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أي  أون هذه الدراسة، ا  حيثما ورد، و  إليه اإلشارة تالخاصة، باستثناء ما تم أبحاثي

  .آخرمعهد  أوجامعة  أليةا جزء منها لم يقدم لنيل درجة علي
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 الشكر والعرفان

 
كمال هذه الرسالة التي ، شكره على نعمه عليأو ، الحمد هلل حمدا كثيرا ومنها نعمة العلم وا 

 .تكون فيها الفائدة أن أرجو
صلى اهلل عليه  --اء بقول الرسولجانبي، اقتد إلىشكر جميع من ساعدني ووقف أكما 
الذي  خص بالذكر األستاذ الدكتور طارق الحاج، أو " يشكر اهلل يشكر الناس ال من ال" -وسلم

رشاداته ومالحظاته  تكرم باإلشراف على هذه الرسالة،  وكان له الفضل الكبير بتوجيهاته وا 
 .هافي إتمام

داريين، أسرة جامعة القدس وبرنامج الت إلىوالشكر الجزيل  نمية الريفية المستدامة مديرا وا 
 .والدكتور مجيد منصور اإلمام الدكتورة أسمى ألعضاء لجنة المناقشة شكرالو 

ممثلة  في محافظات شمال الضفة الغربية، واألهلي  والشكر لطواقم القطاع الصحي الخاص
يل لمهمتي في لما قدموه لي من تسهكافة؛ العاملين في هذا القطاع الشام  و في إدارييها 

وما أمدوني به من البيانات والمعلومات التي ساعدتني في إتمام  إجراءات الدراسة الميدانية، 
 .وفقهم اهلل وجعله في ميزان حسناتهم ، إجراءات هذه الرسالة

فجزاهم اهلل عني خير الجزاء لما بذلوه  كما أتقدم بالشكر إلى السادة المحكمين ألداة الرسالة، 
 .االطالع على أداة الرسالة وتدقيقها من جهد في

أتقدم بالشكر إلى أختي وزميلتي ختام سحلولي التي قدمت لي يد العون في  أنكما اليفوتني 
 .طباعة الرسالة فبارك اهلل فيها وجزاها عني خير الجزاء 

شكاله،  نجاز إ فيوهون علي  كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم الدعم لي بكافة صوره وا 
خراجها بصورتها النهائية   .الرسالة وا 

      الباحثة
 سالهو  أبونايفة 



 ج 

 مصطلحات الدراسة
 

فاعليةة،   أكثةرمنظمةة  إلة هو التغيير المخطط وذلك بهدف تحويل المنظمة من منظمة فعالةة  :التطوير
نما  فةالتغيير   هةدف،الأداة وأسلوب لتحقية  هو والتغيير هو التغيير المدروس وليس هدفًا في حد ذاته وا 

 (0202عامر وقنديل،  .)ليس لمجرد التغيير
 

نةةه اتسةةتعداد للعمةةل والنتيجةةة المترتبةةة أكمةةا  الموظةةف للمهةةام التةةي تةةم تحديةةدها لةةه،  إتمةةامهةةو : األداء
 (0222ذياب، .)ليهع
 

دخالهو ابتكار : تطوير األداء وذلك من  ؛لم تكن موجودة من قبل األداءمستويات جديدة وعالية من  وا 
 (0222السلمي، .)العمالء والتفو  عل  المنافسين ومواكبة التطورات التقنية والتسويقية  إرضاءجل أ
 

تشةةةةمل اإلدارة جميةةةةا الواجبةةةةات والوظةةةةانف ذات العالقةةةةة بهنشةةةةاء المشةةةةرو  وتمويلةةةةه وسياسةةةةاته  :اإلدارة
ضةةمنه واختيةةار  الرنيسةةية،  وتةةوفير كةةل المعةةدات الالزمةةة ووضةةا اإلطةةار التنظيمةةي العةةام الةةذي سةةيعمل

 (0220سالم واخرون، .)موظفيه الرنيسيين
 

إلةةة  أن  (نوكانةةةا و تةةةاكيموكي)ومضةةةامينها وتفسةةةير الظةةةواهر كمةةةا أشةةةار  باألشةةةياءهةةةي العلةةةم : المعرفـــة
 ونفةةةاذ البصةةةيرة،  اتسةةةتعارات،  الحةةةدس، األصةةةول  يةةةر الملموسةةةة كةةةالقيم والصةةةورة الذهنيةةةة للمنظمةةةة،  

اتعتناء واتهتمام بها ألنها تشكل قيمةة مضةافة للعمليةات اليوميةة التةي  تشكل أهم األصول التي ينبغي
 ( 0202نور الدين،  .)تقوم بها المنظمة

 
قيم ملموسة وذلةك  إل تحويل الموارد الفكرية  إل هي مجموعة من العمليات التي تهدف : المعرفة إدارة

 (0202ي والعبادي، البغداد.)األول ملموسة بالدرجة   يربالتركيز عل  الموجودات 
 

 المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة واألهلية التي تعالج المرض : واألهلي القطاع الصحي الخاص
نةةةةةابلس، وجنةةةةةين، وطةةةةةولكرم، وقلقيليةةةةةة، طوبةةةةةاس،  )الموجةةةةةودة فةةةةةي محافظةةةةةات شةةةةةمال الضةةةةةفة الغربيةةةةةة 

 رم،  قلقيلية،   طوباس، نابلس، جنين، طولك:محافظات شمال الضفة الغربية (تعريف إجراني)(.وسلفيت
 سلفيت

 
 



 د 

 
 الملخص

 
 

تطوير أداء موظفي القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات عملية هدفت الدراسة التعرف إل  
من منظور إدارة المعرفة، كما هدفت أيضًا إل  تحديد أثر كل من متغيرات  ،شمال الضفة الغربية

ي وسنوات الخبرة والدورات التدريبية والمهنة عل  واقا الجنس والعمر والمؤهل العلمي والمسم  الوظيف
وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة  ،إدارة المعرفة

 .الغربية
 

قياس إدارة المعرفة وتطوير أداء موظفي ل ةولتحقي  أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبان
، وتكونت اتستبانة من ثالثة أجزاء، تضمن الجزء األول بيانات أولية واألهلي القطا  الصحي الخاص

عن المبحوثين تمثلت في الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمسم  الوظيفي، وسنوات الخبرة، 
وتطوير  ،فقرة تقيس واقا إدارة المعرفة( 56)والدورات التدريبية، والمهنة، أما الجزء الثاني فتكون من 

، وسرعة ها، وتطبيقها، وتوزيعها، وخزنها، وتوليدهاتشخيص المعرفة، واكتساب)ألداء في مجاتت ا
جابة عن مقترحات تطوير أداء أما الجزء الثالث فهو سؤال مفتوح اإل(. ته، ودقته، وجودهاألداء، وحجم

مجتما الدراسة بلغ وُوزعت اتستبانة عل  عينة طبقية عشوانية من . العاملين من منظور إدارة المعرفة
وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل .موظفًا في القطا  الصحي الخاص( 752)حجمها 

 .SPSSاإلحصاني 
 
 

الدرجة الكلية لواقا إدارة المعرفة جاءت بدرجة متوسطة في القطا  الصحي ّ  أظهرت النتانج إل  أن
العاملين  إن  الدرجة الكلية لواقا تطوير أداء ،كماالخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة الغربية

وجود عالقة إيجابية دالة بين تطوير أداء العاملين وبين مجاتت إدارة المعرفة ة، و جاءت بدرجة مرتفع
  (.عملية تشخيص المعرفة وتخزينها وتوزيعها)
 

ث واقا إدارة فرو  ذات دتلة إحصانية في متوسطات إجابات المبحوثين من حيعدم وجود كما تبين 
المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة 

، ومن حيث واقا إدارة تعزى لمتغيرات الجنس، والعمر، والمسم  الوظيفي، والدورات التدريبية ،الغربية
 . المعرفة تعزى للمؤهل العلمي وسنوات الخبرة والمهنة

 



 ه 

فرو  ذات دتلة إحصانية في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث  ء العاملين وجدأما بالنسبة ألدا
في محافظات شمال الضفة الغربية تعزى واألهلي  تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص

، ووجود فرو  تعزى لمتغير سنوات الخبرة ولصالح أكثر لمتغير المؤهل العلمي،  ولصالح البكالوريوس
 .نة، وفرو  تعزى لمتغير المهنة ولصالح نانب المديرس 01من 
 

تنظيم العمل  تناولت مقترحات العاملين لتطوير األداء من منظور إدارة المعرفة جوانب متنوعة، منها
جراء الدورات التعليمية، و عل  برمجيات الحاسوب لوقوف عل  آخر المستجدات والمعارف في ، لا 

لتطوير آلية  ؛وزيادة الدورات والتدريبات للكوادر الصحية ،ختلفمجاتت العمل بالقطا  الصحي الم
 . رفا األداء للكوادر الطبية المختلفة في جميا المجاتت

 

وخاصة من  ،اتهتمام بشكل أكبر في إدارة المعرفةفقد أوصت الباحثة ب، وبناءا عل  نتانج الدراسة
عمل عل  تخصيص قسم خاص بهدارة ال، و واألهلي اإلدارة العليا داخل القطا  الصحي الخاص
وبشكل رسمي مما يساعد عل  اتهتمام بشكل أكبر  ،المعرفة ضمن الهيكلية التنظيمية للمؤسسة

عل  تدريب الموظفين  ،توفر وسانل لحفظ المعرفة واستدعانها بسهولة والعمل، و بعمليات إدارة المعرفة
 .جل حفظ المعرفة وسهولة استدعانها مرة أخرىأمن 
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Abstract  


The study aimed to identify the process of the performance development of 

the staff of the private and community health sector in the northern West 

Bank from the perspective of knowledge management,  it also aimed to 

determine the impact of each of the variables of gender, age, educational 

qualification, job title and years of experience, training courses and the 

profession on the reality of knowledge management and the performance 

development of employees in the private and community health sector in the 

northern provinces of the West Bank. 
 

To achieve the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire to measure knowledge management and the performance 

development of the staff of the private and community health sector. It was 

formed of three parts, the first one included preliminary data from the 

respondents as the gender, age, academic qualification, job title, years of 

experience, training courses, and occupation. 

 
 

The second part consisted of (65) items which aimed to measure the reality of 

knowledge management and performance development in the areas of 

(diagnosis, acquisition, generation, storage, distribution and application of 

knowledge, speed,  size,  quality and  accuracy of performance). The third 

part is an open question to respond to proposals for the development of the 

performance of employees from the perspective of knowledge management. 

The questionnaire was distributed to a stratified random sample of the study 

population with size of (267) employees in the private and community health 

sector. For data analysis, the statistical package of social science “SPSS” was 

used. 

 

The total score of the reality of knowledge management had a high degree in 

the private and community health sector in the provinces of the northern West 

Bank. The total score of the reality of the development of the performance of 



 ح 

employees was very high.The existence of a positive relationship between the 

development of performance of employees and the areas of knowledge 

management (knowledge diagnosis, storage and distribution). 

 

There is no statistically significant differences in the means of respondents 

answers in terms of the reality of knowledge management and development of 

the performance of employees in the private health sector and community in 

the northern West Bank due to the variables of gender, age, job title and 

training courses. Also there is no statistically significant differences in their 

responses in terms of the reality of knowledge management in the private and 

community health sector in the provinces of North West Bank to the variables 

of academic qualification and years of experience and profession. 

 

The existence of statistically significant differences in the means of answers 

of respondents in terms of the performance development of employees in the 

private and community health sector in the northern West Bank due to the 

variable of academic qualification and for bachelor's, and the existence of 

differences attributable to the variable of years of experience and for more 

than 15 years, and the differences attributed to the profession and in favor of 

Deputy the Director. 

 

The employees’ proposals to enhance the performance from the perspective of 

knowledge management had various aspects as organizing the work on all 

software in all divisions, conducting courses  for standing on the latest 

developments and knowledge in the areas of health sector and increase the 

different courses and training for health personnel to develop a mechanism for 

lifting the performance of the various medical cadres in all fields. 

 

In light of the study’ results of the study, the researcher recommends 

recommendations as paying more attention to knowledge management, 

especially from senior management within the private and community health 

sector, working on a special section of the allocation of knowledge 

management within the organizational structure of the institution officially, 

which helps to pay more attention to knowledge management operations and 

providing the means to save the knowledge and summoned easily and work 

on staff training in order to save the knowledge and the ease of being called 

again. 
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 الفصل األول
 

 مشكلة الدراسة وأهميتها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 المقدمة 1.1
 

ما  والمترابطة  تقوم العملية اإلدارية عل  مجموعة من الخصانص والعناصر والوظانف المتشابكة
ظمة إنما يكون عل  رأس ن معًا ما يسم  بالعملية اإلدارية، فأي مشرو  أو منلتكو   ؛بعضها البعض

التي تدور كما تدور العجلة وتضم مجموعة من العناصر  ،كيانه عملية هامة هي العملية اإلدارية
 (7212 الطاهر،) .، فهي عملية شاملة وعامةوهي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ؛والوظانف

 
لصناعية في أوروبا وامتدادها إل  الذي حصل بعد ظهور الثورة ا-وقد أد ى التقدم الصناعي الهانل 

سواء إدارة صناعية أو  ،إل  تطور اإلدارة وظهور مدارس فكرية في اإلدارة -أجزاء كبيرة من العالم
 ،تطور اإلدارة وتطور المنشآت وكبر حجمها وازدياد العاملين ا، ومالموارد البشريةإدارة إنتاج أو إدارة 

قي  أهداف اإلدارة وأصحاب العمل والمستثمرين في تحقي  والحاجة إل  تحمجاتت اإلنتاج وتنو  
ظهرت ثورة جديدة زودت اإلدارة بالبيانات  ،وظهور األسوا  والتنافس الشديد بين المنشآت ،الربح

، إذ ُيعدُّ مجتما (7212 نور الدين،)واإلحصاءات والمعلومات وهي ما أطل  عليه بثورة المعلومات 
ل المعرفة والمعلومات مصدرا أساسيًا فيه، األمر الذي دفا شك  واجتماعيا، وتُ  المعلومات نظامًا اقتصاديا
إل  مجتما المعرفة ومبتكرها، ومجتما مستهلك لهذا  -عل  أساس المعرفة–البعض إل  تقسيم العالم 

 (.7225 ،أورا  ملتق  اتستثمار في بنية المعلومات والمعرفة)المنتج المعرفي 
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التي تتسم بالتنافسية  ،ثة التي تسع  إل  اتستمرار والديمومة في البينة العالميةوتتجه المنظمات الحدي
تنافسية ليكون بمقدورها الدخول في عالم المنافسة والتغيير السريا زايا والتغيير السريا، إل  تهينة م

مية ولم يعد ذلك قاصرا عل  القطا  الخاص، بل شملت المؤسسات الحكو  ،ولتأخذ فرصتها في السو 
 (.7212الصرايرة،)حيث دخلت في عملية المنافسة في السو  

 
األحداث والتغييرات العالمية بشكل درامي يصعب معه استيعاب  تواليالقرن الحادي والعشرين  ويشهد

عن محاولة السيطرة عليها، ولقد  فضالً  ،تلك التغيرات أو فهمها أو حت  التعامل معها بشكل واقعي
تلك التغيرات مجموعة من األحداث العالمية المتالحقة كاتنهيار الذاتي للكتلة  ساعد عل  زيادة حدة

وظهور ما يسم  بالنظام العالمي الجديد، والبدء في تطبي  العديد من السياسات اتقتصادية  ،الشرقية
ة، المبنية عل  افتراضات آليات السو ، باإلضافة إل  نمو العديد من التكتالت اتقتصادية العالمي

ا البينة الخارجية في الوقت الحالي هي التحول من عصر الصناعة إل  هوأهم التغيرات التي تشهد
 .عصر المعرفة، مما أفرز تحديات تطلبت من المنظمات والمؤسسات تبني سياسات إدارية حديثة

 (7222زايد، )
 

هيل وتعليم القوى العاملة، لما لها من أثر في تأ ؛ولعل  إدارة المعرفة أبرز تلك السياسات والتوجهات
ونشرها عل   ،وبناء القاعدة المعرفية لدى المنظمات، وكذلك توجيه المنظمات نحو تجميا المعرفة

المستويات اإلدارية فيها كافة، وتطوير سعيها نحو اتستثمار في امتالك معرفة جديدة، وتوظيف 
إل  مرحلة التميز من خالل تعزيز  وصوتً  ،المعرفة التي تمتلكها بأقص  ما يمكن من الكفاءة والفاعلية

 (.7222حجازي،) .ما يسم  الممارسة األفضل
 

فهدارة المعرفة تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات، وتزداد هذه 
يقود إل  بما  ؛األهمية في ظل تزايد أهمية األهداف المعرفية التي تركز إدارة المعرفة عل  تحقيقها

 (.7222عليان، ) .تعزيز مستويات اإلنتاجية والكفاءة والفاعلية في المنظمات
 
ظهرت  إذ والمثيرة للبحث، ربط إدارة المعرفة بال أداء  من الموضوعات الحديثة والحيويةُيعد و 

السياسية محاوتت جادة لقياسها وتطبيقها في ظل التغيرات والتقلبات البينية اتقتصادية واتجتماعية و 
 وانعكاس كل ذلك عل  مستويات األداء  في منظمات ،عل  المستويين المحلي والعالمي ،السريعة

بن  عملية وضا األعمال الذي يمثل الحد الفاصل بين النجاح أو اإلخفا  لها، فعل  أساس األداء  تُ 
اتقتراب أو اتبتعاد وتحديد مدى  ،من تحديد اتجاهات سير نشاط المنظمة هاالقرارات المهمة واتخاذ
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ومستوى كفاءة المنظمة  وتنفيذ الخطط والبرامج والرشد في استخدام الموارد ،عن تحقي  األهداف
 .(7222الفارس، ).  تهاوفاعلي

 
وبناء عل  ما تقدم، فقد ارتأت الباحثة دراسة العالقة بين إدارة المعرفة وتطوير األداء في مؤسسات 

؛ لما قد يكون لتلك العالقة من أثر عل  جودة العمل والرقي بمستوى خدمية، مثل المؤسسات الصحية
 . الخدمات المقدمة للمواطنين، عالوة عن النمو المهني والتحسين الذاتي للعاملين

 
 مشكلة الدراسة 2.1
 

تسع  الكثير من المنظمات لتطوير وتغيير أدانها و أداء  موظفيها، إذ بدات الكثير من المنظمات 
لموارد البشرية لتحقي  أهدافها و اياتها، فالعنصر البشري هو أحد أهم المحاور األساسية بتطوير ا

 .لتمي ز األداء  المؤسسي
 

وبالتالي اتهتمام بالعنصر البشري باعتباره رأس مال أساسي داخل المؤسسة، ينعكس إيجايا عل  
تت، فجاء دور المعرفة ورأس المال اتداء، ونمو المؤسسة وتطورها، بعد أن كان اتهتمام األكبر باآل

 .الفكري كمحرك أساسي للتطوير
 

 :مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتي  تمثلت ولذا فقد
كيف يمكن تطوير أداء موظفي القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة الغربية 

 من منظور إدارة المعرفة؟
 

 مبررات الدراسة  3.1
 

 :اآلتية ة إل  المبررات تستند الدراسة الحالي
اتهتمام بموضو  إدارة المعرفة في الدول العربية، وتوجه بعض المستشفيات إل  استحداث وحدة  -1

 .لتطبي   إدارة المعرفة، مثل مستشفيات القطا  الصحي الخاص في األردن
، والعمل ي العامكونها تعمل في القطا  الصح ،من هذه الدراسة بالنسبة للباحثةالمتوقعة فادة اإل -7

 .عل  تطوير أداء الموظفين في القطا  الصحي الخاص واألهلي من خالل  إدارة المعرفة
 .، حسب علم الباحثةرفد المكتبات الفلسطينية بهذه الدراسة، وذلك لقلة الدراسات المنشورة -2
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 الدراسةأهمية  4.1
 

 :تظهر أهمية الدراسة من خالل النقاط اآلتية
 

 : مية العلميةاأله :أوالا 
والمؤسسات  ،هذه الدراسة إضافة علمية جديدة في القطا  الصحي الخاص بشكل خاص دتع -

 .، حسب علم الباحثةاألخرى بشكل عام
 .ندرة الدراسات التي تناولت الموضو  في حدود علم الباحثة -
 .إمكانية تطوير العمل المؤسسي من خالل منهجية علمية ذات ُبعد تطبيقي -
 

  :األهمية العملية التطبيقية: اا ثاني
إدارة المعرفة موضو  إداري حديث، وبما أن  الواقا الفلسطيني بحاجة إل  تطوير إداري في كافة   إن-

وخاصة القطا  الصحي الذي يمثل مركزا حيويا وحساسا في فلسطين، فهن الدراسة تسع   ،قطاعاته
 .الصحي الخاص من منظور إدارة المعرفةإل  المساهمة في تطوير أداء الموظفين في القطا  

الذي قد ، ملموسةالأهمية إدارة المعرفة كموضو  جديد في تنمية الموارد البشرية الملموسة و ير -
 .يعكس أثاره عل  أداء العاملين

ثارها المتوقعة في تحقي  أداء أفضل عل  المدى البعيد من آإدارة المعرفة وعملياتها و   موضو  يعد   -
إدارة المؤسسات عل    من أجل وضا خطط تساعد ،يا التي يسع  الباحثون إل  دراستهاالمواض

 .إدارة المعرفة  تطوير أداء موظفيها من خالل تطبي  عمليات
 

 الدراسةأهداف  5.1
 

 :تسع  الدراسة إل  تحقي  األهداف اآلتية 
 

 :للدراسة ةالرئيساألهداف 
في محافظات شمال الضفة واألهلي  قطا  الصحي الخاصإدارة المعرفة في ال  التعرف عل  واقا -

 .الغربية
في محافظات شمال واألهلي  التعرف عل  واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص-

 .الضفة الغربية
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في واألهلي  توضيح أثر إدارة المعرفة عل  تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص-
 .لغربيةمحافظات شمال الضفة ا

 
 :األهداف الفرعية

في محافظات شمال واألهلي  التعرف إل  إمكانية تطوير أداء موظفي القطا  الصحي الخاص-1
 .الضفة الغربية من منظور إدارة المعرفة

وسنوات  والمسم  الوظيفي، كل من متغيرات الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي،د عالقة تحدي -7
عل  واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي  والمهنة والدورات التدريبية، الخبرة،

 .الخاص واألهلي في محافظات الضفة الغربية
 

 أسئلة الدراسة 1.1
 

 :اآلتيةتسع  هذه الدراسة إل  اإلجابة عل  األسنلة الرنيسة 
 الضفة الغربية؟ في محافظات شمالواألهلي  ما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص -1

 :ويتفر  عنه األسنلة الفرعية اآلتية
 في مجال عملية تشخيص المعرفة؟واألهلي  ما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص -
 في مجال عملية اكتساب المعرفة؟واألهلي  ما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص -
 في مجال عملية توليد المعرفة؟واألهلي  ي الخاصما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصح -
 ما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص واألهلي في مجال عملية تخزن المعرفة؟ -

 ما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص واألهلي في مجال عملية توزيا المعرفة؟ -
 في مجال عملية استخدام المعرفة؟ واألهلي  ما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص -
 
ما واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة  -7

 الغربية ؟
 :ويتفر  عنه األسنلة الفرعية اآلتية 

ما واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة  -
 بية في مجال سرعة األداء؟الغر 
في محافظات شمال الضفة  واألهلي ما واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص -

 الغربية في مجال جودة األداء  ؟
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ما واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة  -
 الغربية في مجال حجم األداء  ؟

في محافظات شمال الضفة واألهلي  اقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاصما و  -
 الغربية في مجال دقة األداء  ؟

