككر مسكككتقل يككككون لهكككاالهادفكككة لوضكككع المعرفكككة موضكككع التطبيكككق ال

المتغيرات التابعة إذا ارتبطت بهكا ومكن ضكمنها القكدرة علكى اتخكاذ القكرار، فمكن يعكرف أكثكر يحقكق نجكاح 
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أكبككر وعلككى كافككة األصككعدة بمككا فيهككا المقككدرة علككى اتخككاذ القككرار التككي تقككوم أساسككًا علككى خطككوات تشككمل 
ار ومتابعتككه وتقييمككه وكككل تلككك الخطككوات تشككخيص المشكككلة وتحديككد البككدائل واإلختيككار السككليم وتنفيككذ القككر 

 تحتاج إلى المعرفة كي تتم بالشكل األمثل والصحيح. 
 

 :ثانية وتفرعاتها. مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية ال2.2.2.5
 
المديرين  المعرفة لدى إدارةفي مستوى  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى "

 فئةو  العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجنس، :ر الفلسطيني، وفقًا لمتغيراتفي جمعية الهالل األحم

 ."الوظيفي والمسمى العمل، ومكان العملية، الخبرة سنوات
 
 إدارةمسككتوى فككي  (0.05)وجككود فككروق ذات دَّللككة إحصككائية عنككد المسككتوى عككدم  إلككىتشككير النتككائج  .1

 .والفرضككية قبلككت الجككني لمتغيككر لككدى المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطيني تعككزىلمعرفككة ا
 تيدراسكككك مككككعتختلككككف ، و (2011( و )الرقككككب 2015تي عبيككككد )دراسكككك نتككككائج مككككع النتيجككككة هككككذهتفككككق وت
المعرفكة  إدارةأن عمليكات  إلكىويعكزو الباحكث ذلكك  .(2012الغنم والزعبي،  أبوو ) (2011، الزطمة)

لككيي لككه  اإلجتمككاعيالممنهجككة وأن النككوع  اإلداريككةتخضككع بالدرجككة األولككى للخبككرة والممارسككة وأبعادهككا 
 ذان يمكن أن يصنعا الفارق في هذا اإلطار.لهما ال اإلهتمامتأثير كبير على ذلك إنما الخبرة و 

لكككدى  المعرفكككة إدارة مسكككتوى فكككي ( 0.05) المسكككتوى عنكككد إحصكككائية دَّللكككة ذات فكككروق وجكككود عكككدم .2
 وتتفككققبلككت،  والفرضككية ،مكككان العمككل لمتغيككر المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطيني تعككزى

 تيدراسك مكع وتختلكف ،(2012الخيكر واآلغكا،  أبكو)و  (2010، عكودة)تي دراسك مكع الدراسة هذهنتيجة 
ككككل َّل تتككأثر  المعرفككة وعملياتهككا ارةإد نأيككرى الباحككث حيككث  ،(2011و )الرقككب،  (2011، الزطمككة)
مكان العمل فهي نفسها قابلة للتطبيق فكي الضكفة ومحافظكات غكزة والقكدي الشكريف وبكنفي المسكتوى. ب

لصككالح جككاءت فككروق فيككه كككان والككذي امككتَلك المعرفككة واإلحتفككاظ بهككا  مجككالواحككد وهككو  مجككالباسككتثناء 
لكدى مكدراء غكزة  اإلهتمكامزيكادة الحكرص و  إلكىويعكزو الباحكث ذلكك  ،مديري الجمعية في محافظات غكزة

ة واإلقتصكككادية الصكككعبة التكككي يمكككر بهكككا القطكككاع ممكككا يسكككتوجب اإلجتماعيكككبسكككبب األوضكككاع السياسكككية و 
 مجهود أكبر وتركيز أعلى في العمل من قبل طواقم الجمعية العاملة هناك.

لدى  المعرفة إدارة مستوى في (0.05) وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوىعدم  .3
المؤهل العلمي وبذلك تكون الفرضية قد  لمتغير المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى
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، (2008و )طاشكندي،  (2016)وراسنة،  تييجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسوهذه النت، قبلت
. (2010و)عودة،  (2011، الزطمة)( و 2012واآلغا،  الخير أبودراسات كل من )وتختلف مع 

الخبرة والممارسة العملية التي يقوم بها المدير هي التي تحدد مستواه في أن  إلىذلك الباحث ويرجع 
 إدارةحيث كان متوسط مستوى المعرفة بغض النظر عن الدرجة الجامعية العلمية التي يحملها،  إدارة

على دبلوم فأقل يساوي متوسط عية الهَلل األحمر الفلسطيني الحاصلين المديرين في جم المعرفة لدى
المعرفة  إدارة المعرفة لدى المديرين الحاصلين على بكالوريوي يساوي متوسط مستوى إدارة مستوى

 (.18.4جدوللدى المديرين الحاصلين على ماجستير فأعلى )
المعرفككة لككدى المككديرين  إدارةفككي مسككتوى  (0.05)وجككود فككروق ذات دَّللككة إحصككائية عنككد المسككتوى  .4

 قكككد الفرضكككية تككككون وبكككذلك تعكككزى لمتغيكككر المسكككمى الكككوظيفي، فكككي جمعيكككة الهكككَلل األحمكككر الفلسكككطيني
( و )الرقككب، 2012الغككنم والزعبككي،  أبككو) (،2015، عيككاد) اتدراسكك مككع تتفككق النتيجككة وهككذه رفضككت،
 إدارةتككي دلككت علككى عككدم وجككود فككروق فككي مسككتوى ال(، 2011، الزطمككةة )دراسكك مككع وتختلككف( 2011

وقكد جكاءت الفكروق فكي هكذه الدراسكة لصكالح نائكب المكدير يليكه رئكيي  .المعرفة تعزى للمسمى الكوظيفي
الحماي والدافعية الكبرى التي يمتلكها من هم في منصب أقل من مدير  إلىالقسم ويعزو الباحث ذلك 
أحقيككتهم فككي الترقيككة وأن يكونككوا مككدراء فككي المسككتقبل  تككاليدارتهم وكفككاءتهم وبالفككي مسككعاهم إلثبككات جكك

 القريب. 
لككككدى  المعرفككككة إدارة مسككككتوى فككككي (0.05) وجككككود فككككروق ذات دَّللككككة إحصككككائية عنكككد المسككككتوىعكككدم  .5

وبكذلك تككون الفرضكية  سنوات الخبكرة،فئة  لمتغير المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى
 (،2010( و)عككككودة، 2011، )الرقككككب، (2015، عيككككاد) اتدراسكككك وهككككذه النتيجككككة تتفككككق مككككع ،قبلككككتقككككد 

ن بكأ مكا تكم التطكرق لكه سكابقاً  إلكى(، ويعزو الباحث ذلك 2012، الغنم والزعبي أبو) ةمع دراسوتختلف 
والدافعيككة الذاتيككة لككدى  اإلهتمككامدر مككا تككرتبط بالسككعي للعلككم والمعرفككة والتككزود بهمككا َّل تككرتبط بسككنوات بقكك

فكم من حديث العهد في المؤسسة يكون على مستوى علمي ومعرفي يضكاهي مكن هكم أقكدم منكه  ،الفرد
المعرفكة وفكي جميكع  دارةفي نفي المؤسسة وغياب الفروق في هذه الفرضكية ظهكر فكي الدرجكة الكليكة إل

كان هناك فروق لصالح حيث َلك المعرفة واإلحتفاظ بها امت مجالمجاَّلتها باستثناء مجال واحد وهو 
 ( سنوات.8من فئة سنوات الخبرة التي هي أقل من )مديري الجمعية 

لككككدى  المعرفككككة إدارة مسككككتوى فككككي (0.05) وجككككود فككككروق ذات دَّللككككة إحصككككائية عنكككد المسككككتوىعكككدم  .6
قكد ، وبكذلك تككون الفرضكية الفئكة العمريكة لمتغيكر ر الفلسكطيني تعكزىالمديرين في جمعيكة الهكَلل األحمك

 ،(2012، الغنم والزعبي أبو، وتختلف مع دراسة )(2015، عياد) وهذه النتيجة تتفق مع دراسة قبلت.
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وات الخبكرة والتكي مع مكا أوردنكاه فكي الفقكرة السكابقة المتعلقكة بسكن تماماً  ويرى الباحث أن ذلك يأتي متفقاً 
فضلية لمن هم قدامى في العمل عّمن هم حديثي العهد فيه ونفي األمر ينطبق علكى تشكل أي أقد َّل 
 العمر.