 
ما تأثير إدارة المعرفة عل  تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في  -2

 محافظات شمال الضفة الغربية؟
 

 فرضيات الدراسة 7.1
 

 :اختبار الفرضيات اآلتيةتسع  الدراسة إل  
في متوسطات إجابات ( ≥ α 0.05) ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة -1

المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في 
 .تعزى لمتغير الجنس محافظات شمال الضفة الغربية،

في متوسطات إجابات  (≥ α (0.05   ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلةت توجد فرو  -7
في واألهلي  المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص

 .تعزى لمتغير العمر محافظات شمال الضفة الغربية،
في متوسطات إجابات ( ≥ α (0.05ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة -2

في  واألهلي  القطا  الصحي الخاص في المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين
 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي محافظات شمال الضفة الغربية،

في متوسطات إجابات  (≥ α (0.05ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة -2
في  واألهلي  في القطا  الصحي الخاص مبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملينال

 .تعزى لمتغير المسم  الوظيفي محافظات شمال الضفة الغربية،
في متوسطات إجابات  (≥ α (0.05 ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة -6

في واألهلي  معرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاصالمبحوثين من حيث واقا إدارة ال
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة محافظات شمال الضفة الغربية،

في متوسطات إجابات  (≥ α (0.05 ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة -5
لقطا  الصحي الخاص واألهلي في المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في ا

 .تعزى لمتغير الدورات التدريبية محافظات شمال الضفة الغربية،
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في متوسطات إجابات ( ≥ α (0.05 ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة -2
في المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي 

 .تعزى لمتغير المهنة محافظات شمال الضفة الغربية،
 

 الدراسة حدود  8.1
 

 :تشمل حدود الدراسة ما يلي
 (سلفيت طوباس، نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية،.)محافظات شمال الضفة الغربية: الحدود المكانية
 .7217-7211طبقت الدراسة في العام الدراسي الجامعي : الحدود الزمانية

القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة الغربية من حملة  وموظف: ود البشريةالحد
 .متوسط فما دون إل  حملة الدكتوراهالدبلوم ال
 

 محددات الدراسة 9.1
 

تمثلت المحددات بتحديد الدراسة نحو تطوير األداء  لموظفي القطا  الصحي الخاص واألهلي في 
 .بية من منظور إدارة المعرفةمحافظات شمال الضفة الغر 
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 الفصل الثاني
 

 األدب النظري والدراسات السابقة
 
 

مةةةةن خةةةةالل اتطةةةةال  علةةةة  األدب النظةةةةري بةةةةالرجو  إلةةةة  الكتةةةةب والدراسةةةةات مةةةةن المكتبةةةةات الفلسةةةةطينية 
والعربيةةة، والدراسةةات المنشةةورة عبةةر شةةبكة اتنترنةةت، تةةم العمةةل علةة  صةةيا ة وتطةةوير اإلطةةار النظةةري 

 .المتعل  بالبحث واتستبانة
 

واشةةتمل هةةذا الفصةةل علةة  أربعةةة مباحةةث؛ المبحةةث اتول تنةةاول األدب النظةةري المتعلةة  بةةهدارة المعرفةةة، 
وعةةالج المبحةةث الثةةاني األدب النظةةري المتعلةة  بالقطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي، أمةةا المبحةةث الثالةةث 

لمبحث الرابا مجموعة مةن الدراسةات السةابقة ذات فتطر   إل  اإلطار النظري المتعل  باألداء، وتناول ا
 .العالقة بهدارة المعرفة وتطوير األداء

 
 المعرفةإدارة  :المبحث االول 1.1
 

 دارتهاا  ماهية المعرفة و  1.1
 

صل  اهلل عليه )نزلت أول سورة في القران الكريم عل  نبينا محمد حيث ل  طلب العلم، عاتسالم  حث  
اقةةةرا وربةةةك اتكةةرم الةةةذي علةةةم بةةةالقلم،علم  خلةةة  اتنسةةةان مةةن علةةة ، الةةذي خلةةة ، اقةةةرا باسةةةم ربةةةك( )وسةةلم

 (.6-1) اتسورة العل  اتي( لم يعلم اتنسان ما
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خةةةرى فةةةي وبرعةةةوا فةةةي نقةةةل معةةةارف الحضةةةارات األ ،م العةةةرب المسةةةلمون بالمعرفةةةةفمنةةةذ ذلةةةك الوقةةةت اهةةةت  
م الجةةادة فةةي توليةةد المعرفةةة الجديةةدة فكةةان للعةةرب اسةةهاماته ،محاولةةة جةةادة تخضةةاعها للتجربةةة والبرهةةان

 (.7228 الزيادات،.) راضا علمية تطبيقيةأالعلم معرفة نظرية تستهدف  اعتبرواعندما 
 

طر ومةداخل إلة  أحد التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ اتمةر كةأوتشكل إدارة المعرفة 
ن الميةةةزة فةةي أدراك ممةةا زاد اإل ؛عمةةالم األمةةةة للتغيةةرات المتسةةارعة فةةي عةةةالءممارسةةة عمليةةة، أكثةةر مال

الةذي  ،وتحديدا عل  األصول المعرفية واتستثمار فيهةا ،التنافسية تعتمد اساسا عل  الموجودات الفكرية
 .حد مقومات تلك الميزة ألطول فترة بما يعزز من اإلبدا  المستمرأ عد  يُ 
 

يا اإلداريةةةة واتقتصةةةادية، وت سةةةيما بعةةةد فةةةي المواضةةة ةوخاصةةة ،مةةةن هنةةةا زاد اتهتمةةةام بالمةةةدخل المعرفةةةي
ودورها في التحةول الكبيةر نحةو  ،دراك أهمية المعرفة بوصفها موجودا مهما في تحقي  أهداف المنظمةإ

اتقتصاد المعرفي الذي يركز عل  اتستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية  ير الملموسة أكثر مةن 
وازداد هذا الدور أهمية ما سيادة مفهوم عصر المعرفة الذي  ،وسةتركيزه عل  الموجودات المادية الملم

الكبيسةةةي، . )بةةل يجةةةب التفكيةةر مةةةا المعلومةةات ،تكتفةةي المنظمةةةات بتةةوفير المعلومةةةات ت  أمةةن متطلباتةةةه 
7226) 

 
 المفهوم العام للمعرفة 1.1.1

 
عتةرف بةةه ذي يُ حةدث عوامةةل اإلنتةاج الةأصةةل الجديةد، وهةي هةي األ (Knowledge)ن مفهةوم المعرفةة إ

دارة، فاتقتصةةاد ومصةةدر اساسةةي للميةةزة التنافسةةية فةةي اإل ،نشةةاء الثةةروة فةةي اتقتصةةادكمةةورد اساسةةي إل
وكانت هي العوامةل األساسةية التةي  ،س المالأرض، والعمل، ور التقليدي قام عل  افتراضات عديدة كاأل

د فيةةه علةة  النةةو  الجديةةد مةةن رأس تنشةةا الثةةروة وتصةةنا النقةةود، أمةةا اتقتصةةاد الجديةةد فةةهن المعرفةةة تعتمةة
أكثةر  د  عةفضةل، فهةو رأس المةال الفكةري الةذي يُ فكةار والخبةرات والممارسةات األالمال الذي يقةوم علة  األ

مةوردا نهانيةا، فةهن  دعةوتُ  ،وخالفةا للماديةات التةي تخضةا لتنةاقص العوانةد .أهميةة مةن رأس المةال المةادي
 (.7226نجم،.)يجعلها موردا ت نهانياالمعرفة تقوم عل  أساس تزايد العواند مما 

 
نجاح المنظمةة يعتمةد بشةكل فهن  ومن أجل استثمار هذه الموجودات، ستراتيجية،ان المعرفة موجودات إ

نتاجها والحفاظ عليها ونشةرها ويصةبح تطةوير اإلجةراءات واألعمةال  ،كبير عل  قابليتها بجما المعرفة وا 
والمشةةاركة بهةةا مثاليةةة فةةي  عرفةةة وتةةدفقها، وتعليمهةةا وحمايتهةةا،الروتينيةةة مةةن أجةةل إيجةةاد المعلومةةات والم

 (7212البغدادي والعبادي،.)المنظمة
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هةةةةداف ومةةةةن ضةةةةمنها التغييةةةةر وجةةةةه واألوبسةةةةبب مةةةةا يشةةةةهده العةةةةالم اليةةةةوم مةةةةن تغيةةةةرات هانلةةةةة متعةةةةددة األ
ا اقتصةادية، عملية التحول والتغيير نحو مجتما المعرفة عمليةة اجتماعيةة أكثةر منهة دتع إذ اتجتماعي،

ويةةؤثر فةةي القةةرارات التةةي يتخةةذها فيمةةا يتعلةة  بكيفيةةة تعلمةةه وتعليمةةه، ويرافةة  عمليةةة التحةةول اتجتمةةاعي 
حةةدوث تغيةةرات كونيةةة واسةةعة مثةةل بةةروز العولمةةة وانهيةةار إلةة  ت د  ، حيةةث أتحةةول اقتصةةادي، وصةةناعي

داء، فةةهن تطبيةة  سةةين األالحةةواجز والحةةدود التجاريةةة، ومةةن أجةةل مواجهةةة هةةذه التحةةديات والتحةةوتت وتح
 (.7226 حجازي،. )حد السبل التي يمكن للمنظمات اللجوء اليهاأعد إدارة المعرفة يُ 

 
 مفهوم المعرفة  1.1.1

 
نهةةةا تتكةةةون مةةةن البيانةةات والمعلومةةةات التةةةي تةةةم تنظيمهةةةا أالمعرفةةة ب( (Turban, 2002 توربةةةان فعةةر  

 ،نجةةةم) .التةةةي تطبةةة  فةةةي المشةةةكلة أو النشةةةاط الةةةراهن، والةةةتعلم المتةةةراكم ،ومعالجتهةةةا لنقةةةل الفهةةةم والخبةةةرة
7226.) 

 
ةوالعلم يقوم مقام  عرف م ن فريقةا أبنةاءهم و أالذين اتينةاهم الكتةاب يعرفونةه كمةا يعرفةون )، بقوله تعهل  ال

 125اتية "سورة البقرة ( "منهم ليكتمون الح  وهم يعلمون
 

أو واقةةا أو جانةةب أو مشةةكلة معينةةة، واسةةتنادا إلةة  تعنةةي اإلدراك والفهةةم والةةتعلم وتةةرتبط بحالةةة : والمعرفةةة
والمعلومةةات المتةةوافرة عنهةةا أو المتصةةلة بهةةا، لةةذلك فةةهن المعرفةةة ذات عالقةةة مباشةةرة بكةةل مةةن ، البيانةةات

 (.7222خلف،) .البيانات والمعلومات التي تتيح الوصول إل  المعرفة
 

سةاليب العمةل، والخبةرات أحكةام، و ء واألراالحقةان ، ووجهةات النظةر، واآل ةهةي مجموعة: ن المعرفةةأكمةا 
 ،والتجةةارب والمعلومةةات والبيانةةات والمفةةاهيم واتسةةتراتيجيات، والمبةةادئ التةةي يمتلكهةةا الفةةرد أو المنظمةةة
 .وتسةةتخدم لتفسةةير المعلومةةات المتعلقةةة بظةةرف معةةين أو حالةةة معينةةة ومعالجةةة هةةذا الظةةرف وهةةذه الحالةةة

 (.7226حجازي،)
 

والصورة الذهنيةة للمنظمةة،  ،المعرفة أنها األصول  ير الملموسة كالقيم تاكيوتيف كل من نوناكا و وعر  
نها أل ؛ل أهم األصول التي ينبغي اتعتناء أو اتهتمام بهاشك  اتستعارات، ونفاذ البصيرة، وتُ و  ،الحدسو 

 (.7212نور الدين،.)تشكل قيمة مضافة للعمليات اليومية التي تقوم بها المنظمة
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ضةافة إلة  روابةط سةببية تسةاعد فةي المعرفة بأنها عبارة عن معلومةات باإل( 7228)زيادات ف الكما عر  
نهةةةا الخبةةةرة التةةةي يمكةةةن توصةةةيلها وتقاسةةةمها، أو المعلومةةةات فةةةي أكمةةةا ، يجةةةاد هةةةذه الةةةروابط أو تفصةةةلهاإ

 .النشاط
 

ضةةيحها بمةةا ومةةن خةةالل التعريفةةات السةةابقة للمعرفةةة، تةةرى الباحثةةة وجةةود نقةةاط مشةةتركة بينهةةا ويمكةةن تو 
 : يأتي
 .ن المعرفة تتكون من البيانات والمعلومات والخبرات والتجارب والمفاهيم واتستراتيجياتأ -
 .دراك والفهم والتعلمن المعرفة حصيلة اإلأ -

ن المعرفةةةة تجميةةةا للعمليةةةات اليوميةةةة التةةةي نقةةةوم بهةةةا فةةةي المؤسسةةةات مةةةن خةةةالل الحةةةدس والقةةةيم أ -
 .والصورة الذهنية للمؤسسة

 .ذا تم استخدامها داخل المؤسساتإشكل قيمة كبيرة يمام بالمعرفة واتعتناء بها ن اتهتأ -

 
 ة إدارة المعرفة وتطورهاأنش 3.2.2

 
مةةه ثةةم عل   ل  علةة  الفطةةرة،اتعةةود بةةدايات المعرفةةة إلةة  بدايةةة خلةة  اتنسةةان، حيةةث خلقةةه اهلل سةةبحانه وتعةة

 .21ية سورة البقرة،  اآل". كلها دم اتسماءآوعلم "ل  اوهداه السبيل ويتضح ذلك من قوله تع
 

نقةةل التةةاريض بعةةض أوجةةه اتزدهةةار فةةي بفةةي العصةةور القديمةةة تميةةز الطةةابا التراكمةةي للمعرفةةة اإلنسةةانية 
ن التةةي حصةةل فيهةةا تةةراكم معرفةةي مك ةة، والفرعونيةةة ،الحضةةارات القديمةةة كالسةةومرية، واألشةةورية، والبابليةةة

صةةبحت معرفةةة أالمعرفةةة للتجربةةة والبرهةةان وبالتةةالي حيةةث خضةةعت  ،نجةةازاتإنسةةان مةةن تحقيةة  عةةدة اإل
 (7226الكبيسي، ).متراكمة بنيت عل  القصص واألساطير

 
مةةدوناتهم التجاريةةة والدينيةةة  النةةاس ففةةي العصةةور القديمةةة تةةم تخةةزين المعرفةةة بطةةر  بدانيةةة حيةةث سةةجل

وسةةانط أخةةرى لتخةةةزين وفةةي مصةةر قةةديما اختةةةار المصةةريون  والثقافيةةة والقانونيةةة علةة  األلةةواح الطينيةةةة،
وبالتةةالي كانةةت حصةةيلة هةةذا  ،بةةدت مةةن األلةةواح الطينيةةة حيةةث اسةةتخدموا أورا  البةةردي هةةا،المعرفةةة ونقل

 الجهةةد اإلنسةةاني ظهةةور أكثةةر المكتبةةات الفرعونيةةة شةةهرة التةةي بنيةةت فةةي عصةةر رمسةةيس الثةةاني وتةةدع 
((sacred library. 
 

وفةةي  ،التفكيةةر بالمعرفةةةإلةة   أا  تراثةةه ومعارفةةه فلجةةفاإلنسةةان فةةي الحضةةارات القديمةةة كةةان قلقةةا مةةن ضةةي
ن الهةةةم اإلنسةةةاني والفكةةةري أالحةةةالي بةةة الوقةةةتكمةةةا هةةةو الحةةةال فةةةي  قضةةةايا تنظيمهةةةا وتصةةةنيفها وتخزينهةةةا،
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التةةي هةةي حاجةةة موضةةوعية  ،فظهةةرت أهميةةة وجةةود إدارة المعرفةةة ،ن يحفةةظ ويوثةة  معارفةةهأوالوجةةودي 
 (.7222ياسين،.)يجية إلنتاج الثروة واكتساب القوةستراتاوتاريخية حيث مثلت قيمة رمزية و 

 
، مةم المتحةدةفي ندوة لمنظمةة األ( 1285)ول من ابتكر مفهوم إدارة المعرفة هو كارل ويج وذلك عام أف

وقةةد سةةاهم مجموعةةة مةةن البةةاحثيين بعةةد  ذلةةك فةةي تطةةوير مفهةةوم إدارة المعرفةةة حتةة  وصةةلت إلةة  درجةةة 
عبةد الوهةاب، .)ثين واوديل ونونكا وتاكيوش وليوبوتيز وليونالةد بيرتةونهم أولنك الباحأو  ،نضجها الحالية

 (.7212عودة، )كما ورد في (. 7222
 

أول مةن اسةتخدم  (Don Marhand)( دون مارشةارتن)وفي بداية الثمانينيات من القةرن الماضةي كةان 
لقةةةة بتطةةةور نظةةةم إدارة المعرفةةةة، حيةةةث كانةةةت هةةةذه المرحلةةةة هةةةي المرحلةةةة النهانيةةةة مةةةن الفرضةةةيات المتع

ن أن العمةل النمةوذجي سةيكون قانمةا علة  المعرفةة  و أبة (Durcker)راند اإلدارة دركةر أالمعلومات، وتنب
المنظمةةةات سةةةتتكون مةةةن صةةةنا  المعرفةةةة الةةةذين بةةةدورهم يوجهةةةون أداء هةةةم مةةةن خةةةالل التغذيةةةة العكسةةةية 

 .لزمالنهم ومن الزبانن
 

مريكيةة فةي األ (Hewlett Packard) هيوليت باكارد ركةتطبي  إدارة المعرفة فيرجا بدايتها إل  شأما 
عمةةال، ثيرهةةا علة  عمليةةة األأوبت ،المعرفةةهدارة ، ولكةةن فةي تلةةك الفتةرة لةةم يقتنةةا الكثيةرون بةة(1286)عةام 
أكبر سو  مال في العالم تجاهةل إدارة المعرفةة فةي بةادئ األمةر، لكنةه اهةتم بهةا ( وول ستريت) ن  أحت  

من الميزانية اإلداريةة السةنوية لتطةوير أنظمةة %( 2)خصص البنك الدولي ( 1222)بعد ذلك وفي عام 
 .إدارة المعرفة

 
 ،ات وكانةت مرحلةة اتهتمةام والتوجةهيإدارة المعرفة امتدت من بداية الثمانييات إل  منتصف التسةعين إن

لقةرن الماضةي لكن البدايات الحقيقية إلدارة المعرفة بمفهومها الحديث هي في منتصف التسةعينات مةن ا
اتمريكيةة إلدارة المعرفةة فةي برامجهةا،  (HP)بعد تنفيذ شركة  ةوخاص ،وهي مرحلة اتعتراف والتضوج

مين مما زاد اتعتراف بهدارة المعرفة بالوصول إلة  مقةاييس أكثةر لقيةاس نتةانج أللت (Skandia)وشركة 
 (.7226الكبيسي،. )تطبيقها

 
 رفة مفهوم إدارة المع 4.2.2

 
دارتهةةا وتطورهةةا واتنتقةةال مةن اتقتصةةاد القةةديم مةن خةةالل منظمةةات فةةي ال التعةةرف علةة  ماهيةة المعرفةةة وا 

فحسةةب اطةةال  الباحثةةة علةة  . والبةةدء فةةي تطبيقهةةا فةي كثيةةر مةةن المنظمةةات ،إلة  المعرفةةة بصةةورة نظريةةة
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المةةوارد ومواكبةةة هةةذه التغيةةرات وتطورهةةا واسةةتغالل  ،األدبيةةات والتحةةول والتغييةةر السةةريا فةةي المعلومةةات
بدا  والتميةز س المال البشري وتوظيفه في إدارة المنظمات من أجل تحقي  المنافسة واإلأالالملموسة كر 

 .فال بد من عرض مفاهيم إدارة المعرفة لتشمل كافة عناصرها
 

إن إدارة المعرفة هي الجهد المنظم الواعي الموجه من قبل مؤسسة ما من أجل التقةاط وجمةا وتصةنيف 
صر كافة أنوا  المعرفة ذات العالقة بنشاط تلةك المؤسسةة وجعلهةا جةاهزة للتةداول والمشةاركة وتنظيم وح

نةةور الةةدين، . )بةةين أفةةراد وأقسةةام المؤسسةةة بمةةا يرفةةا مسةةتوى كفةةاءة اتخةةاذ القةةرارات وال أداء  التنظيمةةي
7212) 

 
ليهةةةا مةةن مصةةةادرها والحصةةول ع ظمةةةةن إدارة المعرفةةة تهةةتم بتحديةةةد المعلومةةات والمعةةةارف الالزمةةة للمنإ

صةول أوحفظها وتخزينها وتطويرها وزيادتها وهي مدخل نظمي متكامل إلدارة وتفعيل المشاركة في كةل 
جةةراءات، باتضةةافة إلةة  معلومةةات المشةةرو ، بمةةا فةةي ذلةةك قواعةةد البيانةةات، والوثةةان ، والسياسةةات، واإل

 (.7212 الطاهر،؛ 7228 الزيادات،. )تجارب وخبرات سابقة يحملها األفراد العاملون
 

ن إدارة المعرفةةةة مجموعةةةة مةةةن العمليةةةات التةةةي تهةةةدف إلةةة  تحويةةةل أ( 7212) ويةةةرى البغةةةدادي والعبةةةادي
 فوعةر  . الموارد الفكرية إل  قيم ملموسة وذلك بالتركيز عل  الموجودات  ير الملموسةة بالدرجةة األولة 

لتةي تجعةل تطبيقةات المعرفةة مفتاحةا فةي إدارة المعرفة بأنها إدراك المنظمة إلة  الكيفيةة ا( 7222)النجار
 .إضافة قيمة وتميز للمنتجات والخدمات في المنظمة

 
إدارة المعرفةةة بانهةةا إدارة المعرفةةة الحرجةةة التةةي تعتمةةد علةة  ( 7225)ف العلةةي وقنةةديلجي والعمةةري عةةر  ويُ 

ثةةل فةةي عمةةال، وتةةتم مةةن خةةالل عمليةةات منتظمةةة تتمضةةافة قيمةةة األإالتةةي تهةةدف إلةة  ، قاعةةدة المعرفةةة
 .تشخيص واكتساب وتوليد وتخزين وتطوير وتوزيا وتطبي  المعرفة في الشركة

 
نشةاء القيمةة مةن خةالل المةزج أو التركيةب أو التةداؤب بةين عناصةر إضةافة أو ن إدارة المعرفة مدخل إلإ

 .فضةل ممةا هةي عليةه كبيانةات أو معلومةات أو معةارف جديةدةأيجاد توليفةات معرفيةة إالمعرفة من أجل 
 .نها محاولة منظمة تستخدام المعرفة داخل المنظمة من أجل تحسين األداءأا كم
 (7226نجم،؛ 7226 حجازي،)
 

نةةه مهمةةا تعةةددت وتنوعةةت المفةةاهيم التةةي تناولةةت إدارة المعرفةةة بعناصةةرها المختلفةةة يمكةةن أوتةةرى الباحثةةة 
 .تطوير تعريف اجراني إلدارة المعرفة
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عمليات كتشخيص واكتساب وتوليد وتخزين وتوزيةا وتطبية  المعرفةة، إن  إدارة المعرفة تعتمد عل  عدة 
التةةي يةةتم اسةةتخدامها فةةي تحويةةل البيانةةات والخبةةرات إلةة  معلومةةات للمسةةاعدة فةةي حةةل المشةةاكل واتخةةاذ 

 .القرارت داخل المؤسسة
 

 إدارة المعرفةأهمية  5.2.2
 

دارتهةةةةا مةةةةن خةةةةالل ا  منظمةةةةات و لةةةة  مفهةةةةوم إدارة المعرفةةةةة والتطةةةةور السةةةةريا فةةةةي الإمةةةةن خةةةةالل التعةةةةرف 
دراك أهميةة إدارة المعرفةة إيجةب  ،وعدم هةدرها استثمارهاالتكنولوجيا وتدف  المعلومات الهانل ومن أجل 

 .فضلحت  يتم استخدامها بالطريقة األ
 

 :بعض النقاط األساسية لتحديد أهمية إدارة المعرفة وتتمثل باتتي( 7226الكبيسي، )ويعرض 
ورفةةةا موجوداتهةةةا الداخليةةةة لتوليةةةد  ،فرصةةةة كبيةةةرة للمنظمةةةات لتخفةةةيض التكةةةاليف تعةةةد إدارة المعرفةةةة -

 .اتيرادات الجديدة
 .تعزز قدرة المنظمة لالحتفاظ بال أداء  المنظمي المعتمد عل  الخبرة والمعرفة وتحسينه -

اركة فر منهةةا وتطويرهةةا والمشةةاتتةةيح إدارة المعرفةةة للمنظمةةة تحديةةد المعرفةةة المطلوبةةة، وتوثيةة  المتةةو  -
 .وتطبيقها وتقييمها فيها

داة المنظمةةات الفاعلةةة تسةةتثمار رأس مالهةةا الفكةةري مةةن خةةالل جعةةل الوصةةول أتعةةد إدارة المعرفةةة  -
 . خرين المحتاجين إليها عملية سهلة وممكنةشخاص اآلإل  المعرفة المتولدة عنها بالنسبة لأل

لخلةةةة  معرفةةةةة جيةةةةدة  ؛ا البشةةةةريةبداعيةةةةة لمواردهةةةةداة تحفيةةةةز للمنظمةةةةات لتشةةةةجيا القةةةةدرات اإلأتعةةةةد  -
 .والكشف المسب  عن العالقات  ير المعروفة والفجوات في توقعاتهم

تةةةةوفر الفرصةةةةة للحصةةةةول علةةةة  الميةةةةزة التنافسةةةةية الدانمةةةةة للمنظمةةةةات عبةةةةر مسةةةةاهمتها فةةةةي تمكةةةةين  -
 .المنظمة من تبني المزيد من اإلبداعات المتمثلة في طرح سلا وخدمات جديدة

ة من جميةا الموجةودات الملموسةة و يةر الملموسةة بتةوفير إطةار عمةل لتعزيةز فادتدعيم الجهود لإل -
 .المعرفة التنظيمية

 .تسهم في تعظيم قيمة المعرفة ذاتها عبر التركيز عل  المستوى -

 
داء، ورفةةا اتنتاجيةةة، وتخفةةيض تسةةهم فةةي تحسةةين األ( 7222خلةةف،)دها إدارة المعرفةةة كمةةا حةةد   ن  أكمةةا 

ساليب التقنية المتقدمة التي تتضمنها إدارة يته من خالل استخدام الوسانل واألكلفة اإلنتاج وتحسين نوع
 .المعرفة، ويساندها قدر واسا من المعلومات واتتصاتت
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 إدارة المعرفةأهداف  1.2.2
 

المنظمةةي أداء   دبيةةات ذات العالقةةة بةةهدارة المعرفةةة مةةن أجةةل اترتقةةاء بةةالمةةن خةةالل اتطةةال  علةة  األ
الزيةادات، )واسةتثمارها وتحقية  نتةانج ملموسةة يحةدد كةل مةن  ،لخبةرة والمعرفةة ومضةمونهااعتمةادا علة  ا

 :يأتأهداف إدارة المعرفة كما ي( 7226الكبيسي،؛ 7228
المعرفةة لرفةا مسةتوى فةي خلة  البينةة التنظيميةة التةي تشةجا كةل فةرد مةن المنظمةة علة  المشةاركة  -

 .خريناآل
 .ل عليها وحمايتهاتحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصو  -

 .عادة استعمالهاا  سر المعرفة من مصادرها وخزنها و أ -

 .كبر لوضا الحلول للمشكالت التي تواجه المنظمةاألفكري المال الجذب رأس  -

 .شاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء البشري ا  مكانات التعلم و إبناء  -

 .قتصاد التقليدي إل  اتقتصاد العالمي الجديدتساعد في تحول المنظمات من ات -

والوعي والتصميم الهادف والتكيف لالضطراب والتعقيد البينةي والتنظةيم الةذاتي إل  اإلبدا  تهدف  -
 . والذكاء والتعلم

دارة العةةاملين وتطةةوير خلةة  القةةيم لأل - دارة  همعمةةال مةةن خةةالل التخطةةيط لهةةا والجةةودة العملياتيةةة وا  وا 
 .تنتاجالزبانن وتقييم ا

 .نه يجري تطوير وتجديد وتحديث المعرفة بصورة مستمرةأالتاكد من  -

 
أخةرى إلدارة أهةداف  (7212نةور الةدين، )وردأفقةد  ، فباإلضافة إل  مةا سةب  مةن أهةداف إلدارة المعرفةة

 :المعرفة
ءم تهةةدف إدارة المعرفةةة المحافظةةة علةة  األصةةول المعرفيةةة وتطويرهةةا والعمةةل علةة  تحةةديثها بمةةا يةةتال -

 . ولصالح المستفيدين من المنظمة والمتعاملين معها ،ما البينة المحيطة بالمؤسسة
ودعمهةم  ،تهدف عمليات إدارة المعرفة إلة  تمكةين العةاملين فةي المؤسسةة لرفةا أداء المةوظفين فيهةا -

بالبيانةةةات واألرقةةةام وقاعةةةدة معلوماتيةةةة متكاملةةةة ودقيقةةةة تسةةةاعدهم فةةةي تحسةةةين أداء أعمةةةالهم ورفةةةا 
 .فاءتهم اإلنتاجية وتطوير قدراتهم ومهاراتهمك

ة بشةةكل شةةمولي لمعنةة  إدارة وتطةةوير المعرفةةة ونشةةرها بةةين العةةاملين فةةي القطةةا  التعريةةف والتوعيةة -
فةةةادة عةةةن طريةةة  بلةةةورة بشةةةكل أكبةةةر مبةةةادئ إدارة المعرفةةةة وتعمةةةيم اإل نالصةةةحي بحيةةةث يسةةةتخدمو 

 . الفرص الخاصة بأعمال إدارة المعرفة
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ة المعرفةةة إلةة  إيجةةاد القيةةادة الفاعلةةة والقةةادرة علةة  بنةةاء وتطبيةة  مةةدخل إدارة المعرفةةة فةةي تسةةع  إدار  -
ذات العالقة بهدارة المعرفة  .المؤسسات الصحية  

دراسة مختلف األوضةا  اتجتماعيةة والثقافيةة واتقتصةادية واألنظمةة ذات العالقةة فةي البلةدان التةي  -
 .ةتؤثر عل  فاعلية مبادرات إدارة المعرف

 
 فوائد إدارة المعرفة 7.2.2

 
يضةةا علةة  اإلنتاجيةةة ومخرجةةةات أسةةلوب ذكةةي ومتطةةور وتركةةز أتركةةز إدارة المعرفةةة علةة  إدارة العمةةل ب

النتةانج المرجةوة، إلة  العمل وليس عل  الجهةد المبةذول، ألن الجهةد المبةذول قةد يكةون ضةانعا وت يةؤدي 
 :يأتما يفيفهن أهم فواند إدارة المعرفة تكمن 

 .بعد حد ممكنإل  أالعمالء والمراجعين للمؤسسة  رضا -1
 .تحسين وضا واتخاذ القرارات -7

 .تقليل ازدواجية الجهد والوقت والمال -2

وابتكةةةار  ،دوات المناسةةةبة والمالنمةةةة لحةةةل المشةةةكالت الحاليةةةةاألإلةةة  تطةةةوير اتبتكةةةار للوصةةةول  -2
 .وسانل وخدمات جديدة وتحسينها

 .ضرورية للتركيز عل  صميم العملال ير تبسيط اإلجراءات وذلك بحذف العمليات  -6

مةةوارد المنظمةةة  ثمارتجعةةل القيةةادة العليةةا وصةةنا  القةةرار فةةي المؤسسةةة قةةادرين علةة  كيفيةةة اسةةت -5
 .المتاحة بالشكل الصحيح

تعمةةل علةة  منةةا ظهةةور اإلدارة المزاجيةةة حيةةث تظهةةر اإلدارة المزاجيةةة عنةةدما ت يوجةةد للمؤسسةةة  -2
 (7212الطاهر،.)نظام وسياسة واضحة

 
التةي تتمثةل بمةا  ،تجمةل الباحثةة بعةض فوانةد إدارة المعرفةة ،فمن خالل التعةرف علة  فوانةد إدارة المعرفةة

 :يأتي
ن إدارة المعرفة تلعب دورا أساسيا في مساعدة الموظفين داخل المؤسسات بتعزيز القدرة عل  اتخاذ إ

 .دارات العليااقتصارها عل  اإل، ومشاركة اإلدارة في اتخاذ القرارات وعدم كالتالقرارات وحل المش
 

أيضا  كما تعمل إدارة المعرفة عل  تطوير برامج اإلبدا  داخل المؤسسة بتطوير المعارف القديمة،
 .يزيد من قدرتها عل  المنافسة زيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف وزيادة في النمو مما
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 ،فرص للمنظمات فةي المجتمعةات التقدميةةت الكثير من الان إدارة المعرفة وفر  ( 7212بدير،) كد  أوكما 
سةاليب وألتحقي  تقدم تنافسي من خالل ربط ابتكارها بتكنولوجيةا جديةدة متطةورة، ووسةانل انتةاج جديةدة، 

ربةةاح وتةةوفير الثةةروة وتةةوفير فةةرص عمةةل وبالتةةالي زيةةادة األ ،عمةةل جديةةدة سةةاهمت فةةي تخفةةيض التكةةاليف
فمةثال سةاهم ،  (knowledge industry)صةناعة المعرفةة ى إل  خل  د  أكبيرة والحد من البطالة مما 

مةةن مختلةةف  كثيةةرة حةةاتت مرضةةية فةةي توافةةدن ردالتقةةدم والتطةةور الطبةةي وتغيةةر اتجهةةزة الحديثةةة فةةي ات
صبح أقطار العربية مما ساهم في زيادة دخل القطا  الصحي ورفا مستواه بين دول العالم، وبالتالي األ

 .يا وليس وقتيا أو ظرفيا وخاصة في المؤسسات المهنية الخدميةساسأالتوجه إلدارة المعرفة 
 

 عناصر إدارة المعرفة 8.2.2
 

تسةةةةع  مؤسسةةةةات القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص للحصةةةةول علةةةة  المعلومةةةةات والطاقةةةةة والنشةةةةاط مةةةةن البينةةةةة 
 نتةاج الخةدمات الالزمةة، الخارجية،  وحت  يتم تحول المعلومات والطاقة إلة  معرفةة وعمليةات وهياكةل إل

فةةةال بةةةد مةةةن عناصةةةر إلدارة المعرفةةةة حتةةة  يةةةتم تحديةةةد مسةةةار وطبيعةةةة المعرفةةةة وحجةةةم اتحتيةةةاج لهةةةا فةةةي 
 .مؤسسات القطا  الصحي الخاص

 
 الزيةةةةادات،( )2005الكبيسةةةةي، )عناصةةةةر إلدارة المعرفةةةةة مةةةةنهم الالبةةةةاحثين بعةةةةض مةةةةن جمةةةةا عةةةةدد أوقةةةةد 

 (:7222ورا  ملتق  اتستثمار،أ( )7228
التحةرك لمواجهةة تهديةدات أو فةرص بينيةة  ي أسةلوبباتستراتيجية  فه ول يتمثلن العنصر األإ -1

 . من أجل تحديد نقاط القوة والضعف الداخلية للمؤسسة

ساسةةةي فةةةي إدارة المعرفةةةة حيةةةث تنتقةةةل عبةةةره شةةةخاص حيةةةث يعةةةد الجانةةةب البشةةةري الجةةةزء األاأل -7
نظمةةةةة أدر شةةةةخاص كةةةةاالمؤسسةةةةة مةةةةن المعرفةةةةة الفرديةةةةة إلةةةة  المعرفةةةةة التنظيميةةةةة،  ويقصةةةةد باأل

 . المعلومات وكادر إدارة المعرفة

مكانيةةةة السةةةيطرة علةةة  إالتكنولوجيةةةا تلعةةةب دورا مهمةةةا فةةةي إدارة المعرفةةةة حيةةةث تسةةةهم فةةةي تعزيةةةز  -2
 .  قل وميسرةأالمعرفة الموجودة داخل المؤسسة وتجعل منها عملية سهلة وذات تكلفة 

 :  العملية  -2

العمل الجديدة التي تزيد من الترابط المتبةادل دور العملية في إدارة  المعرفة تطوير ممارسات  - أ
 .فراد فري  العمل الواحدأل

 .بدا  من خاللهااتسهام في تطوير البرامج الرسمية التي تبني المشاركة بالمعرفة واإل - ب
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من المعرفةة فةي تطبية  اإلجةراءات والسياسةات مةا  خل  المعرفة يحتاج إل  مستوى عال   -جة
 .لعملتقليل التركيز عل  قواعد ا

يضةةا قيةةاس النتةةانج وتراقةةب عمليةةة التقةةدم بتنفيةةذ البةةرامج وتعطةةي مؤشةةرات أتةةوفر العمليةةة  -د
 .لتقليل التكلفة وتحقي  سرعة اتستجابة

 
 عمليات إدارة المعرفة 9.2.2

 
أصبحت إدارة المعرفة في العصور الفكرية الحديثة تشكل منهجا في بعض المؤسسات الخدماتية 

ولوية أساسية في نجاح تقديم الخدمات ثم بدات أت تعتمد عل  رأس المال المادي كنتاجية حيث كانواإل
دراك أهمية دور إدارة المعرفة من ناحية نظرية ر م وجود صعوبة في تطبيقها، وصعوبة قياسها هب

ن تمر بعدة مراحل أو علميات أبصورة مباشرة ولكي تجني إدارة المعرفة نتانجها في المؤسسات ت بد 
خر بدءا بتشخيص المعرفة وتحديد األهداف وتوليد المعرفة وخزنها ثم كمل كل منها اآليملة متكا

 .توزيعها وتطبيقها
 
عل  ( 7228) الزيادات ورد عدد من الباحثين اختالف عمليات إدارة المعرفة داخل المؤسسات فركز  أو 
 :عمليات جوهرية إلدارة المعرفة وهي ن هناك ستأ
 

ديد أهداف المعرفة، وتوليد المعرفة، وخزن المعرفة، وتوزيا المعرفة، وتطبي  ، وتحتشخيص المعرفة
 .المعرفة

 
اب الذين اختلفوا في عرض عمليات إدارة المعرفة منهم ورد عدد من الكت  أفقد ( 7226) نجم ماأ
 :ن العمليات األساسية إلدارة المعرفة من وجهة نظره هيإاذ    Turbanنوريات
 
الحصول عل  المعرفة، وتنقيح المعرفة، وخزن المعرفة، إودارة المعرفة، ونشر ، و نشاء المعرفةإ

 .المعرفة

 
 :  فهي  Laudon and Laudon وجهة نظر تودون وتودنعمليات إدارة المعرفة من ما أ

شاء المعرفة، وتقاسم المعرفة، وتوزيا ونشرهاالحصول عل  المعرفة وترميزها  .، وا 
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، التحديد، الجما، اإلنشاءبأنها عمليات إدارة المعرفة  David Skyrmeم ر د ديفيد سكايفي حين حد  
 .التنظيم، التقاسم، التعليم، اتستغالل، الحماية، ثم التقييم

 
، اكتساب المعرفة، توليد تحديد المعرفة عمليات إدارة المعرفة تشتمل على أن  مارك دويسون  رأىو 

، تجسيد المعرفة، تحقي  (صريحة،ضمنية)المعرفةالمعرفة، التحق  من صالحية المعرفة، نشر 
 .المعرفة، ثم استغالل وتطبي  المعرفة

 
 :فهي( 1007الملكاوي،)لها اما علميات إدارة المعرفة كما مث  

 .، التخزين، التوزيا، التطبي  والمتابعةهداف، التوليدالتشخيص، األ

 
لقطا  الصحي الخاص قامت الباحثة وليتم التوصل إل  عمليات إدارة المعرفة من خالل مؤسسات ا

دبيات إدارة المعرفة، وبعد التطر  إل  عدد من الباحثيين لعمليات إدارة أباتطال  عل  العديد من 
اقتصرت الباحثة عل  تلك العمليات التي يتم العمل بها في ، المعرفة كل حسب اهتمامه وتوجهاته

 :ليات إدارة المعرفةعم(1:7)مؤسسات القطا  الصحي الخاص، ويوضح الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .عمليات إدارة المعرفة في مؤسسات القطاع الصحي الخاص: 1.1شكل 
 
 (7:7)الشكل 

 (7222الملكاوي، )المصدر
 في مؤسسات القطاع الصحي الخاص  عمليات إدارة المعرفة(1:1)الشكل 

تشخيص 

 المعرفة

اكتساب 

 المعرفة

 توليد

 المعرفة

 تخزين

 المعرفة

 توزيع

 المعرفة

استخدام 

 فةالمعر
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 تشخيص المعرفة :العملية األولى 
 

عرفة الموجودة داخل المؤسسة ومقارنتها بما هو مطلوب من يقصد بتشخيص المعرفة تحديد نو  الم
أجل تحديد الفجوة فيما بينهم، باإلضافة إل  تحديد مصادرها وطر  الحصول عليها والتعرف عل  

 .األشخاص الحاملين لها
 

ن عملية تشخيص المعرفة من العمليات األساسية في إدارة المعرفة داخل أويرى عدد من الباحثين ب
ة ألن نجاح مشرو  إدارة المعرفة يعتمد عل  دقة التشخيص، وعل  كيفية تشخيص المعرفة المؤسس

 .سرهاأالداخلية للمؤسسة وكيفية 
 

 :ومن أولويات عملية تشخيص المعرفة تمثيل المعرفة بعدة طر  منها
 .تمثيل المعرفة في هينة قواعد-1
 .تمثيل المعرفة بأسلوب الدتلة الرسمية-7
 (7228الزيادات،.)فة بالشبكات الدتليةتمثيل المعر -2
 

 مفتاحا أساسيا للبدء بهدارة المعرفة ألنها تشتمل  يعد  ن عملية تشخيص المعرفة أوترى الباحثة 
خرى عل  المعرفة الموجودة داخل المؤسسة والمعرفة المطلوبة من المؤسسة ويتم بناء العمليات األ

 .ساسهاأعل  
 

 عرفةاكتساب الم: العملية الثانية

 
يتم اكتساب المعرفة من ، و (التوصل للمعرفة وتوثيقها،  وجعلها متاحة للجميا)يقصد باكتساب المعرفة 

خالل تدريب األفراد في المؤسسة وتعليمهم ومالحظة الخبرات والتجارب، أو من خالل اتستما  إل  
 .، وورشات العمل والمشاركة في المؤتمراتالمحاضرات

 
 .استقطاب أفراد لديهم المعرفة من خارج المؤسسة اشرة تكتساب المعرفة هين الطريقة المبأكما 

تاحة المجال لهم ا  المؤسسة و إل  أفراد ن يتم نقل المعرفة أومن الضروري في عملية اكتساب المعرفة 
من أكثر نشاطات  د  المعرفة يعفي لالطال  عل  المعرفة والتشارك فيها من أجل استخدامها فالتشارك 

 (7226حجازي،. )همية، ويساعد بدرجة كبيرة عل  توليد معرفة جديدة للمؤسسةأالمعرفة  إدارة
 توليد المعرفة :العملية الثالثة
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بدا  المعرفة من خالل التوصل إل  معارف جديدة داخل المؤسسة للمساهمة إ ويقصد بتوليد المعرفة

 (7212بدير،.)يجاد حلول جديدةا  في التعرف عل  المشاكل و 
 

نجاز، ونقل ن عملية توليد المعرفة داخل المؤسسة تزيد من قدرتها عل  التفو  في اإلأالباحثة  وترى
 .الخبرات وتطوير مهارات الموظفين ومساعدة اإلدارة في توظيف المواهب واتحتفاظ بها

 
وليد لت (SECI)عل  نموذج  (Nonaka and Takunchi,1995) نوناكا وتاكونشي استند كل من

والمؤسسة  المجموعات، فراد،يشتمل عل  مستويات أساسية هي مستوى األ إذي المؤسسات معرفة فال
 :اآلتية من خالل تطبي  المبادئ 

 .نماط المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحةأوجود  -1
 .التفاعل الحركي بين المعرفة الصريحة والضمنية -7

 (لبينة التنظيميةا فراد، المجموعات،األ)وجود ثالثة مستويات للتفاعل اتجتماعي -2

 :نشطة والعمليات المكونة للمعرفة وهيوجود األ -2

فراد في تحول المعرفة الضمنية إل  معرفة ضمنية جديدة من خالل التفاعل اتجتماعي لأل -أ
 .بينة المؤسسة

شكال أتحول المعرفة الضمنية لدى األفراد إل  معرفة صريحة مكتوبة أو مرمزة أو ب -ب
 (.الرقيمة أو الرمزية)رىالمعرفة الصريحة اتخ

إل  حزم أو تكوينات معرفية رمزية ( المرمزة أو الرقيمة)تحول المعرفة الصريحة المكتوبة  -ج
وحت  تتم عملية التحويل ت بد من وجود علميات  يضا،أمن المعرفة الصريحة المكتوبة 

 .داركية وذهنية مسبقة لدى األفراد للحصول عل   معرفة مكتوبة جديدةإ
معرفة ضمنية،  لتضاف  إل اكتساب المعرفة من خالل انتقال المعرفة النصية الصريحة  -د

شياء،  دارك العقلي للظواهر واألنسانية،  فاإلفراد ممثال بالذاكرة اإلإل  الخزين المعرفي لأل
 (7222ياسين،.)يؤدي إل  تمثيل المعرفة والبحث عنها بصورة مستمرة

 
 فةتخزين المعر  :العملية الرابعة

 
ويقصد بتخزين المعرفة تخزين المعلومات الموجودة في وسانل التقنية المادية والمعنوية ويشمل ذلك 

 (. 7212حمود،)قواعد البيانات،  والوثان  المختلفة 
 :ما يأتي ن عمليات خزن المعرفة تشتمل عل  أ( 7226الكبيسي،)وأورد 
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 اتحتفاظ. 

 اتدامة. 

 البحث. 

 الوصول. 

  اتسترجا. 

 انالمك. 