 
 :ثالثة وتفرعاتها. مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية ال3.2.2.5

 
لدى  القرارفي مستوى القدرة على اتخاذ  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى "

 والمؤهل العمرية، والفئة الجنس، :الهالل األحمر الفلسطيني، وفقًا لمتغيرات المديرين في جمعية

 ."الوظيفي والمسمى العمل، ومكان العملية، الخبرة سنوات فئةو  العلمي،
 
لقكدرة ا مسكتوىفكي  (0.05)وجكود فكروق ذات دَّللكة إحصكائية عنكد المسكتوى عدم  إلىتشير النتائج  .1

وبككذلك  الجككني لمتغيككر لككدى المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطيني تعككزى راتخككاذ القككرا علككى
( و 2014روز،  أبكو(، )2015ات عبيكد )دراسك نتكائج مكع النتيجكة هذهتفق وت .تكون الفرضية قد قبلت

(Dujaili, 2011) و  (2009، نزال) تيدراس معتختلف ، و(Salo, 2010)،  إلىذلك ويعزو الباحث 
لكيي لكه تكأثير كبيكر علكى  اإلجتمكاعيوأن النكوع  ،أن القدرة على اتخاذ القرار تعتمد على العلكم والمهكارة

ر والتقكدم والكتعلم مكن جهكد واهتمكام وسكعي وراء التطكو  مكا يبذلكه الشكخص وفي المقابكل فكإنهذه العوامل 
ومكن ناحيكة أخكرى فكإن  ا من ناحيةهذ ‘في اتخاذ القرار تهزيد من فاعليهو الذي يمن التجارب السابقة 

ثكى ألنلوائح وأنظمة العمل في الجمعية وهذا أمر يلتزم بكه الكذكر وا إلىسلفنا مرتبط بالعودة القرار كما أ
 على حد سواء.

 رالقرا اتخاذ القدرة على مستوى في ( 0.05) المستوى عند إحصائية دَّللة ذات فروق وجود عدم .2
 قبلت، وتتفق والفرضية ،مكان العمل لمتغير لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى

وجود  إلىالذي أشار  ،(2014روز،  أبو) مع وتختلف (،2016، طمايزة) دراسة مع الدراسة هذه
 نيرى الباحث أحيث  .غزة بقطاع المالية في وزارة اإلداري القرار اتخاذ وبينعَلقة بين بيئة العمل 

حيث البيئة  ،هذه النتيجة تأتي في ظل التشابه الكبير في بيئة العمل بين مختلف فروع الجمعية
والقدرة على اتخاذ القرار ككل َّل تتأثر حد كبير.  إلىقات العمل متشابهة التنظيمية والقانونية وعَل

محافظات غزة أو في  في الضفة أواًء و العمل سومتطلبات بمكان العمل فالقرار يؤخذ حسب دواعي 
 في القدي الشريف. 
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 راتخكاذ القكرا القكدرة علكى مسكتوى فكي (0.05)ى وجود فروق ذات دَّللة إحصكائية عنكد المسكتو عدم  .3
رضية ر المؤهل العلمي وبذلك تكون الفلمتغي لدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني تعزى

وتختلكف  ،(2011، قاسكم) ( و2015تي )عبيد، ، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسقبلتقد 
القكدرة علكى اتخكاذ أن  إلكىذلكك عكزو الباحكث (. وي2016، طمكايزة)( و 2011عفكش،  أبودراستي )مع 
لنظكر عكن الدرجكة بغكض ا فكي واقكع عملكه  والممارسة العملية التي يقوم بها المدير بالخبرة ترتبط القرار

القكدرة علكى اتخكاذ القكرار لكدى  مسكتوىمتوسكط  حيكث أظهكرت النتكائج أنالجامعية العلمية التي يحملها، 
 مسككتوىدبلككوم فأقككل يسككاوي متوسككط  ل األحمككر الفلسككطيني الحاصككلين علككىالمككديرين فككي جمعيككة الهككَل

 لقكدرة علكىا متوسكط مسكتوىالقكرار لكدى المكديرين الحاصكلين علكى بككالوريوي يسكاوي القدرة على اتخاذ 
 . (24.4جدول) ماجستير فأعلى المديرين الحاصلين على لدى اتخاذ القرار

 راتخكاذ القكرا القكدرة علكىفكي مسكتوى  (0.05) وجود فروق ذات دَّللة إحصكائية عنكد المسكتوىعدم  .4
 تكككون وبككذلك تعككزى لمتغيككر المسككمى الككوظيفي، يلككدى المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطين

( و 2011)قاسككم،  (،2011، عفككش أبككو) كككل مككن اتدراسكك مككع تتفككق النتيجككة وهككذه ،قبلككت قككد الفرضككية
( 2015)عبيككد، (، 2015(، )عيكاد، 2016ات كككل مكن )طمككايزة، دراسك مككع وتختلكف( 2011)الرقكب، 

ق في مستوى القدرة علكى اتخكاذ القكرار وجود فرو  إلى حيث أشار هؤَّلء الباحثون، (2008و )مسعود، 
أن جميككع مجتمككع الدراسككة الحاليككة هككم مككن  إلككىويعككزو الباحككث ذلككك  .تعككزى لمتغيككر المسككمى الككوظيفي
من  وكان من بينهمعلى هذا األساي  تحديدهم وحصرهموقد تم  اإلداريةالمديرين الممارسين للمهارات 

يككون متوسكط مسكتوى القكدرة  علكى اتخكاذ القكرار هم بدون مسمى وظيفي إداري، فمن الطبيعكي إذن أن 
 لديهم متساوي.

القكدرة  علكى اتخكاذ القكرار  مستوى في (0.05)ى وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستو عدم  .5
بككذلك تكككون و  ،فئككة سككنوات الخبككرة لمتغيككر لككدى المككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطيني تعككزى

( و )قاسككم، 2011عفككش،  أبككو) ،(2015، عيككاد) اتدراسكك وهككذه النتيجككة تتفككق مككع ،قبلككتالفرضككية قككد 
 نبككأ مككا تككم التطككرق لككه سككابقاً  إلككى، ويعككزو الباحككث ذلككك (2015)عبيككد،  ةمككع دراسكك، وتختلككف (2011

مككنهم،  مجتمككع الدراسككة مككن الناحيككة العمليككة متسككاوي فككي المهككام وذلككك حسككب مسككتوى ومجككال عمككل كككلٍ 
 .فكلهم يؤدون مهام إدارية من ضمنها صناعة واتخاذ القرار كل  حسب صَلحياته ونطاق عمله

 القدرة على اتخاذ القرار مستوى في (0.05) وجود فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوىعدم  .6
، وبذلك تكون الفرضية الفئة العمرية لمتغير ي تعزىلدى المديرين في جمعية الهَلل األحمر الفلسطين

(، 2008، مسعود) و (2011، عفش أبو) تيوهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراس قد قبلت.
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القدرة على أن  إلىذلك الباحث عزو (. وي2016، طمايزة)( و 2015، عبيد) تيدراسوتختلف مع 
فهناك  ،ليست بالضرورة أن تكون مرتبطة بالعمراتخاذ القرار ترتبط بالقدرات الشخصية التي 

شخصيات قيادية صغيرة في السن وفي المقابل يوجد الكثير من كبار السن ليي لديهم تلك النزعة 
وغياب الفروق في هذه الفرضية ظهر في الدرجة الكلية للقدرة على  المرتبطة بالقيادة واتخاذ القرار.