 
مر ضروري ت سيما في المؤسسات التي تعاني من معدتت عالية في دوران أن عملية خزن المعرفة إ

ن عملية خزن المعرفة مرتبطة بالذاكرة التنظيمية، فالمؤسسات تواجه خطرا كبيرا نتيجة أالعمل، كما 
خذون المعرفة الضمنية  ير ألفقدانها الكثير من المعرفة التي يحملها األفراد الذين يغادرون المنظمة، في

 .الموثقة معهم، وتبق  المعرفة الموثقة مخزونة في قواعدها
 

ن المنظمات التي تقوم بالتخلص من المعرفة القديمة وعدم أ( 7221بروبست وراوب ورومهارت، )وأكد 
 وما  اتحتفاظ بها بداعي التطوير والتغيير تؤدي إل  خسانر كبيرة في المنظمة، فالخبرات السابقة

فادة منها همالها يتم اإلإهمالها، وبدت من إيصاحبها من تجارب بشرية تعتبر ذات قيمة  الية ت يمكن 
حيث تقوم المنظمة بتطوير ذاكرتها المعرفية والتخلص مما ليس ( بالتعلم العكسي)يسم   عن طري  ما

 .ي تحسين أو تطويرانما ألله قيمة واتحتفاظ بما هو مفيد فالخبرات السابقة تعد نقطة البداية د
 
 :همهاأتم تخزين المعرفة بطر  عديدة من يو 
المؤسسة بتسجيل كل ما يحدث معه وأية معلومة جديدة في مكان معين سواء في ن يقوم كل فرد أ -1

في ملفات عادية أو في شبكة الحاسوب بحيث تكون متاحة لكل أفراد المنظمة إذا أرادوا اتطال  
 .عليها

م شخص مسؤول بجما المعلومات وتخزينها بدقة وبطريقة يسهل استخدامها من قبل الجميا يقو  أن -7
 .دون اتهتمام بتحليل وتنقية المعرفة أو بنشرها وتداولها بطر  فعالة

يقوم كل األفراد داخل المؤسسة بتقديم المعرفة الموجودة لديهم إل  شخص أو إدارة معينة،  أن -2
وتنقية هذه المعرفة ثم تقوم بتخزينها بدقة بحيث يمكن تداولها من قبل وتقوم هذه الجهة بتحليل 

 .المنظمة بيسر وسهولة
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يجابية ويتم تحليلها وتنقيتها ثم يتم تنسيقها وتجزنتها ليتم تنسيقها ا  جما المعرفة بطريقة منظمة و  -2
 .ن أفراد المنظمةفضل صورة ما مراعاة ان يتم تداولها بسهولة ونشرها واستخراجها بدقة وييسر مأب
  (.7212الجعبري،)

 
 توزيع المعرفة :العملية الخامسة

 
ويقصد بتوزيا المعرفة نقل المعرفة المطلوبة للشخص في الوقت المناسب، ويتم ذلك من خالل 

العلي وقنديلجي )نترنت ومن خالل فر  العمل اتستعانة بتكنولجيا المعلومات وتطبيقها مثل شبكات اإل
 (.7225والعمري،  

 
ن عملية توزيا المعرفة تعتمد عل  مجال أو سيا  يوفر أ إل  (7222الكراسنة والخليلي، )وأشار 

يصال هكانت مجاتت حقيقية تسمح بأبين األفراد داخل المنظمة، سواء  إمكانية حدوث عملية تفاعل ما
تكنولوجيا ي يتم التفاعل بين األفراد من خالل أ .فراد، أو افتراضيةمباشر وشخصي بين األ

لكترونية، أو بناء مجاتت ذهنية مشتركة تسهل وتحفز عملية تبادل اتتصاتت، واتجتماعات اإل
 .المعرفة بين أفراد المنظمة

 
ماركويت  ن المعرفة داخل المؤسسات قد تنتقل أما بشكل مقصود أو بشكل  ير مقصود كما أشارإ
(Marqudt, 2002 : 38)،  م عملية نقل المعرفة عن قصد داخل ن تتأفالشكل المقصود يعني

مثل المذكرات  ،فراد، أو من خالل األساليب المكتوبةالمؤسسة عن طري  اتتصاتت الفردية بين األ
برامج و  برامج اإلرشاد الصحية،و  ،عقد المؤتمرات والندوات الداخليةو والتقارير والنشرات الدورية، 

الشكل  ير أما   .ير األعمال في األقسام الصحيةالتدريب والتنقالت بين الموظفين من خالل تدو 
رسمية، الن يتم نقل المعرفة بشكل  ير مقصود داخل المنظمة من خالل الشبكات  ير هو أمقصود ال

 . ساطيروالقصص واأل
 

ومن أجل الحصول عل  فواند أكثر من إدارة المعرفة ت بد من التعرف عل  مفهوم التشارك في 
وبا من أساليب نقل المعرفة، ألن البنية التي يتم فيها تشجيا التشارك في المعرفة سلأالمعرفة الذي يعد 

مكانية ا  فراد و بشكل أكبر من الموارد الفكرية لأل إل  اإلفادةتؤدي إل  توليد معارف جديدة، مما يؤدي 
 (.7226حجازي،.) بدا فضل لالبتكار واإلأ
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ن تتم عن أفة بمؤسسات القطا  الصحي الخاص نه يمكن لعملية التشارك في المعر أوترى الباحثة 
 (.1:0)طري  عدد من الوسانل كما في الجدول 

 
 وسائل التشارك في المعرفة بمؤسسات القطاع الصحي الخاص: (1:1) جدول
 الوسائل الرقم

 .المقابالت التي تعقدها مؤسسات القطا  الصحي الخاص  .1
 حي الخاصاتجتماعات التي يشارك فيها أفراد القطا  الص  .1
 فراد القطا  الصحي الخاصتكنولوجيا المعلومات المقدمة أل  .3
 نترنت المتوافرة بمؤسسات القطا  الصحي الخاصشبكات اإل  .4
 قواعد البيانات المتوافرة لدى مؤسسات القطا  الصحي الخاص  .5
 المحاضرات التي يعقدها القطا  الصحي الخاص  .1
 ات القطا  الصحي الخاصالكتيبات والمقاتت التي تصدرها مؤسس  .7
 الندوات التثقيفية التي تعتقدها مؤسسات القطا  الصحي الخاص  .8
 في مؤسسات القطا  الصحي الخاص العاملونالدورات التدريبية التي يتلقاها   .9

 تشكيل فر  عمل لدراسة المشكالت التي تواجه مؤسسات القطا  الصحي الخاص  .10
 

عرفة وتسهيل عملية تشارك األفراد داخل المؤسسة فهذا ت يعني وعل  الر م من تسهيل عملية نقل الم
سباب تردد األفراد في أف ،(7228 الغامدي،)عدم وجود معيقات تحد من عملية التشارك كما تراها 

 :خرين بما يمتلكون من معرفة تتمثل بما يليشراك اآلإ
 .رفةصحاب المعرفة من معأخرين عل  ما يمتلكه الخوف من حصول الناس اآل -1
ن يفقدوا سلطتهم وقوتهم بفقدانهم مصدر القوة التي يتمتعون أصحاب المعرفة من امخاوف  -7

 .بها، أي ما يمتلكونه من معرفة ضمنية

 .ن تكون منظمتهم تدعم الفردية والتنافسيةأمخاوف من احتمالية  -2

 .خرين للضرروبالتالي تعريض المنظمة واآل( الخطأ)ن يتم نقل المعرفة أمخاوف من  -2

خرين فيما شراك اآللشعور بانتفاء الفاندة والمصلحة الشخصية، فاألفراد الذين عل  استعداد إلا -6
ن لم إن يجمعوا عل  إشراك اآلخرين فيما يمتلكونه من معرفة ألديهم من معرفة من المتوقا 
 .ن ثمة فاندة أو تعويضا ينتظرهمأيكن لديهم احساس أو شعور ب
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 تخدام المعرفة تطبيق واس :العملية السادسة 
 

فادة الفعلية من المعرفة بطريقة فعالة تتضمن تحقي  أهداف المنظمة بكفاءة يقصد بتطبي  المعرفة اإل
هم الحرية ءعطاا  ين في المؤسسات الصحية صالحيات واسعة، و ملوفاعلية، وهذا يتطلب تفويض العا

 (.7222المعاني،) الكافية لتطبي  معارفهم
 

برز عملياتها من أارة المعرفة هو تطبي  المعرفة المتاحة للمؤسسة، وتطبي  إن الهدف والغاية من إد
 (.اتستعمال، إعادة اتستعمال، اتستفادة، التطبي )خالل 

 
ن عملية تطبي  المعرفة هي  اية إدارة المعرفة وتعني استثمار المعرفة، فالحصول عليها وخزنها أ

 . وتعتبر مكلفة يتم تحويل المعرفة إل  حيز التنفيذ،ذا لم إمور ت تعد كافية، أوالمشاركة فيها 
 

ن يكون تطبي  أمن المهم ربط استراتيجية إدارة المعرفة ما استراتيجية المنظمة الرنيسية، لذا يجب 
 ةفنجاح أي. ن تكون له قيمة كبيرة لصالح العملأهمية اتستراتيجية و المعرفة مستهدفا لمناط  األ
معرفة لديها يتوقف عل  حجم المعرفة المنفذة قياسيا لما هو متوافر لديها، مؤسسة في برامج إدارة ال

 الزيادات،)معايير التقييم في هذا المجال أهم  حدأتعرفه وما نفذته المؤسسة يعد  فالفجوة بين ما
7228.) 

 
فة حسن وجه تمتلك الميزة التنافسية،  فيجب تطبي  المعر أن المؤسسات التي تستخدم  المعرفة عل  أ

م هذه المنظمات قو فبعض المنظمات تعاني من فجوة بين المعرفة والعمل، وت بكاملها عل  اتنشطة،
بعقد العديد من الدورات والمناقشة والتخليص بدت من قيامها باتعمال والتطبي ، وفي ظل الثقافة 

ا  البا بالمعرفة السلبية للمنظمة يشيا الكالم أكثر من الحصيلة الموضوعية، ويهتم مديرو المشاري
ن توظف في حل المشكالت التي أن المعرفة يجب إالمتيسرة أكثر من اهتمامهم بالمعرفة المنتجة، 

ن يستهدف تحقي  األهداف أن تطبي  المعرفة يجب أضافة إل  إم معها ءن تتالأتواجهها المنظمة و 
  (. 7228ابو فارة، ) . راض الواسعة التي تحق  لها النمو والتكيفواأل
 
ن عملية تطبي  المعرفة بغض النظر عن لونها وتطبيقها ودرجة تعقديها ومجاتت حقولها ت تصبح  إ

ذا لم توضا  في موضا التطبي  العملي، فتحول المعرفة إنسانية فريدة إذات فاندة تذكر وذات قيمة 
قيمة بالتالي من افكار و رموز ينقلها الخبير إل  عمل يحسن األداء أو إل  منتجات وخدمات ذات 
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نجاز ا  تساهم المعرفة بصورة مباشرة قي تحسين األداء  التنظيمي عندما تستخدم لصنا القرارات و 
 (.7222ياسين،  .)المهام

 
 أبعاد إدارة المعرفة 10.2.2

 
حيةث تةةزداد مهةاراتهم التةةي تةةنعكس ، ن للمعرفةة عةةدة انعكاسةات إيجابيةةة علة  المنظمةةة وعلة  المةةوظفينإ

الذي يؤدي بدوره إل  السرعة والدقة في األداء  مما يعني الجودة بالمنتج أو الخدمة  عل  حسن األداء 
. التنافسةةية للمنظمةةة ةربةةاح وتحقيةة  الميةةز قةةل،  كمةةا يعمةةل علةة  زيةةادة األأالمقدمةةة بتكةةاليف ووقةةت وجهةةد 

 (.7222الملكاوي، )
 

 :لمعرفة وهيإن هناك ثالثة أبعاد رنيسة ل( 7212نور الدين،) كما ورد في Duekويرى 
ومةةن أمثلةةة هةةذا البعةةد محركةةات البحةةث، وقواعةةد البيانةةات، إدارة رأس المةةال : البعةةد التكنولةةوجي  -1

الفكةري، التكنولوجيةةا المتميةةزة والتةةي تعمةةل جميعهةا علةة  معالجةةة مشةةكالت إدارة المعرفةةة بصةةورة 
 .فةتكنولوجية، فالمنظمة تسع  إل  التميز من خالل امتالك البعد التكنولوجي للمعر 

عبر هذا البعةد عةن كيفيةة الحصةول علة  المعرفةة والةتحكم يُ : البعد التنظيمي واللوجستي للمعرفة -7
عادة استخدامه دارتها وتخزينها ونشرها وتعزيزها ومضاعفتها وا  ويتعل  هذا البعد بتجديد  .ابها وا 

عرفةةة بصةةورة الطرانةة  واإلجةةراءات والتسةةهيالت والوسةةانل المسةةاعدة والعمليةةات الالزمةةة إلدارة الم
 .فاعلة من أجل كسب قيمة اقتصادية مجربة

ويركةةز هةةذا البعةةد علةة  تقاسةةم المعرفةةة بةةين األفةةراد والمعرفةةة التةةي تشةةمل كةةل : البعةةد اتجتمةةاعي -2
المعلومةةةات والبيانةةةات واإلحصةةةاءات واألرقةةةام التةةةي يةةةتم الحصةةةول عليهةةةا مةةةن مصةةةادر موثةةةو  

المعرفةةةة ومةةةن خةةةالل تأسةةةيس ثقافةةةة  ومحدثةةةة، وتأسةةةيس المجتمةةةا علةةة  أسةةةاس ابتكةةةارات صةةةنا 
للمنظمةةة داعمةةة علةة  أسةةاس التشةةارك فةةي الحصةةول علةة  المعلومةةات  فةةي اسةةتخدامها بطريقةةة 

 .تعاونية

 

 مبادئ إدارة المعرفة 11.2.2
 

عدد من العلماء والباحثين عل  مبادئ إدارة المعرفة التي تشكل مفاتيح أساسية وشروط موضوعية  ركز  
 .  الناجمة لمشروعات وبرامج إدارة المعرفة في المنظمات الحديثةمن خالل تجارب التطبي
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فمن الضروري توفر عدد من المبادئ التي تتطلبها المؤسسات الصحية واتلتزام بها للوصول إلة  إدارة 
المعرفةةةةةةة بالطريقةةةةةةة الفعالةةةةةةة التةةةةةةي يمكةةةةةةن مةةةةةةن خاللهةةةةةةا تحقيةةةةةة  أهةةةةةةداف المؤسسةةةةةةات الصةةةةةةحية ويةةةةةةرى 

 :أتيي بادئ مابرز المأإن  (7222ياسين،)
 .إن جوهر إدارة المعرفة هو اتستثمار في أصول المعرفة -1
 (.توليفة متكاملة من الناحية اإلنسانية والتقنية)توليفة الحلول اإلنسانية والتكنولوجية  -7

 .إدارة المعرفة تتطلب وجود مديرين للمعرفة  -2

 .تبصير المعرفة أفضل من نمذجتها -2

 .االمشاركة بالمعرفة أصعب من إنتاجه -6

 

 :تقوم عل  عدة مبادئ وهي( 7212ت،الزيا) Daventpartرت ان إدارة المعرفة كما ذكر ديفنبأكما 
 . إدارة المعرفة تتطلب اتستثمار في عدد من األنشطة  -1

 .إدارة المعرفة تحتاج إل  مدير، من خالل إيجاد وظيفة لمدير المعرفة  -7
 .وتطويرها يات المعرفيةملإدارة المعرفة تحتاج إل  تحسين الع  -2

 .إدارة المعرفة لعبة سياسية تتطلب مفاوضات سرية ومداوتت سياسية  -2

 .وسو  للمعرفة إدارة المعرفة تتطلب خرانط للمعرفة،  -6

 
ن يكةةون تكامةةل مةةابين المبةةادئ داخةةل أه يجةةب ن ةةأوتةرى الباحثةةة مةةن خةةالل عةةرض  مبةةادئ إدارة المعرفةةة 
وكةوادر للمعرفةة أو التكنولوجيةا أو قةادة للمعرفةة أو  المؤسسة، وعدم تجاهل أي مبةدأ سةوء وجةود مةديرين

المشةةاركة بالمعرفةةة أو نفاذهةةةا وحاجتهةةا إلةة  العديةةةد مةةن األنشةةةطة ألن التكامةةل فةةي المبةةةادئ يةةؤدي إلةةة  
وخاصةةة فةةي القطةةا  الصةةحي مةةن   ،التعةةرف بالمعرفةةة الموجةةودة داخةةل المؤسسةةة واإلمكانةةات الموجةةودة

 .سرأجل تطبي  إدارة المعرفة بشكل أي
 

 بررات التحول إلى إدارة المعرفةم: 11.2.2
 

لعةةدة متطلبةةات ومةةؤثرات بينيةةة داخليةةة وخارجيةةة مةةن  ةبةةدأت المنظمةةات اتهتمةةام بةةهدارة المعرفةةة، اسةةتجاب
ة  اعةدد (7228الزيةادات،)ص أجل إدخال التغيير لتحقي  نو  من التكيف ما هذه المتطلبات البينيةة ولخ 

 :المعرفة بما يليمن مبررات التحول إل  إدارة 
تعةةاظم دور المعرفةةة فةةي النجةةاح المةةنظم، لكونهةةا فرصةةة كبيةةرة لتخفةةيض التكلفةةة ورفةةا موجةةودات  -1

 .المنظمة لتوليد اإليرادات الجديدة
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ن علةة  تمةةاس مباشةةر بوسةةانل سةةهلة قليلةةة التكلفةةة العولمةةة التةةي جعلةةت المجتمعةةات العالميةةة اآل -7
وتةةوفير نظةةم  ،ل خلةة  وتبةةادل التقةةارير القياسةةيةسةةهمت فةةي تسةةهيأالتةةي ، كالفضةةانيات واتنترنةةت

 .خرى لالتصاتتأ ةاتتصال عن بعد، وتوفير بن  تحتي

ثةةةر أصةةةبحت  البيةةةة المؤسسةةةات قةةةادرة علةةة  تلمةةةس أثةةةر الملمةةةوس والقيةةةاس للمعرفةةةة، حيةةةث األ -2
 .كبرأثر بشفافية عمال فيها، وقادرة عل  قياس هذا األالمعرفة في عمليات األ

 .ة من المعرفة وتنو  النظم والعمليات التي تدعم تطبيقهانوا  متعددأوجود  -2

فضال عن اختالف نظم تفسيرها ونقلها  اختالف طبيعة المعرفة كثيرا عن البيانات والمعلومات، -6
مةةن نظةةم تفسةةير ونقةةل المعلومةةات، وبالتةةالي تختلةةف القيمةةة المضةةافة لهةةا عةةن القيمةةة المضةةافة 

 .للمعلومات

 
 دارة المعرفةمجاالت استخدام إ 13.2.2 
 
القيةام  ن  أ إدراكا كان المدخل الذي تستخدمه المؤسسة من أجل توظيف إدارة المعرفة، فهن من المهةم أي

نمةةا يمةةس أجةةزاء المنظمةةة كلهةةا ا  بتوظيةةف إدارة المعرفةةة ت يمةةس فقةةط جةةزءا محةةددا مةةن أجةةزاء المنظمةةة، و 
 .ألن توظيف إدارة المعرفة يضيف قيمة للمنظمة

 
دارة المعرفةةةةة تتطلةةةةب وجةةةةود تنسةةةةي  فاعةةةل بةةةةين مختلةةةةف النشةةةةاطات والموجةةةةودات داخةةةةل  وبالتةةةالي فةةةةهن إ

- :دارتها معا بصورة جيدة وهيإربعة مجاتت رنيسية تجب أالمنظمة من خالل 
التجربةةة، والبراعةةة والكفةةاءة،  والمهةةارات والقةةدرات و وتشةةمل الخبةةرة، : مجةةال موجةةودات المعرفةةة  -1

 .والقابليات
ويشةةةةمل عمليةةةةات التوليةةةةد، والبنةةةةاء والنقةةةةل، والمراقبةةةةة  واتسةةةةتخدام، : ة مجةةةةال نشةةةةاطات المعرفةةةة -7

 .والتقييم

ويشةةةةةمل قةةةةةدرات األفةةةةةراد وميةةةةةولهم وقةةةةةدرات المنظمةةةةةة لبنةةةةةاء المعرفةةةةةة : مجةةةةةال القةةةةةدرات والميةةةةةول -2
 .واستخدامها

ويشةةةةةةةةةمل أهةةةةةةةةةداف المنظمةةةةةةةةةة  وتوجههةةةةةةةةةا،  واسةةةةةةةةةتراتيجياتها،  وممارسةةةةةةةةةتها : مجةةةةةةةةةال المنظمةةةةةةةةةة -2
 (.7226حجازي،.)وثقافتها
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 ةالمجاالت الرئيسية إلدارة المعرف: (2.2)شكل 
 wig (29،3113)كما ورد عن ( 2111الظاهر،:) المصدر

 
 المعرفةمراحل تطبيق إدارة  14.2.2

 
ين البيالوي)يرى  س ن تطبي  إدارة المعرفة في المؤسسات الصحية يمر ضمن مجموعةة إ( 7222،وح

 :كاملة،  وهي كما يليمن العمليات المت
البحةةث عةةةن مصةةةادر المعرفةةةة الداخليةةةة والخارجيةةة، والتعةةةرف علةةة  محتوياتهةةةا ومنتجاتهةةةا المعرفيةةةة   -1

 .ومدى اتفاقها ما احتياجات المؤسسات الصحية وتناسبها ما متطلباتها
ين علة  ين، وتقةديم الحةوافز لتشةجيا العةالمملمحاولة الكشف عن مصادر المعرفة الكامنة لةدى العةا -7

 .تحسين ادانهم
تحليةةل المحتةةوى المعرفةةي المتةةاح للمؤسسةةات الصةةحية مةةن مصةةادره الداخليةةة والخارجيةةة،  ومحاولةةة  -2

 .التواف  بين مكوناته، وتنسي  اتجاهاته بالتواف  ما التوجهات اتستراتيجية للجامعات
خةالل قنةوات اتتصةال عضةاء المؤسسةات الصةحية مةن أتنمية سةبل التفاعةل والتبةادل المعرفةي بةين  -2

 .التنظيمية المختلفة، ومتابعة تحديث الرصيد المعرفي بنتانج وحصيلة هذا التفاعل



 الموجودات

 نشاطاتالمعرفة
 المنظمة

 القدرةوالميول
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ين بحيةةث توضةةا لعمةةال وخطةةط األداء  وتحديةةد مهةةام العةةامدمةةاج المعرفةةة المتاحةةة فةةي تصةةميم األإ -6
 .المعرفة في اتستخدام الفعلي، ويتم تنميتها وتجديدها باستمرار

ة المتاحة بين قطاعات المؤسسات الصحية ومستوياتها المختلفة ونقلها إل  الخارج من تعميم المعرف-5
داري المتطةةور خةةالل نشةةرها بةةين العمةةالء وتكةةوين قاعةةدة معرفيةةة عريضةةة تمثةةل المسةةتوى التقنةةي واإل

 . الذي تتمتا به المؤسسات الصحية
 
 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة 15.2.2

 
المؤسسةةات تبةةد مةةن وجةةود متطلبةةات أساسةةية  تجعةةل مةةن المعرفةةة وتنظيمهةةا  لتطبيةة  إدارة المعرفةةة فةةي

فمةن أهةم المتطلبةات التةي تسةاعد المؤسسةات علة  نجةاح تطبية   ،مرا ممكنا وسةهالأوتقاسمها وتطبيقها 
 :إدارة المعرفة منها

وا  السةةلوك نةةأن لجميةةا يتةةوفير التةةزام اإلدارة العليةةا لتطبيةة  إدارة المعرفةةة مةةن خةةالل تشةةجيا المةةدير  -1
 .المناسبة إلدارة المعرفة بين العاملين

مةةن حيةةث المعرفةةة للتفاعةةل مةةا  ،قامةةة عالقةةات حسةةنة مةةا الزبةةاننإإدارة العالقةةة بالزبةةانن مةةن خةةالل  -7
 .متطلبات الزبانن والتغذية الراجعة التي يقدمونها

يجةةاد المعرفةةة وتنظيمهةةا إاسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات واتتصةةاتت فةةي إدارة المعرفةةة يسةةاعد فةةي  -2
 .وتقاسمها وتطبيقها

مؤسسةةة تضةةم  أيةةةلعةةاملين،  فاذهةةان أالعةةاملون وثقافةةة المؤسسةةة فالمعرفةةة موجةةودة بقسةةم كبيةةر فةةي  -2
 .ن فيها ثم الموارد والمواد والعملياتمليول  العابالدرجة األ

 
بنيةوي فةي المةوارد الداخليةة حيث يكمن رأس المال البشري في العاملين داخل المؤسسة أما رأس المةال ال

س المةال الزبةانني الةذي يضةم الزبةانن والمةوردين فةي أمثل قواعد البيانات والبنية والطران  المؤسسةية، ور 
 .السو 

 
دانهةا وتطويرهةا أن تقوم بتوظيف الفقرة العاملة المعرفية، وتةدريبها وقيةاس أن دور إدارة الموارد البشرية إ

كمةةةةل وجةةةه  كةةةان تاثيرهةةةةا أكبةةةر فةةةي إدارة معرفةةةةة أذ هةةةةذه المتطلبةةةات علةةة  ثةةةم مكافنتهةةةا، فكلمةةةةا تةةةم تنفيةةة
 .المؤسسة، وتثمر جهودها بشكل أكبر في خل  ثقافة المعرفة

 
القيم والمعتقدات التي تساعد فةي القةدرة فةي اتخةاذ القةرارات، و ما الثقافة المؤسسية تتكون من الفرضيات أ

 :نافر عنصر االمعرفة يجب تو  وحت  يتم توليد ثقافة مؤسسية تعاونية إلدارة
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ن يتوافر داخل المؤسسةة منةاد داعةم للةتعلم وممارسةة إدارة المعرفةة مةن خةالل مشةاركة العةالمين أ -
ة التقليديةة للمؤسسةة وتحويلهةا إلة  يةحةداث تغييةر فةي العقليةة الثقافهفي خلة  المعرفةة وتقاسةمها ب

 . مفهوم تقاسم المعرفة بدت من اختزان المعرفة
 .المعرفةفي ن يتشاركوا أاألفراد ودفعهم إل  تحفيز  -

 
 :قياس نتانج إدارة المعرفة -6
نهةةا اسةةتثمار يعةةود بالفوانةةد علةة  المؤسسةةة إنفةةا ، بةةل إنهةةا أن إدارة المعرفةةة ت يجةةب النظةةر إليهةةا علةة  إ

 .وهذه الفواند تقاس بقيمة عواند اتستثمار
 
كصةعوبة تقةةدير القيمةةة )ساسةةها أديات الهامةةة ن عمليةة قيةةاس المعرفةة مهمةةة صةةعبة وتواجةه بعةةض التحةإ

اتمةةةةم  –نيويةةةةورك (  )الشةةةةبكات ودمجهةةةةا مةةةةا معةةةةارف العةةةةاملينو س مالةةةةه الفكةةةةري، أالمعرفيةةةةة للفةةةةرد ور 
 (. 7222المتحدة،

 
 :سب  تضيف الباحثة بعض العناصر الالزمة لمتطلبات تطبي  إدارة المعرفة وهي من خالل ما

 لتمويل ودعم إدارة المعرفةن يتم تخصيص ميزانية كافية أ  -1
تةةةدريب العةةةاملين داخةةةل المؤسسةةةات علةةة  عمليةةةات إدارة المعرفةةةة حتةةة  تكةةةون المعرفةةةة لجميةةةا أفةةةراد  -7

 . المؤسسة
تحفيز العاملين عل  توليد معارف جديدة للمؤسسة مةن أجةل التشةجيا علة  اإلبةدا  باسةتغالل رأس  -2

 .المال الفكري لدى العاملين

 
 المعرفة والمعلومات إدارة  العالقة بين 11.1.1

 
،  والحةةةةةوار المكةةةةةاني بالتراسةةةةةل ةاتفتراضةةةةةيو  حسةةةةةية، والةنسةةةةةانياإلو  ةالمعرفةةةةةة بةةةةةين التقنيةةةةةدمجةةةةةت إدارة 

رض المنظمةةةة بالمعرفةةةة والخبةةةرة التةةةي يجةةةري ألكترونةةةي، والمعرفةةةة المتراكمةةةة التةةةي تمتةةةد جةةةذورها فةةةي اإل
دمغة التي يتم اسةتقطابها وشةراؤها بغةض نية أو باأللكترو استيرادها بوسانل شرعية وحرة عبر القنوات اإل

 (7228بو النصر، أ. )النظر عن الجنسية واللون والعر 
 
ن المعرفةةة ا  خةرى، و أن المعلومةات مرتبطةة بمصةطلح البيانةات مةن جهةة، وبمصةطلح المعرفةة مةن جهةة إ

سةتخدمين،  الةذين هي حصيلة مهمة ونهانية تسةتخدام واسةتثمار المعلومةات مةن قبةل صةنا  القةرار والم
 .يحولون المعلومات إل  معرفة وعمل مثمر يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم
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فالعالقةةةة بةةةين إدارة المعرفةةةة والمعلومةةةات فةةةي المنظمةةةات المعاصةةةرة تتبلةةةور فةةةي العديةةةد مةةةن التقسةةةيمات 
مةثال عمةل المعلومةات أو العةاملين فةي مجةال يكةون فةي اإلطةار الةذي يشةتمل علة   ،عمال الوظيفيةةواأل
 :مين ومعالجة المعلومات ويتم التمييز بين العاملين في مجال المعلومات من خالل أليد وتتو 

حولةةةون البيانةةةات إلةةة  معلومةةةات، حيةةةث يكرسةةةون عملهةةةم بشةةةكل يالعةةةاملون مةةةا البيانةةةات الةةةذين  - أ
ساسي عل  معالجة وبث وتوزيا المعلومات مثل العاملين في مجةال السةكرتارية والعةاملين فةي أ

 .وليةت، وحفظ السجالت، وتهينة الرسوم والخرانط والمخططات األمجال المبيعا
مثةل ساس يولدون ويؤمنون المعرفة من خالل اتستثمار األالعاملون ما المعرفة الذين هم باأل  - ب

مثلةةة العةةاملين فةةي أللمعلومةةات التةةي يحصةةلون عليهةةا مةةن العةةالمين فةةي مجةةال البيانةةات، ومةةن 
العلةي وقنةديلجي .)ابن، والكت ةو ن والمعمةاريو المهندسةو ن، و مالمصةمو  ن،و البةاحث: مجال المعرفةة 

 (.7225والعمري،
 

ن إدارة المعرفةةةة فةةةي أويمكةةةن تلخةةةيص العالقةةةة بةةةين إدارة المعرفةةةة والمعلومةةةات مةةةن وجهةةةة نظةةةر الباحثةةةة 
ن، فالمعلومةةةات موجةةةودة فةةةي كةةةل زمةةةان ومكةةةان لكنهةةةا مسةةةتقلة مةةةن ين جديةةةدتيظةةةاهرت اتيسةةةوالمعلومةةةات ل

سةاس تعتمةد علة  وجةود المعلومةات نما إدارة المعرفةة مرتبطةة بالشةخص ذاتةه ولكنهةا باألشخاص،  بياأل
 .ن ر م ارتباطهما معاان مختلفافهما مصطلح

 
مةال  سأن إدارة المعرفة وتطبيقها داخل المؤسسة الصحية سيكون لها أهمية كبيرة،  حيث تعتبر ر أكما 

 .ويحق  قيمة فعلية للمؤسسة مستقبال
 

د  مةةةن خةةةالل أن يةةةتم التوضةةةيح بشةةةكل أمصةةةطلح المعرفةةةة بالبيانةةةات والمعلومةةةات يمكةةةن  فةةةر م اخةةةتالط
ثناء عرض شكواه عن المرض الذي يعاني منه أوفي  ،ن  مريضا يزور الطبيب المعالجإالمثال التالي، 

يحصل منه الطبيب عل  قدر من المعلومةات، بعةض مةن هةذه المعلومةات تكةون هامةة بالنسةبة للطبيةب 
ومن ثةم تصةبح  ،خرى ليست لها عالقة بتشخيص المرضأن هناك معلومات أمرض،  ير لتشخيص ال

بالنسبة للطبيب بمثابةة بيانةات، ويةربط الطبيةب بةين مةا حصةل عليةه مةن معلومةات بقاعةدة المعرفةة لديةه 
 .لعله يتمكن من تشخيص المرض ووصف العالج المناسب

 
نةةةه قةةةد يطلةةةب مةةةن هنةةةه مةةةن تشةةةخيص المةةةرض، فوعنةةةدما ت يجةةةد الطبيةةةب المعلومةةةات الكافيةةةة التةةةي تمك

 .المريض إجراء بعض التحاليل
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كيةد أكيةد أو عةدم تأوعند إجراء التحاليةل يحصةل الطبيةب علة  قةدر مةن المعلومةات التةي تسةاعده علة  ت
ن الطبيةب ينتقةل أويشةير ذلةك ، ن يربطها بتانج تحاليةل المختبةرأافتراضاته حول تشخيص المرض بعد 

 . بين البيانات والمعلومات والمعرفة في حركة ديناميكية
 

فالبيانات هي رموز مجردة يتم تحويلها عن طري  عمليةة التشةغيل إلة  معلومةات، أي رمةوز ذات دتلةة 
استنادا إل  معايير تتيحها قاعدة المعرفة، وعةن طرية  الةدمج بةين المعلومةات وقاعةدة المعرفةة يةتم خلة  

 (7221العلواني،. )عرفة القانمةمعرفة جديدة تضاف بدورها إل  قاعدة الم
 

 س المال الفكريأعالقة إدارة المعرفة بر 17.2.2
 
ن رأس المةةال الفكةةري أ( 7222الفضةةل، )وردهةةا أس المةةال الفكةةري كمةةا ان العالقةةة بةةين إدارة المعرفةةة ور إ

اس سةيعتبر المورد الةذي يسةتخدم لخلة  وتطبية  المعرفةة الالزمةة لتعزيةز قيمةة المؤسسةة، وبةذلك فةهن األ
 . المنطقي الذي يقوم عليه يتمثل في قدرته عل  خل  القيمة التي تعد قلب اإلدارة اتستراتيجية

 
 :مادية هي المكونات رأس المال الفكري  ير 

بدا  والخبرة فيتكون رأس المال البشري صول البشرية التي تحتوي عل  المعرفة والمهارات، واإلاأل -
 . ضافة إل  الخبرة السابقة أو المكتسبة من خالل العملفة باإلمن مزيج المهارات والقدرات والمعر 

 . رشادات والمنشوراتصول الفكرية وهي المعلومات والمذكرات المكتوبة واإلاأل -

أي كل ما يمكةن حمايتةه  ،الملكية الفكرية وهي براءات اتخترا  وحقو  الطبا والعالقات التجارية -
 .قانونيا

 .جراءات وقنوات التوزيافة والنماذج التنظيمية والعمليات واإلصول الهيكلية وتشمل الثقااأل -

س مال العالقات وهو يعكس طبيعة العالقات التي تربط المنظمة بعمالنها ومورديها ومنافسها، أر  -
 (7226حسن،. )أو أي طرف يساعد في تطوير وتحويل الفكرة إل  منتج أو خدمة

 
 ات الصحيةالمعرفة في المؤسسإدارة  اتاستراتيجي18.1.1

 

مكانةةةات هةةةدافها ورسةةةالتها وتعزيةةةز القةةةدرات واإلأداة لتحقيةةة  أتسةةةتخدم المؤسسةةةات المعرفةةةة والمعلومةةةات كةةة
وبنةةةاء اسةةةتراتيجيات تةةةدعم إدارة المعرفةةةة وتعمةةةل علةةة  تطبيةةة  كافةةةة أسةةةاليب اإلدارة  ،الماديةةةة والمعنويةةةة

 (7212حمود،  )كما ورد في ( Zack,1222)المعرفية والمعلوماتية فيها 
وتسةةع  المؤسسةةات الحديثةةة سةةواء كانةةت حكوميةةة أو خاصةةة إلةة  تطةةوير إطةةار عةةام ونمةةاذج اسةةتراتيجية 

ليةةات والنشةةاطات التةةي تعمةةل علةة  ربةةط عمليةةات إدارة تسةةم  باسةةتراتيجية المعرفةةة مةةن خةةالل جمةةا اآل
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 اث تشةكل نظامةدواتها والتكنولوجيا والنماذج التنظيميةة مةا اسةتراتيجيات المنظمةة المختلفةة حيةأالمعرفة و 
 .يهدف إل  دعم نقاط القوة في المنظمة وعالج نقاط الضعف متكامال

 
كما تحتاج استراتيجية المعرفة تحليل الفجوة المعرفية للمؤسسةة مةن أجةل معرفةة مةا تملكةه المؤسسةة مةن 

بينةة والتةوازن مةا متطلبةات ال ،حداث توازن في تبني اتستراتيجية المعرفيةة مةن جهةةا  معرفة وما تطبقه و 
 . خرىأالخارجية من جهة 

 
فكلمةةا كانةةةت المؤسسةةة قةةةادرة علةةة  إدارة مصةةادر المعرفةةةة والمعلومةةات واسةةةتثمار مةةةا لةةديها مةةةن مصةةةادر 

بالتةالي يحةدث تقلةيص باتسةتراتيجية  ،كانت استراتيجيتها وسياساتها متكاملة وفعالة ،معلوماتية ومعرفية
 (.7212حمود،)ورفا مستوى األداء  بكفاءة 

 
ن إدارة المعرفةةة تولةةد معرفةةة جديةةدة التةةي تكةةون مصةةدرا فعةةات للميةةزة التنافسةةية أبةة( 7226نجةةم،  )د ويؤكةة

ت انهةا تظةل تعمةل كموجةه إالتي ترتكز عليها اتستراتيجية فهن اتستراتيجية ر م ارتكازها علة  المعرفةة 
فقةةد حةةدد ثةةالث ( 7228 الزيةةادات،)أمةةا  .نشةةاء معرفةةة جديةةدةإساسةةي إلدارة  المعرفةةة بةةين اتبتكةةار أو أ

 :ي المنظمات وهي عل  النحو اتتيدخال إدارة المعرفة فاستراتيجيات إل
يمكةةن اسةةتخدام هةةذه اتسةةتراتيجية بشةةكل :اسةةتراتيجية النمةةو التةةدريجي فةةي اسةةتخدام إدارة المعرفةةة  -1

مةن فةراد المعنيةون يتمتعةون بمسةتوى عةال  وضةا  المنظمةة مناسةبة واألأتدريجي أي عنةدما تكةون 
 . اتهتمام

يةةةتم تطبيقهةةةا بشةةةكل تةةةدريجي وبتةةةروي وحةةةذر علةةة  جةةةزء معةةةين فةةةي : اسةةةتراتيجية التةةةروي والحةةةذر -7
وسةةا ووفةة  الحاجةةة حيةةث تسةةع  هةةذه  اتسةةتراتيجية إلةة  أومةةن ثةةم تطبةة  علةة  نطةةا  ، المنظمةةة

تةةةوفير مةةةوارد تحتاجهةةةا المنظمةةةة وتعمةةةل علةةة  تطبيةةة  إدارة المعرفةةةة كمةةةا تقلةةةل المخةةةاطر وتحقةةة  
 . تسبات تنافسيةمك

اسةتراتيجية دعةةم وجهةةات النظةر المتقدمةةة والفاعلةةة تعةد هةةذه اتسةةتراتيجة جةزءا مةةن محاولةةة واسةةعة  -2
 .مامبداعية تتطلا إل  اإلإتهدف إل  تجديد المنظمة وتقويتها من خالل وجود إدارة 

 
تسةاعد علة  نجةاح  ن استخدام استراتيجية إدارة المعرفة داخل مؤسسةات القطةا  الصةحيأوترى الباحثة 

  :المعرفة فيها من خالل مايليإدارة 
 . هداف المؤسسة الصحية وربطها باستراتيجية إدارة المعرفةأتوضيح رؤية ورسالة و  -1
  .جلاستخدام التخطيط اتستراتيجي في وضا خطط طويلة األ -7
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مةةةن هةةةذه  التعةةةرف علةةة  مةةةا تمتلكةةةه المؤسسةةةة الصةةةحية مةةةن معةةةارف ومةةةا ينقصةةةها أو مةةةا تحتاجةةةه -2
 .المعارف

والمقترحةةات مةةن قبةةل متلقةةي الخدمةةة مةةن أجةةل توظيفهةةا لتوليةةد معةةارف  ىن يةةتم اسةةتغالل الشةةكاو أ -2
  .جديدة

اسةةةةةتخدام اسةةةةةتراتيجية إدارة المعرفةةةةةة يسةةةةةهم فةةةةةي اتخةةةةةاذ القةةةةةرارات اإلداريةةةةةة ويسةةةةةاهم وضةةةةةا حلةةةةةول  -6
 .كالتللمش

 
 ت الصحيةالمعرفة في المؤسساالتحديات التي تواجه إدارة  19.2.2

 
والصةعوبات التةي تواجةه بةرامج إدارة  كالتالمشة( 7212حمةود،)كمةا ورد فةي  (santous 2001)يحةدد 

 :المعرفة بما يلي
ن اختالف قيم وعادات األفراد قد ت يدعم المشةاركة فةي المعرفةة والمعلومةات  إ: الثقافة التنظيمية  -1

ن تتبنةة  ثقافةةة أخةةرين، فةةال بةةد للمنظمةةة اآلر بةةة مةةنهم فةةي امةةتالك القةةوة والقةةدرة فةةي التةةاثير علةة  
 .تنظيمية تعاونية تشجا التبادل المعرفي والمعلوماتي

لكترونية حديثة إتحتاج إدارة المعرفة والمعلومات إل  تبني أساليب وبرامج : األساليب التكنولوجية -7
 .ظمةوتكون هذه األساليب  مكلفة مما يحد من مدى التطور في استخدامها من قبل المن

تطةةور وتغييةةر المعلومةةات بصةةورة سةةريعة يحتةةاج إلةة  تحةةديث بشةةكل مسةةتمر : التغييةةر والتحةةديث -2
ن اخةةةتالف طبيعةةةة أيتناسةةةب مةةةا معطيةةةات وظةةةروف البينةةةة التنظيميةةةة الداخليةةةة والخارجيةةةة،  كمةةةا 

يتطلب تبني أساليب مختلفة للتعامل معها، وكل ذلك يحتاج إل  جهود ( كمية ونوعية)المعلومات 
 . وارد كبيرة ومكلفةوم

ن تتسةةاوى مةةا أداخةةل المنظمةةة يوجةةد معلومةةات كثيةةرة لكةةن ت بةةد : نةةوا  المعلومةةات أالتمييةةز بةةين  -2
 . ن تعكس المعن  الصحيح لهاأجودتها، و 

امةةام تةةدقف المعلومةةات ونشةةر المعرفةةة  ااتسةةتراتيجيات التنظيميةةة والفلسةةفة اإلداريةةة قةةد تقةةف عانقةة -6
 .بر هذا من أهم العوامل والتحديات التي تؤثر في جوهر اإلدارة المعرفيةداخل المنظمة حيث يعت
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 المعرفة في المؤسسات الصحيةمشكالت واخفاقات إدارة  10.2.2
 

ن الفةر  بةين القةرار الرشةيد و يةر الرشةيد هةو فةر  أتبدو المعرفة بمثابة ضمانة ضد الفشل عل  اعتبار 
عرفةةة لكةةل منهةةا، لةةذلك فةةهن إلدارة المعرفةةة نجاحاتهةةا كمةةا لهةةا فةةي الكميةةة المتاحةةة مةةن المعلومةةات أو الم

ن تمثل عامال مرجحا من أجل النجاح،  بةل وأل تهاءاخفاقاتها، وهذا ت يعود فقط لوجود إدارة فعالة وكفإ
دانهةةا وزيةةادة رافعتهةةا أفضةةل لتحسةةين رسةةاء مفاهيمهةةا وممارسةةاتها األإإدارة المعرفةةة ت زالةةت تسةةع  إلةة  

 .يجابيةجها اإلوتعظيم نتان
 

 :سباب إل  ما يليمن مشروعات إدارة المعرفة وتعود األ%( 22-62)فا  مابين خوتقدر حاتت اإل
ن كةةان النظةةام المقتةةرح إن تهةةتم بشةةكل عميةة  أن إدارة المعرفةةة تعةةول كثيةةرا علةة  التكنولوجيةةا دون أ -أ

 . هدافهاأإلدارة معرفة الشركة مالنما لحاجتها و 
 . م اإلدارة العليا بهدارة المعرفةنقص دعم والتزا -ب
 (7228نجم،). فراد المستخدمين في إدارة المعرفةعدم تقديم الحوافز لأل -ج
 

جرته من مقابالت استطالعية فةي مؤسسةات القطةا  الصةحي الخةاص فقةد أمن وجهة نظر الباحثة وما 
مؤسسات القطا  الصحي تبين عدد من المعيقات والمشكالت التي تحول دون تطبي  إدارة المعرفة في 

 :بما يلي
اإلدارة العليةةةا داخةةةل المؤسسةةةة تكةةةون عانقةةةا إلدارة المعرفةةةة مةةةن خةةةالل رفضةةةها للتغييةةةر أو توليةةةد  -1

 .معارف جديدة
خةةذ إدارة أضةةغوطات العمةةل الموكلةةة للمةةوظفين تعيةة  مةةن عمليةةة اكتسةةاب أو توليةةد المعرفةةة وعةةدم  -7

 . بشرية داخل المؤسسةسلوب لتطوير الكوادر الأالمعرفة كعامل أو 
مخصصةةة إلدارة المعرفةةة، خةةالل التخطةةيط أو وضةةا ميزانيةةات ( مةةوارد ماليةةة)عةةدم تحديةةد ميزانيةةة  -2

 .األقسام األخرى مما يحد من تطبي  المعرفة
ثةةار آومةةا يةةنعكس عليةةه مةةن  ،األوضةةا  السياسةةية واتقتصةةادية التةةي يمةةر بهةةا الشةةعب الفلسةةطيني -2

وتجعلةةةه ينشةةةغل بتحقيةةة   ،بةةةدا ية تعيةةة  مةةةن تطةةةور الفكةةةر البشةةةري لإلنفسةةةية واجتماعيةةةة واقتصةةةاد
 .المستوى المطلوب منه فقط

شةةراك جميةةا المةةوظفين العةةاملين فةةي القطةةا  الصةةحي بةةهدارة المعرفةةة واقتصةةارها علةة  فنةةة إعةةدم  -6
 . تاحتها ونشرهاإمحددة من الموظفين وبالتالي عدم 
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د وخاصة المعرفة الضمنية،  وقةد يعةود ذلةك لعةدم وجةود احتكار المعرفة وبقاؤها في رؤوس األفرا -5
مان الوظيفي،  وخاصة الموظفين الذين بدا ، وعدم شعور الموظفين باألتحفيز عل  اتبتكار واإل

 . يعملون لفترة قصيرة داخل المؤسسة
 نما الحصول عليها جاهزة، أو عدم تطبيقهةا فةيا  عدم ر بة بعض العاملين بالبحث عن المعرفة و  -2

 .فكار من ناحية عمليةألوعدم استغاللها في تطوير ا( خذ تدريبات وورشاتأ)نطا  العمل مثل 
 

نجةاح إدارة المعرفةة فةي وترى الباحثة من خالل اتطال  عل  ما كتب فةي هةذا المجةال وجةود عوامةل إل
 :يلي المؤسسات الصحية الخاصة تشمل عل  ما

 .داري والمادي لنظام إدارة المعرفةحية بتقديم الدعم اإلتقوم اإلدارة العليا في المؤسسات الص أن -1
 .يتم ربط أهداف المؤسسات الصحية ورسالهتا ورؤيتها بنظام إدارة المعرفة أن -7
تحفيز العاملين من أجل المشاركة بتشةخيص وتوليةد واكتسةاب وتخةزين وتوزيةا واسةتخدام المعرفةة  -2

 .الحوافز المعنويةت أو آما من خالل الحوافز المادية والمكافإ
نةةةةه المصةةةةدر أل ؛وتأيكةةةةون اتهتمةةةةام داخةةةةل مؤسسةةةةات القطةةةةا  الصةةةةحي بالعنصةةةةر البشةةةةري  أن -2

س مةةةال بشةةةري وفكةةةري،  مةةةن خةةةالل تدريبةةةه علةةة  عمليةةةات إدارة أساسةةةي فةةةي توليةةةد المعرفةةةة كةةةر األ
 . المعرفة