مجال متابعة وتقييم نتائج القرار حيث كان تثناء مجال واحد وهو اتخاذ القرار وفي جميع مجاَّلتها باس
 ( سنة.35هناك فروق لصالح المديرين الشباب من الفئة العمرية األقل من )

 
 واستنتاجاتها خالصة نتائج الدراسة 3.5

 

 إجمال نتائج الدراسة كما يلي: مكنيومناقشتها،  وأسئلتهافرضيات الدراسة  طَلع علىبعد اإل
 
لمعرفكة ودورهكا الفاعكل والمكؤثر مكن خكَلل إرتباطهكا الوثيكق بالقكدرة ا إدارةوقيمكة  أهميةالنتائج  رتأظه .1

الفلسككطيني، حيكث بلغككت درجككة اإلرتبككاط  ي جمعيككة الهكَلل األحمككرلكدى المككديرين فكك علكى اتخككاذ القككرار
 ( وهذه درجة كبيرة جدًا.%82.5بين المتغيرين )للدرجه الكلية 

المعرفككككة  إدارةجيككككد مككككن  الهككككَلل األحمككككر الفلسككككطيني بمسككككتوىً  ديري جمعيككككةأثبتككككت الدراسككككة تمتككككع مكككك .2
 .(%69.22)وبمتوسط حسابي بلغ 

الفلسكككطيني، جكككاء مجكككال  ي جمعيكككة الهكككَلل األحمكككرلكككدى المكككديرين فككك المعرفكككة إدارةبالنسكككبة لمؤشكككرات  .3
 "اكتساب المعرفة" في المرتبة األولى ومجال "تطبيق المعرفة" في المرتبة األخيرة.

في  اإلدارية األنشطة ممارسةوسيلة هامة ومؤثرة في  لمعرفة تعتبرإدارة اينت الدراسة أن ب .4
تحقيق  في واألهم من ذلك كله المشكَلت، حل أو التخطيطفي اإلدارة أو  سواءً  المؤسسات

 .الرشيداإلستدامة والنمو والتطور للمؤسسات من خَلل إتخاذ القرار الفاعل و 
الفلسكطيني، جكاء  ي جمعيكة الهكَلل األحمكرلكدى المكديرين فك على اتخاذ القرار بالنسبة لمؤشرات القدرة .5

فككي المرتبككة  "البحككث عككن البككدائل المتاحككة"ومجككال  فككي المرتبككة األولككى "سككبألناختيككار الحككل ا"مجككال 
 األخيرة.

القككدرة علككى اتخككاذ أثبتككت الدراسككة تمتككع مككديري جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطيني بمسككتوى جيككد مككن  .6
 .(%71.64)وبمتوسط حسابي بلغ  ارالقر 
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 لكككدىالمعرفكككة  إدارةفكككي مسكككتوى  (α≤0.05)فكككروق ذات دَّللكككة إحصكككائية عنكككد المسكككتوى عكككدم وجكككود  .7
 والمؤهككل العمريككة، والفئككة الجككني، :، وفقككًا لمتغيككراتالمككديرين فككي جمعيككة الهككَلل األحمككر الفلسككطيني

 .العمل مكانو  العملية، الخبرة سنوات فئةو  العلمي،
المكديرين  لكدىالمعرفكة  إدارةفكي مسكتوى  (α≤0.05) وق ذات دَّللكة إحصكائية عنكد المسكتوىفر وجود  .8

 الوظيفي. المسمىتعزى لمتغير ، في جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني
 القكرارفي مستوى القدرة على اتخكاذ  (α≤0.05)فروق ذات دَّللة إحصائية عند المستوى عدم وجود  .9

 ،العمريكككة والفئكككة الجكككني، :، وفقكككًا لمتغيكككراتألحمكككر الفلسكككطينيلكككدى المكككديرين فكككي جمعيكككة الهكككَلل ا
 .الوظيفي والمسمى ،العمل مكانو  العملية، الخبرة سنوات فئةو  العلمي، والمؤهل

 
 الدراسة توصيات 4.5

 

 استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها الّدراسة، يقدم الباحث التوصيات التالية:
 
توفير الدعم الَلزم و  الهَلل األحمر الفلسطينيجمعية في  رة المعرفةإداخاص ب"نظام"  إنشاءضرورة  .1

في كافة العمليات  والمؤسسي الفردي األداء وتحسين كون مدخًَل لتطويريلالعليا  دارةمن قبل اإلله 
قسم  استحداثوذلك من خَلل  ،باقي مؤسسات الوطن نموذجًا يحتذى من قبلكون ولعله ي اإلدارية،

مختلف دوائر العمل ذوي العَلقة من تضم أفراد من تعمل تحت إشراف اإلدارة العليا و  أو وحدة إدارية
 المهام التالية:من خَلل  هذا النظامتفعيل مسؤولة عن بحيث تكون هذه الوحدة  ،في الجمعية

 
كافة مستويات  تشمل المعرفة إدارة مجال تدريبية في ودورات عمل وورش محاضرات عقد .أ

 متخذيودمج كافة  كنظام إداري متطور بإدارة المعرفةالتعريف بهدف العمل في الجمعية 
 القرار بهذا النظام.

)إكتساب المعرفة، تطوير المعرفة، نشر وتوزيع المعرفة، ة إلدارة المعرفة تعزيز األبعاد الرئيس .ب
عمدة تمثل األواإللتزام بها كمنظومة متسلسلة  ،تطبيق المعرفة وامتَلك المعرفة وحفظها(

  لهذا النظام.ة ئيسر ال
العمل و  لكسب المعرفة من مصادرها المناسبة مةوداع ومشجعة محفزة ثقافة خلق وتطوير .ت

ب كتسِ للقيام بدور م   أفضل الكفاءاتومن ثم تكليف  بعناية، تلك المصادرتحديد ورصد على 
 .وتحفيزه للقيام بذلك على الوجه األمثل المعرفة
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لدى الكادر البشري للجمعية من وعدم اإلكتفاء بما  تطوير المعرفة المكتسبةعلى العمل  .ث
وذلك من خَلل توفير بيئة وثقافة تنظيمية محفزة لكافة كوادر العمل في الجمعية  ،معارف

 بالسعي لتطوير مستوياتهم المعرفية والعلمية والمهارية على المستوى الفردي والجماعي
  .وتوفير الفرص المناسبة لهم للقيام بذلك

 والعَلقاتوذلك من خَلل تعزيز بيئة العمل التفاعلية المعرفة ومشاركتها، وم نشر مفه دعم .ج
 .في الجمعية كوادر العمل مختلفة منومستويات وعقد الفعاليات التي تضم فئات اإليجابية 

المكتسبة وتمكين ذوي المعرفة والخبرة في الجمعية العمل الحثيث والجاد لتطبيق المعرفة  .ح
والحد منها في كافة مجاَّلت العمل َجسر الفجوة المعرفية صوَّل لو  ،نفيذموضع التليضعوها 
 عملية اتخاذ القرار.في وخصوصا 

متَلكها بالطرق العلمية الحديثة واألرشفة اإللكترونية ضمن  .خ تخزين المعرفة والمعلومات وا 
 .وبأقل تكلفة بالوقت المناسبو إجراءات تضمن سهولة الوصول للمعلومة المطلوبة 

 متغيرات دراسة ليشمل اتالدراس نطاق توسيعو ذات العَلقة بإدارة المعرفة المزيد من األبحاث ء إجرا .2
 ."الفجوة المعرفية"التركيز على مشكلة مع  المعرفة إدارةتؤثر أو تتأثر بأخرى 

 ميقوم على التدرج العلمي السليالقرار  اتخاذ عمليةنظام ممنهج لل تبني اإلدارة العليا للجمعيةضرورة  .3
في اتخاذ  اإلرتجالو  التسرع والبعد عن حسب عناصر عملية اتخاذ القرار الواردة في هذه الدراسة

 .القرار
اتخاذ نظام بهدف تعريف العاملين ودمجهم بتدريبية  ودورات عمل وورش محاضراتلقاءات و  عقد .4

 من ابتداءً  خاذ القرارالمنهجي في ات التسلسل القرار وبيان الفوائد المرجّوة من تطبيقه، والتأكيد على
 .البدائل وتنفيذها انتهاًء بمتابعتها وتقييمها أفضل ثم تحديد البدائل المتاحة ثم اختيار المشكلة تحديد

بحيث تقوم  ،من أعلى الهرم الوظيفي إلى أسفلهتطبيقه تعميم هذا النظام في الجمعية حيث يبدأ  .5
راقب تطبيق ذلك على كافة القرارات األخرى في ت   اإلدارة العليا بتطبيق هذا النظام على قراراتها ثم

 وصوَّل ألسفل الهرم الوظيفي. ثم األدنى المستويات اإلدارية األدنى
 وبين نظام إدارة المعرفة المنشود.هذا  الربط بين نظام اتخاذ القرار .6
 دراسة ليشمل اتالدراس نطاق توسيعو القرار  بعملية اتخاذذات العَلقة المزيد من األبحاث إجراء  .7

 .القرار" اتخاذ في "التوقيتوالتركيز على مشكلة  لقدرة على اتخاذ القرارثر باأتؤثر وتتأخرى  متغيرات
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 المصادر والمراجع

 المراجـع العربيـة

 القرآن الكريم

(. المعلومات ودورها في دعم واتخاذ القرار اإلستراتيجي. القاهرة: المجموعة 2012إبراهيم، السعيد )
 للتدريب والنشر. العربية

غير الحكومية في تطوير المجتمع األهلي. عمان: مطابع  المؤسساتدور (. 2000براهيم، سعد الدين )إ
 الدستور.

المعرفة في جامعة القدي المفتوحة  إدارة(. واقع تطبيق عمليات 2012الخير، أحمد واآلغا، ناصر ) أبو
جراءات تطويرها. مجلة جامعة األقصى )سلسلة العل  .62-30(، 1(، العدد )16( المجلد )اإلنسانيةوم وا 

المعرفة في مستوى جودة الخدمات المقدمة من  إدارة(. أثر وظائف 2012الغنم، خالد والزعبي، خالد ) أبو
سلطة المياه وشركة الكهرباء األردنية من وجهة نظر العاملين. مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم 

 .310-247(،2(، العدد)27المجلد ) ة،اإلجتماعيو  اإلنسانية

. غزة بقطاع المالية وزارة في اإلدارية القرارات باتخاذ وعَلقتها العمل (. ضغوط2014روز، رامي ) أبو
 .جامعة األقصى :غزة رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين،

 القرار اتخاذ على بغزة األونروا مكتب مدراء مقدرة على العاطفي الذكاء (. أثر2011عفش، إيناي ) أبو
 .الجامعة اإلسَلمية :غزة . رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين،المشكَلت وحل

 قوى لمنتسبي المعرفة إدارة عمليات ممارسة تعزيز في القيادية ماطألنا (. دور2016عودة، صالح ) أبو
والسيكاسككة  دارةميكككة اإلرسالة ماجستير غير منشورة، غزة: أكادي .الجنوبية بالمحافظات الفلسطيني األمن

 للدراسككات العليا وجامعة األقصى، برنامج الدراسات العليا المشترك.

دور عمليات إدارة المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية (. 2010ن، حمد )ا، يوسف وعليةأبو فار 
 (.18(، عدد، )2. مجلة جامعة القدي المفتوحة، مجلد )في القدي الشرقية
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العليا في  دارةالّذات على عملية اتخاذ القرارات لدى العاملين في اإل إدارة(. أثر 2014هبة ) أحمد،
 غزة: الجامعة اإلسَلمية.  رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسَلمية في غزة.

ة تطبيقية .  "دراساإلداريةبطاقة األداء المتوازن وعَلقتها بعملية اتخاذ القرارات  (.2011األسطل، فادي )
 جامعة األزهر. على المصارف الوطنية بقطاع غزة". رسالة ماجستير غير منشورة، غزة:

المعرفة في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. رسككالة ماجسككتير  إدارة(. واقع تطبيق 2013آل عثمان )
 غير منشورة، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

صناعة النجاح. المملكة العربية السعودية: مكتبة  -(. إتخاذ القرار وحل المشكَلت2014إيدير، جون )
 (. 1جرير، الطبعة )

(. دور تكنولوجيا المعلومات المساندة إلدارة المعرفة في خلق ميزة تنافسية )دراسة 2016بلعلي، حمزة )
جامعة محمد شورة، الجزائر: حالة عينة من البنوك العاملة في وَّلية عنابة(. أطروحة دكتوراة غير من

 .بسكرة -خيضر 

مجلة  .((. األساليب الكمية في صناعة القرار )أ سلوب شجرة القرار نموذجاً 2009بن التركي، زينب )
 . 112-88(، 6الواحات للبحوث والدراسات، العدد )

 (. النظام األساسي. رام اهلل، فلسطين.2009جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني )

العربية المملكة  فيالحكومي القطاع في المعرفة  إدارةلتطبيق مقترح أنموذج . ( 2009)سعد  ،الحارثي
المملكة  ،"الحكوميالقطاع  فيمتميز أداء نحو " اإلداريةللتنمية الدولي للمؤتمر مقدمة دراسة السعودية. 