 
 في المؤسسات الصحية  المعرفةقياس مدى فاعلية إدارة  11.2.2

 
همهةةا تحقيةة  ألتةةي مةةن ، التةةي تطبةة  إدارة المعرفةةة تسةةع  إلةة  تحقيةة  أهةةداف اسةةتراتيجيةن المؤسسةةة اإ

يجابيةةةا علةةة  حجةةةم مبيعاتهةةةا إالميةةزة التنافسةةةية، وزيةةةادة حصةةةتها اإلنتاجيةةةة فةةةي السةةةو ، وبالتةةةالي تةةةنعكس 
 .رباحهاأو 
 

كمةةا يمكةةن فمةةن خةةالل معرفةةة درجةةة تطبيةة  األهةةداف المتحققةةة يمكةةن قيةةاس مةةدى فاعليةةة إدارة المعرفةةة 
قياسها من خالل مؤشرات األداء الرنيسية والفرعية، كمةا يمكةن التعةرف علة  مةدى فاعليةة إدارة المعرفةة 

 :من خالل بعض التساؤتت
 دت المعرفة إل  تحقي  الميزة التنافسية؟أهل  -

 هل أسهمت في تحقي  الفاعلية والكفاءة؟ -
 هل أسهمت في دقة العمل ؟ -

 هل أسهمت في السرعة بالعمل ؟ -
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 العميل؟ اهل أسهمت في زيادة رض -

 (7222الملكاوي،)يجابا عل  سلوك العاملين؟ إثارها آهل انعكست  -

 
سةلوب المعيةاري في ورقة قدمها لمؤتمر إدارة المعرفة في العالم العربي فقد حةدد األ( 7222العربيد،)ما أ

 :الممكن لقياس وعرض رأس المال المعرفي بما يلي 
 سلوب بطاقات النقاط المتوازنة ما المؤشرات أالمؤسسات باستخدام  عرض وسانل الرقابة في -1
 :تية تقسيم رأس المال المعرفي إل  الفنات الثالثة اآل -7

 (براءات اتخترا  الخبرات، فراد،معارف األ)رأس المال البشري  -أ
 (صول اتخرىاأل قواعد البيانات، نظم المعلومات،)رأس المال الهيكلي  -ب
 (العالقات التجارية عالقات العمالء،)ل العمالءرأس ما -ج

 .عرض األصول  ير الملموسة كمؤشرات مالية -2
 

 :مؤشرات لعمليات المعرفة( 7212العذاري والدعمي،)حدد كل من 
 

 نتاج المعرفة إمؤشرات : اوت
 النشر العلمي -1
 براءات اتخترا  -7
 .لتطويرإعداد العاملين في إنتاج المعرفة والعاملين في البحث وا -2
 .اإلنفا  عل  البحث والتطوير -2
 . مؤسسات البحث والتطوير -6

 
 :مؤشرات نشر المعرفة : ثانيا

 يرتبط مؤشر نشر المعرفة بالتكنولوجيا والجانب اتقتصادي والسياسي
 

 (:مؤشرات اتندماج)مؤشرات توظيف المعرفة : ثالثا
 .سياسات نقل التقنيات وتوظيفها في الوطن العربي -1
 .ابط بين مؤسسات البحث العلمي والقطاعات اإلنتاجيةالرو  -7
 .حاضنات األعمال والتقانة -2

 واألهلي اإلطار النظري المتعلق بالقطاع الصحي الخاص: المبحث الثاني 1.3
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 واقع القطاع الصحي 3.3
 

يشةةةهد القطةةةا  الصةةةةحي فةةةي الةةةةوطن العربةةةي حركةةةةة تغيةةةر وتطةةةور هانلةةةةة وسةةةريعة تتمثةةةةل فةةةي  تحةةةةديث 
 ،وتحسين وتجديد الخدمات والسلا المقدمة ومةا يتبةا ذلةك مةن خةدمات أخةرى ه،ساليبأيا العمل و تكنولوج

سةةتراتيجية وبنةةاء الهياكةةةل وفةةي المقابةةل حركةةة تطةةور تسةةير أبطةةأ تتمثةةةل فةةي بنةةاء السياسةةات العامةةة وات
 .التنظيميه السليمة وثقافة العاملين

 
المنافسةة الداخليةة فةي تتمثةل  ،ه تحةديات ضةخمةفالمؤسسات الصحية في القةرن الحةادي والعشةرين تواجة

والخارجية، خاصة في ظل ما يطل  عليه بالعولمةة وباتةت تلةك المؤسسةات تتعامةل مةا تكنولوجيةا تتقةدم 
مسةتجدة  ةمن الغمةوض وعةدم التأكةد، ومؤسسةات باتةت تواجةه نظةر  ةبسرعة، وتعمل في عالم يسوده حال

 .صول والمواردللموارد البشرية فيها باعتبارها أعل  األ
 

فالمؤسسات الصحية في القرن الحادي والعشرين تختلف عن مؤسسات القرن العشةرين، فهةي مؤسسةات 
المةةؤتمر العربةةي )قويةةة تمتةةاز بقةةوى بشةةرية قويةةة سةةواء علةة  مسةةتوى القيةةادات أو علةة  مسةةتوى العةةاملين 

 (7225الخامس،
 

 مفهوم القطاع الصحي 1.3.3

 

مةةن تنظةةيم  يساسةةأنةةه جةةزء أقطةةا  الصةةحي والمركةةز الصةةحي علةة  عرفةةت منظمةةة الصةةحة العالميةةة ال
تةةتلخص وظيفتةةه فةةي تقةةديم رعايةةة صةةحية كاملةةة للسةةكان،  عالجيةةة كانةةت أو وقانيةةة  ،اجتمةةاعي وطبةةي

 (7222ذياب، ).وكذلك تدريب العاملين الصحيين، والقيام ببحوث اجتماعية حيوية
 

ه كةةةل مؤسسةةةة عالجيةةةة اسةةةتوفت الشةةةروط نةةةإ( 7222البةةةدو،)أمةةةا القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص كمةةةا عرفةةةه 
الذي يمارس فيها فن الطب، وهو المكان الةذي يدخلةه المرضة  لالستشةفاء ، القانونية والطبية والعالجية

عن طري  أطباء ومجموعة من المتخصصةين واألجهةزة فةي شةت  فةرو  الرعايةة الصةحية التةي يحتاجهةا 
 .المريض

 
هةةا فةةي القطةةا  الصةةحي فةةهن القطةةا  الصةةحي الخةةاص ومةةن وجهةةة نظةةر الباحثةةة ومةةن خةةالل مجةةال عمل

هيليةةة للمرضةة  بهشةةراف أهةةي المؤسسةةة التةةي تقةةدم الخةةدمات الصةةحية العالجيةةة والوقانيةةة والت ،واألهلةةي
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مةةن أجةةل تقةةديم خةةدمات  ؛طةةاقم متخصةةص مةةن األطبةةاء والتمةةريض والصةةيدلة وأقسةةام اإلشةةراف واإلدارة
 .كطب العيون أو الجراحة و يرها متكاملة، إضافة إل  التخصص في مجاتت محددة

 
 القطاع الصحي في فلسطين 1.3.3

 
فةةةةي فلسةةةةطين فةةةةهن للقطةةةةا  الصةةةةحي خصوصةةةةية نتيجةةةةة الصةةةةعوبات والتحةةةةديات الكثيةةةةرة خةةةةالل سةةةةنوات 

 .1222وحت  بداية أواخر عام  1252اتحتالل وخاصة منذ عام 
 

أمةا بعةد  ،قبةل اتحةتالل اإلسةرانيليفخالل فترة اتحتالل اإلسرانيلي، كانةت الخةدمات الصةحية تةدار مةن 
، عقةةب اتفاقيةةة أوسةةلو، عملةةت وزارة 1222 ةتسةةلم  السةةلطة الوطنيةةة للخةةدمات الصةةحية فةةي أواخةةر سةةن

الصةةحة علةة  فةةتح مراكةةز رعايةةة صةةحية  أوليةةة جديةةدة، وتطةةوير المراكةةز الموجةةودة سةةابقاً ، كمةةا عملةةت 
وذلةك بتمويةل مةن الةدول  ،يةة الصةحية األوليةةعل  زيادة سلة الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعا

 .المانحة
 

م تةةةةأثرت سةةةةلة الخةةةةدمات الصةةةةحية 7222سةةةةبتمبر سةةةةنة / وبعةةةةد انةةةةدت  انتفاضةةةةة األقصةةةة  فةةةةي أيلةةةةول
 القةات واإلصةابات المتزايةدة، وتةدهور األوضةا  اتقتصةادية، كةل ذلةك نتيجةة اإل ؛باألوضا  واألحداث

رة المراكز الصحية علة  تقةديم الخةدمات النوعيةة للمةواطنين، أثر سلباً  في المؤسسات الصحية، وفي قد
 القةةةات اإلسةةةةرانيلية علةةة  الشةةةةعب ثةةةةر علةةة  وصةةةةول المرضةةة  مةةةةن القةةةرى إلةةةة  المةةةدن نتيجةةةةة اإلأكمةةةا 

 (7225منظمة الصحة العالمية، . ) الفلسطيني
 

فةي فلسةطين مةن ( المستشةفيات ) وزارة الصحة المقدم الرنيسةي لخةدمات الرعايةة الصةحية الثانويةة  دوتع
مستشةف  فةي جميةا محافظةات الةوطن، وذلةك  76سةرير موزعةة علة  ( 20227)نها تملةك وتةدير إحيث 

مستشةف  ( 61)، منهةا أسةر ة( 60128)تبلةغ  ةمستشف  عامةل فةي فلسةطين بسةعة سةريري( 25)من أصل 
األِسر ة في  وباقي(% 6202)سريراً  وبنسبة ( 20251)قدرها  ةفي محافظات الضفة الغربية بسعة سريري

 .محافظات قطا   زة
 

سةةةريرا، ( 2,26 1)مستشةةةف  بسةةةعة ( 78)وباإلضةةةافة إلةةة  وزارة الصةةةحة فةةةهن المنظمةةةات األهليةةةة تملةةةك 
سريراً ، أي ما ( 222)مقدارها  ةمستشف  منها، بسعة سريري 72ويملك القطا  الصحي الخاص ويدير 

 .من مجمو  أِسر ة المستشفيات في فلسطين(%  202) نسبته 
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(  52) أمةةا وكالةةةة الغةةةوث وتشةةةغيل الالجنةةةين فتملةةةك مستشةةةف  واحةةةداً  فةةةي محافظةةةة قلقيليةةةة بسةةةعة تبلةةةغ 
 .سريرا ً 

 
( 27)قةةةةدرها  ةن فةةةةي قطةةةةا   ةةةةزة بسةةةةعة سةةةةريرييثنةةةةيين، اتوالخةةةةدمات الطبيةةةةة العسةةةةكرية تملةةةةك مستشةةةةف

 (7211وزارة الصحة،.)سريرا ً 
 

إلةة  أن عةةدد األطبةةاء  7228الفلسةةطيني  للعةةام  دلةةت المؤشةةرات الصةةحية فةةي فلسةةطين للجهةةاز المركةةزي
طبيةب لكةل  208طبيبةاً ، بمعةدل  70221البشريين المسجلين لدى نقابة األطباء فةي الضةفة الغربيةة بلةغ 

طبيبا  20267من السكان، فيما بلغ عدد األطباء البشريين المسجلين لدى النقابة في قطا   زة  1222
مةةن  1222ممةةرض لكةةل  1.6مةةن السةةكان، وهنةةاك  1222ل طبيةةب لكةة 7.2، بمعةةدل 7222فةةي العةةام 

مةةن السةةكان فةةي قطةةا   ةةزة  1222ممةةرض لكةةل  207، و7228السةةكان فةةي الضةةفة الغربيةةة فةةي العةةام 
 وقابلةة ،7228فةي العةام   1222قابلة لكل  6.15وبلغ معدل القابالت في الضفة الغربية  7222للعام 

 .7222العام  من السكان في قطا   زة في 1222قانونية لكل 
 

أن عةةدد المستشةةفيات العاملةةة فةةي  7222وأشةةارت بيانةةات الجهةةاز المركةةزي لإلحصةةاء الفلسةةطيني لعةةام 
مشةف  فةي قطةا   ةزة،  72مشةف  فةي الضةفة الغربيةة و  62مشةف  بواقةا  22األراضي الفلسطينية بلغ 

خةةةاص،  76، (مراكةةةز ومؤسسةةةات أهليةةةة) يةةةر حكةةةومي  25،احكوميةةة 72: اآلتةةةي موزعةةةة علةةة  النحةةةو
سةرير لكةل  102بمعةدل  60252ة بلةغ عةدد األسةر   ينعسكري، ومشف  واحةد تةابا لوكالةة الغةوث فةي حة7

وأشةارت . فةي قطةا   ةزة اسةرير  70178فةي الضةفة الغربيةة و اسرير  70222مواطن موزعة بواقا  1222
ضةفة الغربيةة فةي ال 627مركزا صحيا  بواقةا  556ن عدد مراكز الرعاية الصحية األولية بلغ أالبيانات 

للمنظمةات  يةر حكوميةة  اتابعة 128، احكومي 212:  اآلتيفي قطا   زة، موزعة عل  النحو  122و 
 .تابعا لوكالة الغوث 62و 
 

فقةةد بلةةغ عةةدد  7212أمةةا توزيةةا الكةةوادر العاملةةة فةةي القطةةا  الصةةحي حسةةب التقريةةر الصةةحي السةةنوي 
موظفةةةا مةةةوزعين علةةة  ( 72, 612) طين العةةةاملين فةةةي القطةةةاعين الحكةةةومي و  يةةةر الحكةةةومي فةةةي فلسةةة

كمةةا بلةةغ معةةةدل  نسةةمة مةةن السةةكان،( 120222طبيةةب لكةةةل  72) وبلةةغ معةةدل األطبةةاء  ،المهةةن الطبيةةة
نسةمة ( 120222صيادلة لكةل  12) ومعدل الصيادلة ( 120222أطباء أسنان لكل  6)أطباء األسنان  

نسةةةمة مةةةن  120222  التةةةوالي لكةةل علةةة( 102)و ( 1202)مةةن السةةةكان، وبلةةغ معةةةدل التمةةةريض والقبالةةة 
 (7222الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،.)السكان
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ومةن وجهةةة نظةر الباحثةةة يشةكل القطةةا  الصةحي الخةةاص واألهلةي فةةي فلسةطين جةةزءا أساسةيا فةةي تقةةديم 
الخةةةدمات الصةةةحية،  وقةةةد زاد إنشةةةاء المؤسسةةةات الصةةةحية الخاصةةةة فةةةي فلسةةةطين فةةةي الفتةةةرات الماضةةةية 

ة واألزمات وعدم كفاية القطا  الصحي العام بسبب ازدياد المرضة  وازديةاد عةدد السةكان،  نتيجة المعانا
إضةةةةافة إلةةةة  األحةةةةداث التةةةةي شةةةةهدتها  ومةةةةا زالةةةةت تشةةةةهدها فلسةةةةطين نتيجةةةةة اتحةةةةتالل اإلسةةةةرانيلي، دفةةةةا 

مةةن أجةةل تسةةهيل حركةةة التنقةةل علةة   ومراكةةز صةةحية  بنةةاء مستشةةفياتواألهليةةة  بالمؤسسةةات الخاصةةة 
والتقليل من المعاناة بعدم السماح لهم بالمرور عل  الحواجز وفقدان حياة العديد من المرضة  المرض  

 . قبل الوصول إل  المستشفيات سواء الخاصة أو العامة
 

 الفلسطينيواألهلي  الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص 3.1.3
 

 مةةوظفين فةي القطةةا  الصةحي الخةةاصهةةا مةا بعةض الؤ مةن خةالل المقةةابالت اتسةتطالعية التةةي تةم إجرا
 :تشتمل عل   واألهلي  الخاصالصحي فهن الخدمات التي يقدمها القطا   واألهلي،

 
فبعضةها يخةتص بالجراحةة أو الةوتدة أو العظةام و يرهةا، لكةن  ،خدمات عالجية في تخصصات مختلفةة

عكةةةس القطةةةا  الخةةةدمات المقدمةةةة تكةةةون مخصصةةةة لفنةةةة محةةةددة مقابةةةل ثمةةةن مةةةن متلقةةةي الخدمةةةة علةةة  
الةذي يحتةوي علة  خةدمات وقانيةة وعالجيةة مجانيةة نظةرا لةدعم الحكومةة لةه كقطةا   ،الصحي الحكومي

 .حكومي
 

يعمل عل  برامج الوقاية من بعض األمراض واترتقاء بتنةو   واألهلي  كما أن القطا  الصحي الخاص
 .فر في القطا  الصحي الحكومياالتي ت تتو وتعزيز الصحة الخدمات 

 
 أهمية القطاع الصحي 4.1.1

 
لمةا لهةا مةن تةأثير فةي الثةروة البشةرية  ؛حد مرتكزات تحقي  األمن الوطنيأالرعاية الصحية أصبحت  إن  

لذلك فهن الدولة ت تدخر جهدا لتطوير خدماتها . ستراتيجية التنمية في الدولةاحد ضمانات أالتي تعتبر 
 . بمستواها ءاقالصحية واترت

 
مةةن قةةوى الةةدفا الرنيسةةية فةةي  أنةةهالرعايةةة الصةةحية يتطةةور بشةةكل مسةةتمر، علةة  اعتبةةار فاتسةةتثمار فةةي 

قطةةا  األعمةةال، ولةةذلك تةةوفر الغرفةةة التجاريةةة الرعايةةة لمؤسسةةات وشةةركات القطةةا  الخةةاص وتسةةهم فةةي 
وتسةليط الضةوء  من خالل تعزيز الشةراكة مةا بةين القطةاعين العةام والخةاص، تحقي  الرخاء اتقتصادي،
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منتةةدى اتسةتثمار فةةي .)األعمةةال المتميةزة والمنةةاد اتسةتثماري الفريةةد الةذي يتةةاح للمسةتثمرينعلة  فةرص 
 (. 7222، الصحة والتنمية

 
فر الخةدمات االمجةال اإلقتصةادي، فتةو و القطا  الصحي الخاص واألهلةي مهمةا فةي المجةال التنمةوي  د  يع

ياتةه بصةورة طبيعيةة إلة  حةد الصحية للمواطن أمر ضروري وأساسةي حتة  يسةتطيا العةيش وممارسةة ح
قتصةةادي زاد مةةن خةةالل اسةةتقطاب فةةي المجةةال ات واألهلةةي  مةةا، كمةةا أن دور القطةةا  الصةةحي الخةةاص

زديةةاد التوجةةه لةةدى الطلبةةة االعةةاملين للقطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي وخاصةةة خةةالل فتةةرة اتنتفاضةةة و 
، ازديةاد المستشةةفيات الخاصةةة (صةةيدلةالطبيةة، التمةةريض، األشةعة، ال) لإلقبةال علةة  الدراسةة األكاديميةةة 

 .والمراكز الخاصة لخصوصية وضا فلسطين وخاصة في اتنتفاضة الثانية
 

فقةةةةد شةةةةهد ( 7222الصةةةةحة،  ةوزار ) سةةةةتراتيجية الوطنيةةةةة للصةةةةحة فةةةةي فلسةةةةطين وفةةةةي بيانةةةةات الخطةةةةة ات
الثانيةة الةذي تمثةل  خاصةة مةا بدايةة اتنتفاضةة ،حةاداً  اتقتصاد الفلسةطيني فةي السةنوات األخيةرة تةدهوراً 

إلةةة   1222مريكةةةي عةةةام أدوتر  10517بشةةةكل واضةةةح فةةةي انخفةةةاض معةةةدل النةةةاتج القةةةومي للفةةةرد مةةةن 
،  وما تراف  ما ذلك من إنحصةار دور القطةا  الخةاص حيةث أصةبح 7225مريكي عام أدوتر 10172

بةين القةوى العاملةة  القطا  العام هو المشغل الرنيسي للقةوى العاملةة فةي فلسةطين وارتفعةت نسةبة البطالةة
 %.52الشابة لتصل إل  أكثر من 

 
وقفةت إسةرانيل أزمةة ماليةة ازدادت حةدة بعةد أن أوقد واجه القطا  الصةحي عامةة ووزارة الصةحة خاصةة 

يرادات الضرانب للسلطة، وتزامن ذلةك مةا إنخفةاض حةاد فةي المسةاعدات الخارجيةة إتحويل  7225عام 
ية األمةةر الةةذي ادى درة وزارة الصةةحة علةة  تةأمين النفقةةات التشةةغيلممةا أدى إلةة  إنقطةةا  الرواتةةب وعةدم قةة

  : إل 
مةةن % 82التةةي أصةةبحت تشةةكل أكثةةر مةةن ، عتمةةاد علةة  المةةنح و المسةةاعدات الدوليةةةازديةةاد ات -1

 . النفقات التشغيلية لوزارة الصحة

 .ازدياد دور القطا  الخاص في توفير وتقديم الخدمات الصحية خاصة في الضفة الغربية -7

حيث بلغ عةدد هةذه  ،رتفا  الكبير في اإلنفا  عل  التحويالت إل  خارج مراكز وزارة الصحةتا -3
مليون دوتر،  ذهب أكثر من  52حالة وبتكلفة زادت عن  220222حوال  7226الحاتت عام 

 (7225منظمة الصحة العالمية،.)منها إل  المراكز الصحية خارج فلسطين% 22
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 القطاع الصحي الخاصإدارة المعرفة في  5.1.1
 

 :ةتيمبادرات منهجية إلدارة المعرفة في هذا القطا  تكتسب أهمية خاصة لألسباب اآل إدخالإن أهمية 
فالنمو المضطرب لالستثمار  ،المؤشرات اإليجابية في هذا القطا  التي تدل بوضوح عل  ازدهاره -1

ضةافة أسةر  نشاء مستشفيات جديدة أو توسعة القانم مهفي هذا القطا  سواء ب ة جديةدة ومرافة  نهةا وا 
 .ضافية وبمواكبة التقنيات المتطورة واستخدامهاإطبية 

دخةةال التقنيةةات الحديثةةة مةةن أسةةاليب وطةةر  ترسةةيض المعرفةةة المصةةاحبة والناجمةةة عةةن إمةةا يفرضةةه  -7
هةةذه التقنيةةات واسةةتثمارها وتعميمهةةا داخةةل المؤسسةةة الطبيةةة الواحةةدة علةة  األقةةل وبمةةا يعظةةم النفةةا 

 .واء من حيث الميزة التنافسية أو الربحيةمنها س

أن التقنيات الحديثة وحدها  ير قادرة عل  تحقي  النجاح للمؤسسات الطبية العامة والمستشةفيات  -2
افر األدوات األخةةرى معهةةا ومنهةةا الخبةةرات والمعةةارف المتراكمةةة فةةي هةةذا ضةةخاصةةة إذ ت بةةد مةةن ت

 .القطا 

تشةةةةةفيات إلةةةةة   تةةةةةراكم الكثيةةةةةر مةةةةةن الخبةةةةةرات الطبيةةةةةة لقةةةةةد أدى النجةةةةةاح المسةةةةةتمر والمتنةةةةةامي للمس -2
طبةاء اتختصةاص  تحديةداً  أو علة  مسةتوى أطبةاء عامةة أو سواء عل  مسةتوى األ ،المتخصصة

 (7222ابوديه، . ) بقية الكوادر الطبية األخرى من تمريض وقبالة صيدلة ومختبرات

 

 النظري المتعلق بتطوير األداء اراإلط :المبحث الثالث 1.4
 

 مقدمة 4.4
 

تعمل المنظمات في القطاعين العام والخاص كافة عل  تطوير نظم الموارد البشرية لديها وخاصة ما 
مه وأساليب التحفيز، وذلك  من أجل مواجهة البينة المغايرة التي تعيشها ييتصل منها باألداء وتقي