 .الرياض ل،العربية السعودية: فندق الرياض انتركونتننتا

، اإلدارية(. معوقككات اسككتخدام األسككاليب الكميككة وعَلقتهككا بجككودة القككرارات 2012حسككونة، عصككام الككدين )
 رسكالة ماجسكتير غير منشورة، غزة: جامعكة األزهكر. .دراسكة ميدانيكة للبنكوك العاملكة فكي فلسكطين

 وملالع كلية حالة )دراسة المؤسسي األداء تحسين في المعرفة إدارة (. دور2015حسينة، قلبو ) 
(. رسالة ماجستير غير منشورة، -بسكرة– خيضر محمد جامعة التسيير وعلوم والتجارية قتصاديةاإل

 .-بسكرة– خيضر محمد الجزائر: جامعة
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 (. منظمة المعرفة. عمان: دار الصفا للنشر والتوزيع.2010حمود، خضير )

منظمات األعمال الوظائف والممارسات اإلدارية.  إدارة(. أساسيات 2006حنفي، عبد الغفار )
 .اإلسكندرية، مصر: الدار الجامعية

ة في المصارف يالمعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية. "دراسة تطبيق إدارة(. 2006داسي، وهيبة )
 .176-165(، 11الجزائر: عدد ) -ورقلة مرباح قاصدي جامعة-السورية"، مجلة الباحث

 بحوث مركز ،"المؤسسية المضافة للقيمة الطريق خارطة "المعرفة إدارة (.2007الكريم ) عبد درويش،
 .الشارقة الشارقة، شرطة

المعرفكة بكين تكنولوجيكا المعلومكات والتأهيل المحاسبي.  إدارة (.2004)زور، عفكاف  دهمكش، نعكيم وأبو
 .المعرفكة في العالم العربي. عمان : جامعة الزيتونة إدارة: المؤتمر العلمي الدولي السكنوي الرابكع

النجاح. القاهرة: دار التوزيع والنشر اإلسَلمية،  إلىالّذات دليل الشباب  إدارة(. 2000رضا، أكرم )
 الطبعة الثالثة.

 عات الفلسطينية بقطاع غزة. رسالةالمعرفة في الجام إدارة(. متطلبات تطبيق 2011الرقب، محمد )
 زهر.جستير غير منشورة. غزة: جامعة األما

دراسات، ردنية. مجلة ستخراجية األتخاذ القرار في الشركات اإلافاعلية  يأثر إدارة المعرفة ف(. 2011الزريقات، خالد )
 .479-454(، 2(، العدد )38، المجّلد )اإلداريةردنية، العلوم الجامعة األ

رسالة ماجستير غير منشورة، غزة:  األداء. تميز على رهاوأث المعرفة إدارة(. 2011الزطمة، نضال )
 .الجامعة اإلسَلمية

 المعرفة. عمان: دار الصفا للنشر والتوزيع. إدارةت معاصرة في اتجاهإ(. 2008د )الزيادات، محم

  والتوزيع.للنشر  زهران  دار . عمان: اإلدارية القرارات نظرية (. 2001حسين ) وعلي، رشاد الساعد،

. أساليب التفكيكر وعَلقتهكا باتخكاذ القكرار لكدى عينكة مكن مكديري اإلدارات (2002علي ) ،يعيالسب
 .جامعة أم القرى ،الحكوميكة بمحافظكة جكدة. رسكالة ماجسكتير غيكر منشكورة، مككة المكرمة: كلية التربية
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ة ميدانية على المصارف دراس)ثر ضغوط العمل على عملية اتخاذ القرارات. أ(. 2009السقا، ميسون )
  .الجامعة اإلسَلميةرسالة ماجستير غير منشورة، غزة:  (.التجارية في قطاع غزة

. المؤسسة في نشاط اإلبداع على وأثرها كمورد إستراتيجي الجماعية المعارف(. 2013سلطاني، محمد )
  أطروحة دكتوراة غير منشورة، الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة.

(. إتخاذ القرار من منظور إسَلمي، دراسة وصفية تحليلية مقارنة. مجلة جامعة 2012اهلل ) سلمان، عبد
 (.8( العدد )4األنبار للعلوم اإلقتصضادية واإلدارية، المجلد )

 : دار الفرقان للنشر.فاهيم، وظكائف، تطبيقكات(. عمكان)م (. اإلدارة1993شاويش، مصطفى )

الموازنة كأداة تخطيط ورقابة في ترشيد القرارات بالسلطة الوطنية (. دور 2015شبانة، عبد الهادي )
 الفلسطينية. رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: أكاديميكككة اإلدارة والسيكاسككة للدراسككات العليا.

المعرفة في دعم عمليات اتخاذ القرارات بشركة أرامكو السعودية.  إدارة(. دور 2014الشمري، ترفه )
 ستير غير منشورة، جدة: جامعة الملك عبدالعزيز.رسالة ماج

ثر بعض العوامل اإلستراتيجية في صنع واتخاذ القرارات أ(. 2013ي، صادق والعزاوي، باسل )الشمر 
 (.34قتصادية الجامعة العدد )شيدة. مجلة كلية بغداد للعلوم اإلالر 

 اإلدارات مديرات نظر وجهة من اتهاليعم تطبيق ومدى أهميتها المعرفة إدارة ،(2008) زكية ، يطاشكند
 غير ماجستير رسالة .جدة ومحافظة المكرمة مكة بمدينة والتعليم التربية بإدارة اإلداريات والمشرفات

 .القرى أم جامعة ، مكة المكرمة:منشورة

بيقية حالكة تط –تصكال اإلداري فكي خدمكة اتخكاذ القكرارات (. دور نظكم وتقنيكات اإل2008عب )طكبش، مصك
 على وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة. رسككالة ماجسككتير غير منشورة، غزة: الجامعككة اإلسككَلمية.

 في الرياضية التربية كليات في المعرفة إدارة عمليات (. تطبيق2015الطحاينة، زياد والخالدي، حسن )
 .585-571(، 2العدد ) ، (42) المجّلد التربوية، العلوم األردنية. دراسات، الجامعات

الذات وعَلقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى العاملين في المؤسسات  إدارة(. 2016طمايزة، وفاء )
 الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل. رسالة ماجستير غير منشورة، القدي: جامعة القدي.
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 ول. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.(. إدارة المعرفة: التحديات والتقنيات والحل2010طيطي، خضر )

 التفاوض. عمان: دار الفكر. إدارة(. 2011عامر، سامح وقنديل، عَلء والصعيدي، نبيه )

 .في مجال اتخاذ القرار، عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع اإلداريةالمعوقات  (.2013عبد الباري، علي )

 - 2004مباريات على النزاعات السودانية القترة من (. تطبيق نظرية ال2012عبد اهلل، عبد اللطيف )
جامعة  :أم درمانرسالة ماجستير غير منشورة،  .دراسة حالة الصراع القبلي في شمال دارفور ،م 2011

 .األسَلمية أم درمان

، والبحوث العليا الدراسات تطوير مركز. القاهرة: القرار وصنع المشاكل حل(. 2007عبد الرحيم، محمد )
 (.1)بعة الط

المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية في جامعات  إدارة(. متطلبات 2015عبد الغفور، صالح )
والسيكاسككة للدراسككات العليا وجامعة  دارةقطاع غزة. رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: أكاديميكككة اإل

 األقصى، البرنامج المشترك، برنامج القيادة والتغيير.

 . عمان: دار المشرق الثقافي.اإلداريةالوقت ومداري القيادة  إدارة(. 2006، شوقي )عبد اهلل

قتصادية. رسالة عيم القدرة التنافسية للمؤسسة اإلالمعرفة كمدخل لتد إدارة(. 2012عبد المالك، بوركوة )
 ماجستير غير منشورة. الجزائر: جامعة منتوري.

دراسة ميدانية على البنوك )قتها بعملية اتخاذ القرار َلوع إدارة المعرفة(. أبعاد 2015عبيد، غادة )
 .جامعة األزهررسالة ماجستير غير منشورة، غزة:  ة(.التجارية في قطاع غز 

(. دور المعلومات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية. رسالة ماجستير غير 2004العتيبي، فيحان )
 منشورة. الرياض: جامعة نايف للعلوم األمنية.

 اإلدارة معهد :الرياض مقارن. كلي منظور والتنظيمي، ياإلنسان السلوك (.1995ناصر ) العديلي،
 .العامة

المعرفة. عمان: دار  إدارة إلى(. المدخل 2006)العلي، عبد الستار وقنديلجي، عامر والعمري، غسان 
  (.1) ط ،المسيرة
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المعرفة. عمان: دار  إدارة إلىالمدخل  (.2009)العلي، عبدالستار وقنديلجي، عامر والعمري، غسان 
  (.2) ط ،المسيرة

، غير منشورةرسالة ماجستير  .المعرفة في الجامعات الفلسطينية إدارة(. واقع 2010عودة، فراي محمد )
 .الجامعة اإلسَلميةغزة: 

شق ظيمي. مجلة جامعة دمالمعرفة وتقانتها في تحقيق التطوير التن إدارة(. دور 2012عوض، عاطف )
 (، العدد األول.28قتصادية والقانونية، المجلد )للعلوم اإل

من وجهة المعرفة وعَلقتها بفاعلية اتخاذ القرار في جامعة الملك عبد العزيز  إدارة(. 2015عياد، بكر )
 م القرى.أغير منشورة، مكة المكرمة: جامعة  ةطروحة دكتوراأنظر القيادات الجامعية. 

اقككع اسككتخدام األسككاليب الكميككة فككي اتخككاذ القككرار وحككل المشكككَلت لككدى (. و 2008عيكاش، جكابر )
 المؤسسككات األهليككة بقطككاع غككزة. رسككالة ماجسككتير غير منشورة، غزة: الجامعككة اإلسككَلمية.

ر موظفي المعرفة وعَلقتها بتطوير مستوى األداء من وجهة نظ إدارة(. عمليات 2013الغنيم، سامي )
 .جامعة نايف للعلوم األمنية: الرياضإمارة منطقة القصيم. رسككالة ماجسككتير غير منشورة، 

)دراسة ميدانية على شركات  المؤسساتالمعرفة في رفع كفاءة أداء  إدارة(. دور 2010) نالفاري، سليما
( 26لقانونية، المجلد )قتصادية وامشق(. مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلالصناعات التحويلية الخاصة بد

 (.2العدد )

 (.1) تاج اإلعَلمي، طألنفن وأسرار إتخاذ القرار. القاهرة: بداية ل(. 2008براهيم )إالفقي، 

 للنشر صفاء دار(. مباديء اإلدارة. عمان: 2010) ربحي وعليان، عيسى، وقدادة محمود فياض،
 (.1) ط، والتوزيع

اتيجي على عملية اتخاذ القرارات. )دراسة تطبيقية على المدراء (. أثر الذكاء اإلستر 2011قاسم، سعاد )
 رسككالة ماجسككتير غير منشورة، غزة: الجامعككة اإلسككَلمية.في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألنوروا(. 

 الوزارات في المديرين فاعلية في وأثرها المعرفة إدارة وظائف توافر مدى .(2006) زياد القطارنة،
 .مؤتة جامعة :الكرك -األردنمنشورة،  غير ماجستير رسالة ميدانية، دراسة .األردنية
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-1995(. دور المرأة في صنع القرار في المؤسسات الحكومية الفلسطينية )2012القطب، روَّل )
 نابلي: جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير غير منشورة،(. 2010

التنظيمية. عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر  األهدافرفة و المع إدارة(. استراتيجية 2013القهيوي، ليث )
 والتوزيع.

 مقارنة دراسة إستطَلعية .التنظيمي اإلبداع في وأثرها المعرفة إدارة(. 2002الدين ) صَلح الكبيسي،
 .بغداد جامعة بغداد: ،منشورة غير ةدكتورا المختلط، أطروحة الصناعي القطاع شركات من لعينة

لكتروني. الموقع اإل . موقع اإلسَلم والتنمية.المؤسساتعملية اتخاذ القرار في (. 2010)الكردي، أحمد 
http:// http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/192628)دخول  /(. اخر

27/12/2016. 

قافة للنشر كتبة دار الثمبكين النظريككة والتطبيكق. عمكان:  اإلدارية(. القكرارات 2003كنعكان، نكواف )
 .الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ،والتوزيع

تكنولوجيا المعلومات في منظمات األعمال اإلستخدامات  (.2010أميرة ) والبياتي، غسان الَلمي،
 والتوزيع. والتطبيقات. عمان: مؤسسة الوراق للنشر

 في المعرفة إدارة لدور زةغ قطاع في الكبرى البلديات في راءالمد اتجاهات (.2011) يصبر  ماضي،
 .الجامعة اإلسَلمية :غزة . رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين،الوظيفي داءاأل

المعرفة على جودة التعليم العالي في العراق.  إدارةأثر عمليات  .(2014ماهر، أسعد وحسين، محمد )
ية السعودية: فندق الرياض المملكة العربالمؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال، 

 .الرياض انتركونتننتال،

 العاملين نظر وجهة من التنظيمي التطوير على وأثرها المعرفة إدارة توافر مدى(. 2010) ناجي مداهلل،
 يرغ ماجستير رسالة .السعودية العربية المملكة في الرياض مدينة في الحكومية المستشفيات في اإلداريين
 .مؤتة جامعة :الكرك -األردن األعمال، إدارة كلية منشورة،

تير غير األداء المؤسسي. رسالة ماجس بتميز وعَلقتها المعرفة إدارة (. عمليات2014المدهون، محمد )
 سَلمية.منشورة، غزة: الجامعة اإل
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غزة.  قطاع في العاملة المصارف القرارات في اتخاذ الخطأ في سبابأ (. تحليل2008مسعود، محمود )
 ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة اإلسَلمية.رسالة 

داء ألقتها بالرضا على اَلت اتخاذ القرار داخل التنظيم وع(. آليا2015مسغوني، آمنة وشوية، سهيلة )
 الوادي. -الوظيفي. رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعكككة الشهيد حمه لخضر

 .(1والتوزيع ط ) للنشر المسيرة . عمان: دار ةاإلداري القرارات نظرية (.1997) حسن مشرقي،
ة اإلجتماعيالقدرة على اتخاذ القرار وعَلقته بكل من فاعلية الذات والمساندة  .(2011) ، مصطفىمصبح

. رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: في المداري الحكومية بمحافظات غزة لدى المرشدين التربويين
 جامعة األزهر.

(. إدارة نظم المعرفة )الرأي المال الفكري(. عمان: مجلة الرابطة، 2007 مطيران )المطيران، عبد اهلل
 (.3(، العدد )7األمانة العامة لرابطة المؤسسات العربية الخاصة بالتعليم العالي، المجلد )

(. نظم المعلومات المحاسبية. عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، ط 2007مطيع، ياسر )
(1). 

  .(1والتوزيع ط ) للنشر الحامد ومكتبة دار . عمان:اإلدارية القرارات نظرية (،2000) كاسر المنصور،

(. إدارة المعرفة: المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليات. عمان: مؤسسة الوراق للنشر 2008نجم، عبود )
 .(2والتوزيع، ط )

التربوية ودرجة القدرة على حل المشكَلت لدى (. العَلقة بين درجة ممارسة القرارات 2009نزال، منى )
مديري ومديرات المداري الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية، رسالة ماجستير غير 

 منشورة، نابلي: جامعة النجاح الوطنية.