را صعبا، وعليه سعت مأالمنظمات،  وباتت القدرة عل  التكيف في مواجهة المتغيرات المتالحقة 
نتاجية العامل وزيادة كفاءته لتتماش  والتحديات التي فرضتها العولمة إاإلدارات العليا إل  تحسين 

 .ولتستجيب التحديات المحيطة كافة
 

ن أي قصور في تأدية الواجبات ينعكس إذ إإن عملية تقييم األداء  تعكس فاعلية التنظيم واتتصال،  
ن لدى المرؤوسين الح  في معرفة كيفية ادانهم  مقارنة ما توقعات رؤسانهم، إسلبا عل  المجتما، 

نها أن التقييم يحدد مستويات أداء العاملين،  كما ألتحديد الحاجة إل  التدريب والتطوير، خاصة 
ت وهو العنصر البشري،  لهذا فهن المنظمات توجه جل أتتعامل ما أهم عناصر اإلنتاج في المنظمة، 
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ها نحو تزويد األفراد بالمهارات والمعارف بعد تحديد حاجاته التدريبية من خالل نظم تقييم اهتمام
 (.7222العقيل وعبد الحليم، . )األداء

 

إل  أن  كثيرا من المنظمات  (7228ابو فارة،)كما ورد في  (Brush and Rruse ,2005)ويشير 
في (   رأسها  رأس المال البشري وعل)المعاصرة أصبحت تهتم بتضمين األصول  ير الملموسة 

عملية التخطيط اتستراتيجي ضمن رؤية المنظمة ورسالتها وأهدافها،  كما أن استخدام الكثير من هذه 
أصبح ضمانة أكيدة ( بطاقة قياس الموارد البشرية)المنظمات لمدخل بطاقة القياس المتوازن ومدخل 
 .ستراتيجي من بدايتهالتناول رأس المال البشري ضمن عملية التخطيط ات

 
ساسية، ومن ن عملية األداء  وتقييمه من العمليات اإلدارية األأ( 7222السعودي، ) وكما أورد

مؤسسة فمن  ةالمواضيا الحساسة التي ت بد منها عند التفكير والتخطيط لعمليات التطوير في أي
عداد برامج تطويرية تت ناسب ما ظروف المؤسسة واحتياجاتها خاللها تتمكن اإلدارة العليا من تصميم وا 

 .عداد خطط وبرامج مناسبةإوقدراتها الفعلية، وبدون إجراء تقييم ألوضاعها يصعب عل  المؤسسة 
 
كما يرتبط األداء  ببعض المفاهيم ( منتج أو خدمة)ن عملية األداء تتعل  بشكل مباشر باإلنتاج سواء إ

 ،شير الفاعلية إل  األهداف المتحققة المحددة من قبلالكفاءة والفاعلية، حيث ت اهمها مفهومأومن 
 .بغض النظر عن التكاليف المرتبطة بها

 
 (7222الملكاوي،) .ما الكفاءة فتشير إل  المدخالت المستهلكة إل  المخرجات المتحققةأ
 

 ر م اتختالف حول مفهوم األداء الذي ينبا من اختالف المعايير والمقاييس التي تعتمد في دراسة
ن هذا اتختالف يعود أ (Hofer) هوفر التي يستخدمها المدراء والمنظمات ويرى، األداء  وقياسه

دريس، )داءلتنو  األهداف واتتجاهات في دراسة األ  (.7222الغالبي وا 
 

 داءمفهوم األ 1.4.4
 

عداد للعمل نه اتستأتمام الموظف للمهام التي تم تحديدها له، كما إاألداء بأنه ( 7222ذياب، )يعرف 
 .هليوالنتيجة المترتبة ع
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فيعرف األداء  بأنه النتانج ( 7222الملكاوي، )كما ورد في  (Zahar and Pearce,1989)ما أ
المتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية والتأثيرات الخارجية واستغاللها من قبل المنظمة في تحقي  

 . هدافهاأ
 

ا يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهاري  يستند إل  خلفية األداء  بأنه م( 7212الزيات،)وتعرف 
معرفية ووجدانية معينة ويكون عادة عل  مستوى معين يظهر فيه قدرته أو عدم قدرته عل  أداء عمل 

 . ما
 
نجاز المهام هنه درجة قيام العاملين في المؤسسات بأفقد عرف األداء  الوظيفي ( 7222المعاني، )ما أ

 .وتحقي  األهداف التي تسع  إليها مؤسساتهم ليهمإالموكلة 
 

ن األداء  الوظيفي هو عبارة عن مجموعات أ( 7212الجعبري،)كما ورد في ( 7222التميمي،)وعرف 
داء، حسن التنظيم، الخبرة الفنية السلوكات اإلدارية المعبرة عن قيام الموظف بعمله وتتضمن جودة األ

عضاء المنظمة واتلتزام باللوانح اإلدارية أل والتفاعل ما بقية المطلوبة في الوظيفة فضال عن اتتصا
 .التي تنظم عمله والسعي نحو اتستجابة لها بكل حرص

ومن وجهة نظر الباحثة فهن األداء هو قدرة العاملين عل  القيام بجميا النشاطات والمهام والواجبات 
 .اف المنظمةكمل وجه بما يتف  ما أهدأالمقررة لهم داخل المنظمة عل  

 
 داءهمية األأ 1.4.4

 
عليها الكثير من الكتاب والباحثين حيث تكمن  التي ركز يعد األداء من المواضيا اإلدارية المهمة

 . بما يلي( 7222ملكاوي، )كما في ( 7222دريس، ا  الغالي و )أهمية األداء  كما حددها 
 .ذ النشاطات  بأحسن صورةتصميم البرامج الخاصة لتقويم وتدريب الموظفين من أجل تنفي -1

 .يشكل األداء  وسيلة مهمة تختيار واختبار استراتيجية المنظمة -7

 . ستراتيجيةمن خالل النتانج المتحققة يتم الحكم عل  األداء  وات -2

 
عددا من أهمية وأهداف تقييم أداء العاملين في المؤسسات الصحية نلخص ( 7222ذياب،)كما حدد 

 :منها ما يلي
 .ت العاملين في المؤسسات الصحية وزيادة الثقة بين اإلدارة ومختلف فنات العاملينرفا معنويا -1

 .ين بمختلف المهن وتحفيزهمملالكشف عن القدرات والطاقات الكامنة لدى العا -7
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 .تحسين  القدرات الكامنة لدى العاملين  في مختلف الجوانب الفنية واإلدارية والمهنية -2

 
 داءمفهوم تطوير األ 3.4.4

 
دخال مستويات جديدة و أتطوير األداء   (7228)ف السلمي ر  ع لم تكن   ،عل  من األداءأنه ابتكار وا 

رضاء العمالء والتفو  عل  المنافسين ومواكبة التطورات التقنية إموجودة من قبل وذلك من أجل 
 .والتسويقية

 
رات والخبرة الالزمة التي عطاء األفراد المعرفة والمهاإتطوير األداء  بأنه ( 7225كشواي، )ف عر  و 

 .دوار ومسنوليات أكبر وذات متطلبات أكثرأتمكنهم من القيام ب
 

تطوير األداء  بأنه جهد مخطط يغطي المنظمة بكاملها وموجه من ( 7228النحاس،)ف كما عر  
لزيادة تأثير صحة وسالمة المنظمة وذلك عن طري  تدخالت مخططة في بنية اإلدارة  ؛عل األ

 .خرى تتعل  بذلكأوباستخدام علوم اإلدارة أو اية معلومات ومعارف  والعمليات
 

 مبادئ تطوير أداء العاملين 4.4.4
 
ت من خالل اتلتزام إليهم بكفاءة وفعالية ت يتحق  إن تطوير قدرة العاملين عل  أداء المهام الموكلة إ

 (.7212رة،الصراي)كما ورد في ( 7221الخطيب،)بمجموعة من المبادئ كما حددها 
سس وهو عملية منظمة مستمرة محورها الفرد،  تهدف إل  استخدام مجموعة من األ: التدريب  -1

والمفاهيم واألساليب التي تحدث تغيرات محددة سلوكية وفنية ومعلوماتية وذهنية يتطلبها الفرد 
 .عمالهمالتي تزيد من معدتت أداء الفرد والجماعة أل، أو الجماعة أو المنظمة

 ل المنظمة عل  توفير الشروط المناخية المناسبةعم من خالل: ن المناد المادي للعمل تحسي -7
مما يساعد العاملين عل  أداء ( كاإلضاءة الجيدة، التهوية المناسبة، والحرارة المعتدلة و يرها)
 . ن هناك عالقة بين المناد المادي الجيد والقدرة عل  أداء العملإذ إعمالهم،  أ

، فمن خالل العمل الجماعي المتسم بروح الفري  الواحد سوف يسود التعاون: ون تحقي  التعا -2
عمالهم بشكل فاعل حيث يتهيأ في المنظمة مناد تنظيمي أالذي يحفز العاملين عل  تنفيذ 
 .مفتوح يزيد من معدتت اإلنتاج

 

 (1998السكل، )األداء  كما حددها أهداف تحسين وتطوير  5.4.4
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ن ت تظهر ما أي هدف فتقليل أيجب ( و)بهدف واحد فقط،  فكلمة  ةتبطر متكون خاصة ان  -1

 . التكلفة ودورة الوقت،  هدفان وليس هدف واحد

فراد الذين يتم فضل النتانج واألأوذلك عن طري  األفراد القادرين عل  تحقي  : يمكن تحقيقها  -7
رات الضرورية الالزمة تدعيمهم ورفا مستوياتهم من أجل األداء الجيد،  فهم يمتلكون المها

 .والموارد المطلوبة

عداد طلبات المبيعات بنسبة إا، أي تقليل وقت تركز عل  األهداف التي يمكن قياسها كمً : قياسية -2
 . شهرا 17خالل % 26

ولويات الضرورية ومحددات الوقت والموارد،  مما ن تؤخذ في اتعتبار األأويعني هذا : واقعية  -2
حقيقة واقعية ور بات الزبانن وكذلك الضغوط التنافسية وليس يعكس األهداف الواقعية 

 .حاسيس والمشاعر الداخلية لكل ما هو واقعي وحقيقياأل

 
ن الوقت عامل مهم فكل فرد مرتبط باألولويات الموجودة ويدرك ما هو مطلوب منه إ: تحديد الوقت

 .نجاز كل ما هو مطلوب منهكذلك الوقت المحدد إل
 

 داءطوير األمتطلبات ت 1.4.4
 
ن تتضمن اتستراتيجيات الرنيسية أيقتضي  (7228)خطة لتطوير األداء كما حددها النحاس،  ةن أيإ

التي تتم ترجمتها من خالل تدابير محددة تساعد عل  وضا منهجية العمل واإلجراءات والنظم 
جمة ما مبادئ اإلدارة ن تكون تلك التدابير منسأالخاصة بهيكلية ونشاط اإلدارة والعنصر البشري عل  

 :الحديثة،  ومن متطلبات تطوير اتداء
 .تحديد دور الدولة -1

 .دارية فاعلة ومتناسقةإاعتماد هيكليات  -7

 .داريةتعزيز القدرة عل  صنا السياسات اإل -2

 .تبسيط وتحديث اإلجراءات والنظم -2

 .تعزيز العالقة بين المواطن واإلدارة -6

صالح اتقتصادي واتجتماعي دارة العامة وخطط اإلالموضوعة لإل التواف  بين اتستراتيجية -5
 .والثقافي

 .ولويات وتسلسل الخطوات الهادفة للتطويربرمجة األ -2

 بعاد األداء المؤسسيأ 7.4.4
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تولي منظمات األعمال األداء أهمية كبيرة توازي اإلدارة اتستراتيجية، وأهميته تبرز من خالل ثالثة 

دارية، فمن الناحية النظرية يمثل األداء مركز اإلدارة اتستراتيجية، بعاد رنيسية نظرية وتجريبية و أ ا 
شكل مباشر،  بدارية، ودتتت تختص باألداء  سواء بشكل ضمني أو حيث يحتوي جميا المتطلبات اإل

 . ستراتيجية المتبعة من قبل اتدارةن األداء  يمثل اختبارا زمنيا لالأويرجا السبب في ذلك إل  
 
 لب دراسات وبحوث اإلدارة أناحية التجريبية فهن أهمية األداء تظهر من خالل استخدام ما من الأ

والناحية اإلدارية التي  .اتستراتيجيات المختلفة والعمليات الناتجة عنها في األداء راتستراتيجية تختيا
اء ونتانجه،  دارات المنظمات باألدإتظهر واضحة من خالل حجم اتهتمام الكبير والمميز من قبل 
 (.7222الغالبي وادريس، . )والتحوتت التي تجري في هذه المنظمات اعتمادا عل  نتانج اتداء

 
 داءمعايير األ 8.4.4

 
ن يقارن أالمعايير هي المستوى المحدد من قبل اإلدارة كنموذج لتقييم األداء  كما تستخدم كنقاط يمكن 

ء انطالقا من رسالة المنظمة وأهدافها و اياتها تستخدامها ويتم وضا معايير األدا ،بها األداء الفعلي
 (.7212الجعبري، )كما ورد في ( 7222العبيري، . )داءفي قياس األ

 
 نظماتنواع األداء  في المأ 9.4.4

 
 :وهي( 7222حامد، )تمارس المنظمة عادة نشاطها في مجاتت أداء مختلفة كما حددها 

ل تطبي  المبادئ اتقتصادية والبينية المحيطة بالمنظمة،  ويتم ويتم من خال: األداء اتقتصادي  -1
قياسه باستخدام مقاييس الربحية بأنواعها المختلفة ويعتمد قياس األداء اتقتصادي عل  سجالت 
ودفاتر المنظمة وكذلك ما تعده من قوانم وتقارير، فأدوات تقييم األداء اتقتصادي هي التحليل 

 . ه من نسب ومؤشرات ماليةالمالي وبما يعتمد علي

لتحقي  المسؤولية اتجتماعية، و  اً منظمة أساس ةيعد األداء  اتجتماعي ألي: األداء اتجتماعي  -7
يتميز هذا النو  من األداء بنقض المقاييس الكمية المتاحة لتحديد مدى مساهمة المنظمة في 

ر به مما يزيد من صعوبة إجراء المجاتت اتجتماعية التي تربط بينها وبين الجهات التي تتأث
 .التقييم اتجتماعي لألداء
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داري عل  الخطط والسياسات والتشغيل بطريقة ذات كفاية يعتمد األداء اإل: األداء اإلداري  -2
عل  المخرجات الممكنة،  أفضل البدانل التي تحق  أوفعالية، ويتم تحقي  ذلك بحسن اختيار 

 .ساليب المختلفة كبحوث العمليات والبرمجة الخطيةداري األويستخدم لتقييم األداء  اإل

كما يعتمد تقييمه عل  ضرورة استخراج وحساب مجموعة النسب والمؤشرات،  وتقديم بيانات 
تحليلية وتفصيلية عن النتانج المحققة ومقارنتها بالفترات السابقة،  ودراسة نتانج المقارنات 

 .النتانج المحققة ثر العوامل المختلفة عل أ السابقة،  وتحديد
 
 تقييم أداء مؤسسات القطاع الصحي معايير ومقاييس 10.4.4

 
ن  يتحسن أخرى اإلنتاجية والخدماتية ن المنظمات األأنها شأتحتاج مؤسسات القطا  الصحي ش

نتاجية، ليس فقط لضمان بقانها في بينة تنافسية ها بشكل مستمر وتطوير قدرتها اإلؤ داأويتطور 
 .لك لتحسين قدرتها وفاعليتهاومتغيرة بل كذ

 
 :خذها بعين اتعتبار وهي أبعاد يجب أفعند قياس وتقييم األداء  هناك 

تعتبر اإلنتاجية في القطا  الصحي من المفاهيم المعقدة التي يصعب اتتفا  عل  تعريفها  -1
نتاجية إس ن تعريف وقياإ. وقياسها بين الباحثين والمهتمين، و البا  ما تستعمل كمرادف للكفاءة

ن تقوم به أالمستشف  تعتبر قضية معقدة نظرا إل  التوقعات الفردية والمجتمعية حول ما يفترض 
ن جزءا كبيرا من أو . وهو تحسين المستوى الصحي للمجتما المخدوم ،المؤسسات الصحية

الصعوبة التي تواجهها قياس اإلنتاجية هي مدى مساهمة المؤسسات الصحية في تحقي  هدف 
التي  نتجتها، أوعدد اإلجراءات الطبيةأيام اتستشفاء التي أن المستوى الصحي، وليس كم تحسي

 .قام بها أو عدد المراجعين الذين تمت خدمتهم

اليوم /وهي نسبة المدخالت إل  المخرجات، وتقاس الكفاءة بكلفة وحدة اإلنتاج الواحدة : الكفاءة  -7
 .قامةة ومتوسط مدة اإللين، ونسبة إشغال األسر  كما تقاس بعدد العام/ الفحص المخبري/المرضي

نشطة المستشف  أمواقف إيجابية تجاه  نو  ن يتبن  و ذا ما كان العاملإتشير : الرضا الوظيفي  -2
 .وأعمالهم

 .ويقاس رضا الموظفين من خالل مواقف العاملين تجاه أعمالهم ومعدل ترك العمل -

 . نشطةالتأخير والتباطؤ في تنفيذ األ -

 .المرفوعة من العاملين ىو عدد الشكا -
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دخال التغييرات المفروضة أو المعزى بها سواء من ا  قدرة المؤسسة عل  تبني و : بدا  والتغييراإل -2
 (.7228نصيرات،. )الداخل أو الخارج

 
 تقييم األداء 11.4.4

 
عة يعرف تقييم األداء بأنه نظام رسمي تصممه إدارة الموارد البشرية في المنظمة، ويشتمل عل  مجمو 

سس والقواعد العلمية واإلجراءات،  التي وفقا لها تتم عملية تقييم أداء الموارد البشرية في من األ
عل  بتقييم أداري إمرؤوسين أو فر  عمل،  بحيث يقوم كل مستوى  مكانوا رؤساء أأالمنظمة،  سواء 
. إلدارية وصوت لقاعدتهن ،  بدءا من قمة الهرم التنظيمي مرورا بجميا مستوياته ادأداء المستوى األ

 (.7226عقيلي، )
 

بأنه يرتبط إل  حد كبير بقياس األداء  المتحق  من ( 7226البكري، )ن تقويم األداء  كما عرفه أكما 
عمالهم أالقوى البشرية العاملة في المنظمة، من حيث عملهم وسلوكهم وكفاءتهم في القيام بأعباء 

 .يال الوظانف التي يشغلونهاالحالية،  ومدى تحملهم لمسؤولياتهم ح
 

 داءهدف تقييم األ 11.4.4
 
هدافها توفير معلومات  نية وواضحة وموضوعية وصحيحة أمنظمة من  ةن عملية تقييم األداء في أيأ

عن أداء مواردها البشرية التي تعمل لديها بشكل دوري ومستمر،  بما يخدم استمرارية عملية تطوير 
 .دانها التنظيمي الكلي ما مرور الزمنفاعلية تنظيمية عالية المستوى ألة وتحقي    هاألداء وتحسين

 
ن تقييم األداء  ت يعني كما يعتقد البعض بأنه حكم يصدر نهاية فترة زمنية محددة،  ليحدد ما إ

ه في العمل أو ترشيحه للترقية،  أو حصوله عل  حوافز نيستحقه الفرد من تقدير يبني عل  أساس بقا
معرفة حقيقية لمستوى أداء العاملين،  من أجل : هم من ذلك فهو أنه يعني شينا أكثر و إ لمالية،  ب

رشاد الرؤساء المباشرين  لمرؤوسيهم بالدرجة  تطوير وتحسين هذا المستوى باستمرار من خالل توجيه وا 
ج التي يوضحها اتول ،  ومن خالل التدريب والتنمية التي تعدها إدارة الموارد البشرية لمعالجة النتان

 (.7226عقيلي، . )التقييم
 قياس األداء  المؤسسي 13.4.4
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خطار في حالة تحديد أقد تتعرض المنظمة إل  ( دارته إما يمكن قياسه يمكن ) أانطالقا من مبد
مقاييس خاطنة،  فالمقاييس المحددة أو  ير المالنمة أو المضللة تؤدي إل  تقويض وهدم الرسالة 

 . لخاصة بالمنظمةواتستراتيجية ا
 

فعملية قياس األداء المؤسسي تشمل مجموعة اإلجراءات لتقييم مدى اإلنجازات العملية لجميا 
مستويات المنظمة فهي نشاط مهم يتضمن مقارنة النتانج الفعلية ما النتانج المتوقعة وتقصي 

ألهداف المقررة السنوية وتقييم األداء  الفردي واختبار التقدم الحاصل نحو ا ،اتنحرافات عن الخطط
 (.7228النحاس، .)وبعيدة المدى

 
 الدراسات السابقة 5.1

 
مسةةحت الباحثةةة الدراسةةات العربيةةة واألجنبيةةة التةةي أشةةارت إلةة  موضةةوعي إدارة المعرفةةة، واألداء، وفيمةةا 

 : يلي عرض للدراسات العربية واألجنبية
 

 الدراسات العربية1.5.1
 

 :دارة المعرفةالدراسات العربية المتعلقة بإ
 
دارة المعرفة )بعنوان ( 1004. العمري)دراسة  -1 االستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وا 

 (ردنيةعمال البنوك التجارية األ لتحقيق قيمة عالية أل
 

دارة المعرفة  هدفت هذه الدراسة إل  تحليل استخدام البنوك التجارية األردنية لتكنولوجيا المعلومات وا 
وتم  ردنيا،أبنكا تجاريا ( 15)جريت الدراسة عل  أعمال هذه البنوك، و قي  قيمة عالية ألبهدف تح

استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول عل  النتانج، وتوصلت الدراسة إل  وجود عالقة بين 
التجارية عمال البنوك وبين القيمة العالية أل ،اتستخدام المشترك إلدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

عمال في البنوك نتيجة اتستخدام ثر في الزيادة المتحصلة لقيمة األأردنية، كما توصلت إل  وجود األ
 .المشترك لتكنولوجيا المعلومات و إدارة المعرفة
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عمال البنوك التجارية نتيجة تستخدام كما أظهرت الدراسة أن هناك زيادة في القيمة العالية أل
دارة المعرفة، عالوة عل  وجود فرو  ذات دتتت معنوية وبدرجات كبيرة بين  تكنولوجيا المعلومات وا 

دارة عمالها واستخدامها بتكنولوجيا المعلومات و البنوك فيما يتعل  بالقيمة العالية أل  .المعرفةا 
 
طار عام مقترح إلدارة المعرفة في المستشفيات الخاصة إ"بعنوان ( 1004بو دية، أ)دراسة  -1
 "ةردنياأل 
 

نواعها وخصانصها وكذلك إدارة المعرفة أشكالها و أهدفت الدراسة إل  تقديم إطار نظري حول المعرفة و 
ردني بشكل عام وقطا  المستشفيات تحديدا لقاء الضوء عل  القطا  الطبي األا  هميتها ووظانفها و أو 

فرص المتاحة لألخذ هميته والتحديات التي تقف في طري  تبينه لبرامج إدارة المعرفة والأوتحليل 
سباب النهوض المعرفي وتقديم إطار عام مقترح إلدارة المعرفة يصف المحاور األساسية ومكونات أب

كل محور وما تتصل به من مرتكزات وتقنيات أساسية والنقاط التي ت بد من مراعاتها في تصميم 
اتستنتاجي في تحليل المعرفة  تم اعتماد المنهج اتستقراني. مبادرات وبرامج فعالة إلدارة المعرفة
  .ردنيةوتحليل واقا المستشفيات الخاصة األ

 
برزها،  ضرورة استكمال بناء شبكات أوقدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات من 

دخال مفهوم إوكذلك   ه،الحاسب لكل مستشف  وتحديثها وتوسيعها لربط جميا اقسام المستشف  ومرافق
شعة ومختبرات، البدء بتبني مبادرة أطباء وتمريض و أيصالها لكافة العاملين من ا  خلية و الشبكة الدا

 .حد المستشفيات الخاصةأريادية إلدارة المعرفة في 
 
بعاد إدارة المعرفة في توظيفها لدى أدراك إثر أقياس ) بعنوان ( 1005 حجازي،)دراسة  -3

 .(لقطاعين العام والخاصدراسة تحليلية مقارنة بين ا -ردنيةالمنظمات اال 
 

ت توظف إدارة أذا كانت المنظمات األردنية العامة والخاصة قد بدإهدفت هذه الدراسة إل  معرفة ما 
ن يتم توظيف إدارة المعرفة فيها لتحسين أداء أعمالها، ومعرفة مجاتت العمل التي يمكن أالمعرفة في 
 .ردنيةالمنظمات األ

رات والدوانر اردنية، والذي يضم الوز ن المنظمات العامة والخاصة األاشتمل مجتما الدراسة عل  كل م
من ( 12)منظمة من القطا  العام و( 11)والمؤسسات العامة، ومؤسسات القطا  الخاص، وتم اختيار 

 .القطا  الخاص
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واستخدمت الدراسة اتستبيان والمقابلة الشخصية بهدف جما البيانات واستخدم المنهج الوصفي 
 .يلي للحصول عل  النتانجالتحل

 
ن المنظمات األردنية العامة والخاصة، توظف إدارة أومن أهم النتانج التي توصلت إليها الدراسة 

 :  ن تلك المنظمات تدرك إدارة المعرفة من حيثأ، كما ان كان ذلك محدودا  عمالها و أالمعرفة في 
 .معرفة والثقافة المنظمية وبدرجات متفاوتةهداف والفواند، وقيادة الالمفهوم والدور والموجودات واأل

 
دراسة )دور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات )بعنوان ( 1007 الفارس،)دراسة  -4

 (.ميدانية على شركات الصناعات التحويلية الخاصة بدمشق
 

وقد طبقت عل  هدفت الدراسة إل  التعرف إل  دور إدارة المعرفة في تحسين مستوى األداء وتعزيزه، 
، وقد جمعت البيانات بصورة أساسية 1221نشنت وفقا لقانون تشجيا اتستثمار أعشر شركات حديثة 
-7222)عدت لهذا الغرض ما بعض المقابالت وشملت مدة زمنية خمس سنوات أُ عن طري  استبانة 

7227.) 
 