 أسامة. دار عّمان: .الحديثة والتكنولوجيا المعرفة إدارة (.2010الدين، عصام ) نور

عمال ة حالة لعينة من مديري منظمات األالمعرفة في اتخاذ القرار دراس إدارة(. دور 2013) نوري، مظفر
 (.2(، العدد )3قتصادية، المجلد )دارة اإلفي محافظة دهوك. مجلة جامعة كركوك للعلوم واإل

 (.3(. رياض الصالحين. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط )1998النووي، يحيى )
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 واتخاذ القرارات )دراسة صنع عملية فاعلية في تحسين المعلومات نظم فاءةك (. أثر2013م، غسان )اشه
 األعمال، اليمن: جامعة إدارة في ةالدكتورا شهادة نيل الدولي(. متطلب اليمن بنك في "حالة" تطبيقية
 العالمية. كليمنتي سانت

دى العاملين في المؤسسات ة لاإلجتماعيالّذات في تنمية المسؤولية  إدارةأثر (. 2016وراسنة، عايدة )
 الحكومية وغير الحكومية في محافظة الخليل. رسالة ماجستير غير منشورة، القدي: جامعة القدي.

 ط للنشر والتوزيع، المناهج التطبيقات. عمان: دار النظم المفاهيم المعرفة إدارة (.2007سعد ) ياسين،
(1.)  
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 المالحق
 

 (اإلستبانةرسالة طلب تحكيم أداة الّدراسة ) (: 1)رقم ملحق 
 

 بســــــــــم اهلل الرحمــــــن الرحيــــــــم
 

 جـــامعــة القـــدس
 عمادة الدراسات العليا
 بشريةالموارد المؤسسات وتنمية البناء برنامج الماجستير في 

 المحترم...................................................   حضرة الدكتور
 تحية طيبة وبعد،،،

 

المعرفة وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في  إدارةقوم الباحث بإجراء دراسة حول "ي
رجة الماجستير في بناء "، وذلك استكماًَّل لمتطلبات الحصول على دجمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
 الدراسة لما عهدناه فيكم من خبرة ومعرفة أرجو التكرم بتحكيم إستبانة .المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 في البحوث العلمية.  
 

 حترام والتقدير.وتفضلوا بقبول فائق اإل
  

 
       

  إبراهيم غولةعداد الطالب: إ

      إياد خليفةالدكتور المشرف: د. 
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 (اإلستبانةأسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الّدراسة ): (2)رقم ملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكان العمل التحكيم سم الدكتور المشارك فيإ الرقم
 جامعة القدي الدكتور بسام بنات  .1
 القدي جامعة منصور غرابةالدكتور   .2
 جامعة القدي عبد الوهاب الصباغ الدكتور  .3
 جامعة القدي الدكتور علي صالح  .4
 جامعة القدي كتور عمر الريماويالد  .5
 جمعية الهَلل األحمر الفلسطيني فتحي فليفلالدكتور   .6
 الخليل -جامعة القدي المفتوحة الدكتور خالد كتلو  .7
 زيتجامعة بير  نبيل زيادةالدكتور   .8
 قطاع غزة -كلية تنمية القدرات حاتم الدباكةالدكتور   .9

 زيتبير جامعة  اسماعيال عريقاتالدكتور   .10
 قطاع غزة -ة والتعليموزارة التربي عبد اهلل شرابالدكتور   .11
 غزة  -جامعة القدي المفتوحة الدكتور صفوت دياب  .12
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 في صورتها النهائية اإلستبانة(: 3) رقم ملحق
 

 بســــــــــم اهلل الرحمــــــن الرحيــــــــم
 

 
 

 جـــامعــة القـــدس
 راســات العليــاعمــادة الد

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
 

 مديرة/ أختي ال مديرأخي ال

 تحية طيبة وبعد،،،
لدى المديرين في المعرفة وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار  إدارة بإجراء دراسة حول " قوم الباحثي

ماًَّل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في بناء "، وذلك استك.جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
عشوائيًا لتكون ضمن عينة الدراسة، لذا أرجو  ختيارلموارد البشرية، وقد وقع عليك اإلالمؤسسات وتنمية ا

، علمًا بأن بيانات الّدراسة هي ألغراض بما يتوافق مع وجهة نظرك اإلستبانةمنك التعاون بتعبئة هذه 
سمك أو ما يشير إليك، شاكرين إبة ، وسيتم الحفاظ على سريتها، وَّل يطلب منك كتاالبحث العلمي فقط
 لك حسن تعاونك.

 حترام والتقدير والشكر على المساعدة.وتفضلوا بقبول فائق اإل
 
 

 إبراهيم غولة: الباحث     إياد خليفةالدكتور المشرف: د. 
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 التي تنطبق عليك.مام اإلجابة ( أ Xالرجاء وضع عالمة )  الشخصية: معلوماتال .1
 )     ( أنثى )     ( ذكر الجنس 1.1
 سنة 45)     ( أكثر من  سنة 45 -35)      ( من  سنة 35أقل من (      )   يةالعمر الفئة  2.1
 فأعلى  )    ( ماجستير )   ( بكالوريوس )     ( دبلوم فأقل المؤهل العلمي 3.1
 )   ( غير ذلك )   ( رئيس قسم  )   ( نائب مدير )     ( مدير مدير عام )     ( المسمى الوظيفي 4.1
 )        ( سنوات                                            في الجمعية دمةسنوات الخ 5.1
 )     ( القدس الشريف غزة محافظات)     (  )     ( الضفة الغربية مكان العمل 6.1
 
 

 لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.  المعرفة إدارة. 2
 

 .ترينه مناسباً  /في المربع الذي تراه (  Xعالمة )  جابة عنها بوضعراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإليرجى ق
 
 

أوافق  الفقراتاألبعاد و  الرقم
غير  أوافق بشدة

ال أوافق  ال أوافق متأكد
 بشدة

المتعددة سواء  مصادرها من المعرفة كسبل خَللها من لجمعيةا ىتسع التي شطةألناتمثل و  كتساب المعرفة:اعمليات  1.2
 ضمنية. مكانت معرفة صريحة أأ

      .التي يمكن اكتسابها لمعرفة المتاحةمصادر ا الجمعية دتحد 1.1.2
      المعرفة. والدراسات الهادفة لكسبث ابحتدعم الجمعية األ 2.1.2
      ة والكفاءة.الخبر  صحابأ معيةالج تقطبتس 3.1.2
      اكتساب المعرفة. لتسهيلتوفر الجمعية الوسائل التكنولوجية  4.1.2
الخاصة  بمجال في المؤتمرات والندوات  يتم ابتعاثي للمشاركة 5.1.2

 .عملي
     

ستوى المعرفي لَلفراد والجماعات تؤدي لرفع المالتي  ومقدرات الجمعيةنشطة وموارد أ وتشملعمليات تطوير المعرفة:  2.2
 .التعليم والتدريب المستمرو العمل الجماعي ، التواصل الفعال، اإلجتماعي التفاعلمثل 

رق العمل ذات التنوع واختَلف المستوى كوين فتَ تعتمد الجمعية على  1.2.2
 لتطوير المعرفة.

     

لبشرية في الموارد ا إدارةية من استراتيج اً التدريب جزءيشكل  2.2.2
 .الجمعية

     

      .ديهفي الجمعية قياي التطور المعرفي لالموظف تقييم أداء  راعيي 3.2.2
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أوافق  األبعاد والفقرات الرقم
غير  أوافق بشدة

ال أوافق  ال أوافق متأكد
 بشدة

      توفر الجمعية قواعد بيانات يستفاد منها في تطوير المعرفة. 4.2.2
      .لدى عامليها تطوير المعرفةمبادرات ية الجمع تدعم 5.2.2
 توزيع من خَلل في الجمعية امستخدميه إلى المعلومات إليصال الهادفة العملياتوتشمل  عمليات نشر وتوزيع المعرفة: 3.2
 .   الصريحةو  المعرفة الضمنية وتبادل
      .ةاإلنسيابيب اإلدارية األقسامبين  لوماتتبادل المع تمتاز عملية 1.3.2
 أفرادهاالجمعية العديد من الوسائل لنشر المعرفة بين  ت وفر 2.3.2

 .....(جوال رسائللكتروني، إنترنت، بريد إ)
     

على  منهم بينهم دون خوف لوماتالمع في الجمعية يتبادل العاملون 3.3.2
 مراكزهم الوظيفية أو صَلحياتهم. 

     

      نقلها لآلخرينو خبراتهم  قَلإط ىعلخبرة ال ذوي العاملين تحفيز يتم 4.3.2
هدف نشر بمن العاملين  عددعمل تشمل أكبر  الجمعية ورش نظمت   5.3.2

 المعرفة بينهم.
     

 يتم تطبيقها في أنشطة وبرامج الجمعية. ممارسة عملية إلى المعرفة تحويل عملياتوتشمل : تطبيق المعرفةعمليات  4.2
لتطبيقها ضمن كامل الصَلحية أصحاب المعارف معية تعطي الج 1.4.2

 نطاق أعمالهم.
     

 التي تعترض سير العمل حل المشكَلتلأحد األسي المعرفة تعتبر  2.4.2
 .في الجمعية

     

      .الجمعيةوبرامج  أنشطة تطوير في المعرفة توظيف يتم 3.4.2
      رة على تطبيق المعرفة(.)القدفي الجمعية  تقييم أداء العاملين يشمل 4.4.2
      مهارات تنفيذية. إلىتحويل المعارف المكتسبة  علىالجمعية  تعمل 5.4.2
دامتها وتنظيمها عليها والمحافظة المعرفة نيخز ت الجمعية في عملياتوتشمل  :امتالك المعرفة واالحتفاظ بها 5.2  تسهيلل وا 
 .إليها والوصول عنها البحث عملية

       وتحتفظ بهم. المعرفة بأصحاب اهتماماً  جمعيةال ديت ب 1.5.2
      ن المعرفة.يخز توسائل مختلفة ل جمعيةالفي توفر ي 2.5.2
      .التي تخوضها تجاربالبتوثيق التغذية الراجعة من  جمعيةتهتم ال 3.5.2
      استرجاعها يسهل بطريقة وتوثيقها المعلومات تصنيف يتم 4.5.2
      .بالوقت المناسبالمطلوبة  لوماتالوصول للمع نيمك 5.5.2
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 القدرة على اتخاذ القرار لدى المديرين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني. .3
 

 .ترينه مناسباً  /في المربع الذي تراه (  Xعالمة )  جابة عنها بوضعراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإليرجى ق

ق أواف الفقراتاألبعاد و  الرقم
غير  أوافق بشدة

ال أوافق  ال أوافق متأكد
 بشدة

 مشكلةلحدوث  استجابة  الجمعية اإلجراءات التي يقوم بها مدراء دوائر وأقسام وتشمل: تشخيص وتحليل المشكلةعملية  1.3
 د طبيعتهاتصكنيف المشككلة وتحديو دت لحدوث ألمَلبسات والظروف التي لفهم  وذلك يشمل ما )تستوجب اتخاذ قرار لحلها(،

 .المطلوب لمواجهتهاو الحل األمثل وضع التصور و دها و تعقُّ  أسبابو 
      دت لحدوث المشكلةأوالظروف التي  سباباأل فيبحث ن 1.1.3
      لتشخيص المشكلة. متاحةالمعلومات ال نجمع 2.1.3
      .عن المشكلة متوفرةالمعلومات ال تحليلقوم بن 3.1.3
      من حل المشكلة.  مراد تحقيقه حدد الهدف الن 4.1.3
      .للمشكلة مثلطبيعة الحل األ حددن 5.1.3
واستخدام الطرق  توليد األفكارعمليات جهود الجمعية وكوادرها في تشمل و : البحث عن البدائل المتاحة )الحلول( عملية 2.3

 .متخذ القرار بالبدائل التي يمكن اإلستعانة بها زودالخَلقة التي ت

أعتمد أسلوب التفكير الجماعي لتطوير أكبر عدد من البدائل  1.2.3
 المتاحة لحل  المشكلة.

     

      بتكار بدائل جديدة لحل المشكلة.إل جتهدأ 2.2.3
      أصحاب البدائل والحلول اإلبداعية المبتكرة. يتم تحفيز 3.2.3
      كحلول.ستبعد البدائل السلبية أ 4.2.3
      .بديل وعدم البحث عنالوضع القائم  ل اإلبقاء علىأ فضِّ  5.2.3
َّلتخاذها كقرارات في مواجهة المشكَلت التى تواجه  تقييم البدائل المتاحةعمليات وتشمل  :سبألنإختيار الحل ا عملية 3.3

 .مطروح عن طريق تقدير وتحليل اإليجابيات والسلبيات المتوقعة لكل بديل دوائر وأقسام العمل في الجمعية
الحل  ختيارإكافة البدائل المتاحة قبل وتحليل أقوم بحصر  1.3.3

 .المناسب
     

اللوائح الداخلية للجمعية قبل اختيار الحل  أخذ بعين اإلعتبار 2.3.3
 المناسب.

     

بغض  إلنجازافي  تعطى األولوية للبديل الذي يحقق التميز 3.3.3
 .النظر عن البدائل األخرى
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 شاكرين حسن تعاونكم

 
 
 
 
 

أوافق  األبعاد والفقرات رقمال
غير  أوافق بشدة

ال أوافق  ال أوافق متأكد
 بشدة

      السابقة قبل اختيار الحل المناسب.والخبرات التجارب  أستعرض 4.3.3

      بصورة جماعية. المنشود حلمناقشة التتم  5.3.3

الجهات ذات  وتحديد)في الخطوة السابقة( م اختياره تالذي الشروع في تطبيق البديل عملية  تشملو  :تنفيذ القرارعملية  4.3
 .تصال السليمة والعملية لتنفيذ القرارتحديد الصَلحيات والمسؤوليات وسبل اإلو القرار نفيذ العَلقة في عملية ت

      المنفذة اتالخاصة بتنفيذ القرار للجه األهداف أقوم بتوضيح 1.4.3

      من تنفيذ القرارات. ن صَلحيات تمكنهمو عطى الموظفي   2.4.3

      الثقافة التنظيمية السائدة تسهل من عملية تنفيذ القرارات. 3.4.3

      .حسب الحاجة الموازنة المالية الَلزمة لتنفيذ القرار صرفت   4.4.3

      يكون من بين منفذي القرار من شارك في صناعته. 5.4.3

ومستوى  المتخذ في الجمعية تطبيق القرار عمليةمتابعة لإجراءات  وتشمل ما يتم من :متابعة وتقييم نتائج القرارعملية  5.3
جراء التعديَلت الَلزمةعملية التنفيذ و  واجهالذي يتحقق والمشكَلت أو العقبات التي ت إلنجازا  .في الوقت المناسب ا 

      .لوقوف على سبل تطبيقهاالمتخذة لالقرارات  يتم متابعة 1.5.3

      ة.الحاجالمرونة الكافية لتعديل القرارات حسب  لدى الجمعية 2.5.3

      .الفئات المستهدفة بهمن ِقَبل  مدى قبول القراريؤخذ بعين اإلعتبار  3.5.3

      القرار.تنفيذ عن مسار حراف نإلتحديد اوفي الوقت المناسب  يتم 4.5.3

      رار.اآلثار المترتبة على القوتحليل تتم دراسة  5.5.3
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 كتاب تسهيل مهام للطالب(: 4)رقم ملحق 
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 حساب حجم عينة الدراسة :(5)رقم ملحق 
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