تحليلها وتفسيرها،  وعولجت اتبا الباحث المنهج الوصفي التحليلي لجما البيانات وتبويبها وعرضها و 
 .(SPSS)حصاني البيانات باستخدام البرنامج اإل

 
لية شركة صناعية تعمل في مجال الصناعات الغذانية والنسيجية واآل (27) لف مجتما الدراسة منأت

 اقسام وعدددارات ورؤساء األوشملت الدراسة المديرين العاملين ومديري اإل. في مدينة دمش  وريفها
قرت بوجود عالقة ارتباط قوية أتوصلت الدراسة إل  نتانج و  .اتحتياجات في عشر شركات من ذوي

 .داءبين إدارة المعرفة واأل
 
ثرها على األداء  أالعالقة بين إدارة المعرفة والمقدرة الجوهرية و )بعنوان ( 1007نايف،  )دراسة  -5

 (االستراتيجي
 

هدفت و من شركات وزراة الصناعة في مدينة بغداد،  دراسة استطالعية تحليلية مقارنة لعينةوهي 
ثير بين إدارة المعرفة والمقدرة الجوهرية واألداء  أتوضيح طبيعة العالقة ونو  التإل  الدراسة 

اتستراتيجي في الشركات عينة الدراسة، وتحديد المضامين والدتتت النظرية لعمليات المعرفة 
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بداعية نحو مل للمديرين في الشركات لغرض تعزيز قدراتهم اإلجوهرية في الع والمقدرات التي تعد  
 .تحقي  أداء افضل لشركاتهم

 
استخدمت الدراسة المقابلة واتستبيان، وامتدت فترة الدراسة سنتين متتالتين وكانت عينة الدراسة 

ية والشركة الشركة العامة للصناعات الكهربان)الشركات التابعة لوزارة الصناعة في مدينة بغداد وهي 
قسام وقد كان ديرين والخبراء ومديري األملفت عينة الدراسة من الأت (.العامة للصناعات الجلدية

ومن أهم نتانج الدراسة وجود عالقة ارتباط ذات دتلة  .مديرا( 28)مجموعهم في تلك الشركات 
 .حصانية ومعنوية بين إدارة المعرفة والمقدرة الجوهريةإ
 
المعلومات في تحقيق المزايا  تكنولوجيادور إدارة المعرفة و )بعنوان ( 1008ا، الشرف) دراسة   -1

 (التنافسية في المصاريف العاملة في قطاع غزة
 

لوجيا المعلومات في تحقي  المزايا التنافسية و دور إدارة المعرفة وتكن إل هدفت االدراسة إل  التعرف 
 .في المصاريف العاملة في قطا   زة

 
داة رنيسة للدراسة، ووزعت عل  أم المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام اتستبانة كوتم استخدا

 (112)بلغت عينة الدراسة  ،قسام في البنوك العاملة في قطا   زةالمدراء العاملين ومدراء ورؤساء األ
 .اموظف

 
ا األفراد العاملين وقامت الباحثة باستخدام طريقة الحصر الشامل من خالل توزيا اتستبانة عل  جم

ن تطبي  المصارف العاملة في القطا  لنظام أومن أهم نتانج الدراسة . في اإلدارة العليا في البنوك
فادة من استخدامات تكنولوجيا قسام، والحرص عل  اإلتكنولوجيا إدارة المعرفة في جميا الوحدات واأل

متوافرة لديها واستثمار الكوادر البشرية، من المهارات والخبرات ال فادةاإلو المعلومات واتتصاتت 
ومعارفهم في مجال التنمية والنهضة ليصل إل  مستوى التعايش والتواصل ما العالم المحيط ومواكبة 

 .التطورات المتالحقة في ظل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة 
ات الكبيرة في المصارف للتحدي همكادر ا  وصت الباحثة بضرورة تعمي  وعي المسؤولين و أوقد 

نشاء إدارة متخصصة إلدارة المعرفة إوالمعوقات المستمرة، وزيادة اهتمامهم بهدارة المعرفة والعمل عل  
 .وتكنولوجيا المعلومات
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ثرها على تمييز أالعالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها و ) بعنوان( 1008 دروزة،)دراسة  -7
 (.ردنيةارة التعليم العالي األ األداء  المؤسسي دراسة تطبيقية في وز 

 

هدفت الرسالة إل  توضيح نو  التاثير بين عمليات إدارة المعرفة ومتطلباتها واألداء  المؤسسي في 
عل  جميا الموظفين في مراكز  7228ردنية، وتم إجراء هذه الدراسة في عام وزارة التعليم العالي األ

 .موظف وموظفة( 222)والبالغ عددهم ، الدبلوم فما فو  وزارة التعليم العالي األردنية من حملة درجة

 
وتوصلت  .داة لجما البياناتأتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت الباحثة اتستبانة ك

الدراسة إل  وجود عالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وكل من تشخيص المعرفة وتوليدها، وكل من 
ت توزيا المعرفة من جهة ورضا العاملين والتعلم والنمو المؤسسي، توليد المعرفة وخزنها ومتطلبا

 .خرىأوكفاءة العمليات الداخلية من جهة 

 
ليات المعرفة حيث تشخيص آهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ضرورة اتهتمام بعمليات و أو 

خبراتهم في تطوير فادة من المعرفة وتوليدها وتطبيقها، وتعيين متخصص في حقل إدارة المعرفة لإل
 .ردنيةالعمليات المعرفية في وزارة التعليم العالي األ

 
دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان جودة التعليم العالي، )بعنوان ( 1008 محاميد،)دراسة  -8

 (.دراسة تطبيقية في الجامعات األردنية الخاصة
 

مان الجودة في الجامعات األردنية ثر تطبي  مفهوم إدارة المعرفة في ضأهدفت الدراسة إل  بيان 
الخاصة، باتعتماد عل  خصانص الهينات التدريسية العاملة فيها وخصانص البنية التحتية لتكنولوجيا 

 . المعلومات في تلك الجامعات
 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في عرض البيانات، والمنهج التحليلي في تحليل النتانج، وتكون 
جامعة موزعة عل  العديد ( 18)ن جميا الجامعات األردنية الخاصة والبالغ عددها مجتما الدراسة م

 .سلوب المعاينة العشوانيةأجامعات باستخدام ( 5)، وتم اختيار المحافظات األردنيةمن 
 

عدم وجود عالقة بين النشاطات العلمية التي تنجزها الهينة هي هم النتانج التي توصلت إليها الدراسة أو 
ووجود عالقة بين المراتب العلمية والسعي . يسية وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصةالتدر 

 .للحصول عليها من قبل الهينة التدريسية  وضمان الجودة في الجامعات األردنية الخاصة
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ثر إدارة المعرفة في زيادة فاعلية المديرين في أ)نوان عب( 1009شة والحمد، بالبشا)دراسة  -9
 (.زارات األردنية دراسة ميدانيةالو 
 

ردنية، وتم ثر إدارة المعرفة في فاعلية المديرين في الوزارات األأهدفت هذه الدراسة إل  تحليل وفحص 
موظفا ( 225)مديرا ومديرة، و( 121)عينة الدراسة من وتكونت استبانة لجما البيانات،  تطوير

 .التناسبيةوموظفة، وتم اختيارهم بطريقة العينة الطبيعية 
 
هم النتانج التي توصلت إليها الدراسة توافر إدارة المعرفة من وجه نظر المديرين جاءت بدرجة أو 

دراك المديرين ا  و  ،متوسطة، ومستوى فاعلية المديرين من وجهة نظر العاملين جاء بدرجة متوسطة
جد كما وُ  .بدرجة متوسطة دراك الموظفين إلدارة المعرفةإإلدارة المعرفة جاء بدرجة مرتفعة حيث جاء 

 .بعاد إدارة المعرفة في فاعلية المديرينثر ألأ
 
والعاملين بتوظيف والتزام المديرين  عمال،وصت الدراسة بضرورة دعم القدرات المعرفية الفعالة لمنظمات األأو 

نظمات نتاج مإإدارة المعرفة وفاعلية المنظمة في صيا ة وتنفيذ وتقويم استراتيجية المنظمة، بهدف 
 .معرفية فعالة

 
دراسة تحليلية في وزارة  :مكونات إدارة المعرفة )بعنوان ( 1009الكراسنة والخليلي،)دراسة  -10

 (.ردنيةالتربية والتعليم األ 
 

ردن لنشاطات إدارة المعرفة، هدفت الدراسة إل  التعرف عل  واقا ممارسة وزارة التربية والتعليم في األ
داري معاصر يساعد وزارة التربية والتعليم عل  اترتقاء بمستوى إمعرفة كمفهوم وتوضيح أهمية إدارة ال

تم تصميم استبانة وتوزيعها عل  عينة مكونة من  .سهام في بناء مجتما اتقتصاد المعرفيخدماتها واإل
 :هم النتانج التي وصلت إليها الدراسةأد من وزارة الترية والتعليم و افر أ( 125)

معظم نشاطات إدارة المعرفة كانت بدرجة عالية، باستثناء نشاطات تخزين  ن درجة ممارسةأ -
 .ن درجة ممارستها متوسطةأالمعرفة، ونشر المعرفة وتبادلها وتهذيب المعرفة، التي تبين 

حصانية بين طبيعة استراتيجية إدارة المعرفة ومدى إحصانية إيجابية ذات دتلة إوجود عالقة  -
وتوثيقها، والتدقي   ها،وتخزين ،هامعرفي، وحيازة المعرفة، وتهذيبنشاء الممارسة نشاط اإل

 .وتشكيل مجموعات المجتما الممارس تهاتنميو وتبادلها،  هاوتطبي  المعرفة، ونشر  المعرفي،
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ن تحذو حذو وزراة التربية والتعليم وتبادر إل  تبني مفهوم أوصت الدراسة المؤسسات عل  نحو عام بأو 
خالل ممارسة النشاطات التي يتضمنها هذا المفهوم وتوفير المقومات الضرورية من  ،إدارة المعرفة

 . لممارسة تلك النشاطات
 

رات األردنية لدور إدارة ااتجاهات المديرين في مراكز الوز )بعنوان ( 1009المعاني،)دراسة  -11
 (.المعرفة في األداء  الوظيفي دراسة ميدانية

 
تجاهات المديرين في مراكز الوزارات األردنية نحو تطبي  مفهوم إدارة تعرف عل  االهدفت الدراسة إل  

مديرا من العاملين في مراكز الوزارات ( 752)دانهم الوظيفي، شملت الدراسة أثر ذلك عل  أالمعرفة و 
واعتمد تحليل بياناتها عل  التحليل اتحصاني الوصفي، ومعامل اتنحدار وتحليل التباين  ،ردنيةاأل

 .T- testواختبار  (ANOVA) األحادي
 

ن المبحوثين أومن أهم نتانج الدراسة تبني الوزارات األردنية مفهوم إدارة المعرفة بدرجة متوسطة و 
 .ستوى عال من األداء  الوظيفيميشعرون ب

 
توليد المعرفة، وفري  المعرفة، وخزن المعرفة، )تية ثر ذي دتلة لعناصر إدارة المعرفة اآلأوجود 
 (.وتطبي  المعرفة، وتكنولوجيا المعرفة ،في المعرفة التشارك

 
دانهم أحصانية في اتجاهات المبحوثين نحو مستوى إظهرت الدراسة عدم وجود فرو  ذات دتلة أكما 

 . رافية باستثناء مدة الخدمةو الوظيفي تعزى لخصانصهم الديم
 

لعمل، وبناء ثقافة تنظيمية تشجا همها تحسين المناد التنظيمي لأ ،وتوصلت الدراسة إل  عدة توصيات
عل  التشارك في المعرفة وتبني نظام الحوافز يكافا الجهود المعرفية، ومنح العاملين الحرية الكافية 

 .دانهمأبهدف رفا  امليناتهتمام بتطوير قدرات العو لتمكينهم من تطبي  معارفهم، 
 

انشطة المؤسسات األهلية في أاعليةدور عمليات المعرفة في ف)بعنوان ( 1009عليان،)دراسة  -11
 (.القدس الشرقية

 
هدفت الدراسة إل  التعرف عل  واقا إدارة المعرفة في المؤسسات األهلية في القدس الشرقية والتعرف 

 .نشطة المؤسسات األهلية في القدس الشرقيةأعل  مستوى فاعلية 



 62 

( 126)الشرقية والبالغ عددها  عل  المؤسسات األهلية في القدي 7222جريت الدراسة في العام أ
داة أك ةقطاعا، وتم استخدام المنهج الوصفي واستخدمت اتستبان (12) هلية موزعة عل أمؤسسة 

 .لجما البيانات
 

 ،تم اختيار عينة الدراسة وشملت ثمانية قطاعات هي قطا  النساء، وقطا  ذوي اتحتياجات الخاصة
سكان، والبن  التحتية، وقطا    الصحة، وقطا  اإلنسان، وقطاقراطية وحقو  اإلو وقطا  الديم

 . الجمعيات الخيرية، وقطا  الشباب، وقطا  النقابات، وقطا  السياحة والزراعة
 
نشطة المؤسسات أظهرت النتانج وجود عالقة عند مستوى الدتلة بين تطبيقات إدارة المعرفة وفاعلية أو 

 . األهلية في القدس الشرقية
 

ت تعزيز استخدامات إدارة المعرفة وتعزيز فاعلية المؤسسات األهلية في القدس ومن أهم التوصيا
 .الشرقية

 
ات محافظتي الخليل وبيت لحم لديواقع إدارة المعرفة في ب) بعنوان( 1010الجعبري، )دراسة  -13
 (.هايداري  إثرها على األداء  من وجهة نظر أو 
 

رفة في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم، وتحديد هدفت الدراسة إل  التعرف عل  واقا إدارة المع
، واقتصرت عل  بلديات 7212جريت الدراسة في العام أ . دور إدارة المعرفة في تحسين أداء العمل

 .بلدية( 16)والبالغ عددها ( ب)و( أ)محافظتي الخليل وبيت لحم ضمن التصنيفات 
 

أهداف هذه الدراسة، واستخدمت الباحثة  اعتمدت الباحثة عل  المنهج الوصفي التحليلي لتحقي 
 .موظفًا في بلديات المحافظتين( 122)، وبلغ حجم عينة الدراسة لجما البيانات ةداأك انةاتستب

 
ن واقا إدارة المعرفة كان منخفضا في بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم من أنتانج الدراسة أهم 

درايين لمفهوم المعرفة ما وجود فرو  اإل ىراك كبير لددإظهرت النتانج وجود أيها، و داري  إوجهة نظر 
درايين من حملة درجة الدبلوم وحملة درجة ن الفرو  كانت بين اإلأتعزى لمتغير المؤهل العلمي و 

 . البكالوريوس لصالح حملة درجة البكالوريوس
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ضمن وجود دانرة بما ي ،توصيات الدراسة العمل عل  تطوير الهياكل التنظيمية للبلدياتوكانت أهم 
 .دخال إدارة المعرفة ضمن الخطط اتستراتيجية للبلدياتا  مختصة بهدارة المعرفة في البدليات،  و 

 
اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبيق إدارة )بعنوان ( 1010عثمان، )دراسة  -14

 (.المعرفة في المحافظات الشمالية في فلسطين
 

عرف عل  اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبي  إدارة المعرفة  هدفت الدراسة إل  الت
سنوات الخبرة و  ثر كل من متغيرات الجنس،ألبيان  ؛ضافةفي المحافظات الشمالية في فلسطين باإل

والتخصص، والمؤهل العلمي، وموقا المدرسة، وموقا المحافظة عل  اتجاهاتهم نحو تطبي   ،داريةاإل
 .لمعرفةإدارة ا

 
مديري المدارس الحكومية الثانوية في المحافظات الشمالية مديرًا من ( 522)الدراسة من  عينة توتكون

فقرة موزعة ( 52)مكونة من  استبانةعداد إتم و  .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، في فلسطين
التعليم بتطبي  إدارة المعرفة في وزارة التربية و  أن تبدأومن أهم نتانج الدراسة  .عل  ثمانية مجاتت

 .المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين
 

 (.واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية وسبل تدعيمها)بعنوان ( 1010عودة، )دراسة  -15
 

هدفت في الدراسة إل  الكشف عن واقا إدارة المعرفة في الجامعات وسبل تدعيمها وتحديد عمليات 
الجامعات الفلسطينية وقياس درجة ممارسة العاملين في واجب ممارستها لدى العاملين المعرفة ال

 .لعلميات إدارة المعرفة في الجامعات الفلسطينية
 

 عداد استبانةإوقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول إل  البيانات الالزمة، وتم 
داريين من العاملين اإل( 272)غ مجتما الدراسة فقرة بل( 21)بعاد، شملت عل  أ( 2)مكونة من 

الجامعة اتسالمية، جامعة )في كل من ( قسام اإلدارية ونوابهمعمداء الكليات ومدراء الدوانر واأل)
بعض التساؤتت الخاصة  عنجابة داة ثانية لإلأوالمقابالت الشخصية ك(. قص زهر، جامعة األاأل

 .بالرسالة
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نه جاء ترتيب ممارسة العاملين في الجامعات الفلسطينية أصلت إليها الدراسة ومن أهم النتانج التي تو 
تطبي  المعرفة، تنظيم المعرفة، توليد المعرفة، ثم التشارك : لعمليات إدارة المعرفة عل  النحو التالي 

 .سس علمية سليمةأومن توصيات الدراسة ضرورة وضا استراتيجية للتعليم العالي عل  . في المعرفة
 

الثقافة التنظيمية وعالقتها بإدارة المعرفة في جامعة )بعنوان ( 1011حشيش، بوأ)دراسة  -11
 (.عضاء هيئة التدريس فيهاأقصى بغزة من وجهة نظر األ
 

قص  وعالقتها بهدارة المعرفة هدفت الدراسة إل  التعرف عل  الثقافة التنظيمية الساندة في جامعة األ
 .هينة التدريسيةعضاء الأوذلك من وجهة نظر 

 
في  ةعضوًا من الهينة التدريسي( 28)وطبقت عل  هينة بلغت  ة،كأداة أساسي اتستبانةاستخدم الباحث 

 .، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة(225)التي بلغ قوامها  ةالجامع
 

عضاء الهينة أص  كما يراها قاألة في جامع ةالساند ةالتنظيمي ةأن الثقاف ةنتانج الدراسومن أهم 
التدريسية  ةعضاء الهينأاألقص  كما يراها  ةفي جامع ة، وأن مستوى إدارة المعرفةالتدريسية ضعيف

التنظيمية  ةبضعف الثقاف ةاألقص  له عالق ةفي جامع ةالمعرف إدارةأيضا ضعيفة، وأن ضعف مستوى 
 .في الجامعة ةالساند

 
 ر األداءلعربية المتعلقة بتطويالدراسات ا

 
دراسة : ستراتيجي واألداء المؤسسيالتخطيط اال)بعنوان ( 1005نصيرات والخطيب، ) ةدراس -1

 (.تحليلية لقطاع صناعة األدوية األردنية

 
األدوية األردنية  ةهدفت الدراسة إل  التعرف عل  واقا التحطيط اإلستراتيجي في شركات صناع

هوم ودرجة الممارسة ومصادر المعلومات واألطراف المساهمة العامة، من حيث درجة وضوح المف
ستراتيجي، والعوامل البينية التي تؤخذ باإلعتبار عند القيام بعملية المشاركة في عملية التخطيط ات

مقاسًا بالعاند عل   ةستراتيجي واألداء المؤسسي في شركات صناعة األدوية األردنيالتخطيط ات
 .ةالوصول وبالقيمة السوقية المضاف
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من مديري شركات % 67 وأظهرت نتانج تحليل البيانات لخمسين مديرا يشكلون مجتما الدراسة، أن  
منهم يرون أن % 65ستراتيجي، وأن ت يدركون المفهوم الصحيح للتخطيط ات ةصناعة األدوية األردني
عالقة ذات دتلة  ستراتيجي تتم من خالل اإلدارة العليا فقط، ولم يتم إثبات وجودعملية التخطيط ات

درجة ممارسة التخطيط اإلستراتيجي، درجة وضوح المفهوم، )إحصانية بين المتغيرات المستقلة 
ويبين األداء  (. ستراتيجي للبينة الداخلية والخارجيةعناصر التخطيط اإلستراتيجي، التحليل ات

 .افةالمؤسسي لهذه الشركات مقاسا بالعاند عل  األصول والقيمة السوقية المض
 

ستراتيجي كأحد وتوصلت الدراسة إل  تقديم توصيات تهدف إل  زيادة اإلهتمام بوضوح التخطيط ات
 .المكونات الرنيسية لنجاح منظمات الصناعة الدوانية

 
أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين )بعنوان ( 1001السعودي، )دراسة  -1

 (.دراسة ميدانية :جتماعيفي مؤسسة الضمان اال

 
هدفت الدراسة إل  التعرف عل  أثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة عل  أداء العاملين في مؤسسة 

ولتحقي  أهداف الدراسة تم تصميم وتطوير استبانة لغرض جما البيانات  .الضمان اإلجتماعي
الرزمة اإلحصانية للعلوم عضوًا، وتم استخدام ( 252)وتوزيعها عل  أفراد العينة، البالغ عددهم 

جتماعية الوصفية لمعرفة تصورات أفراد العينة ألبعاد نظم المعلومات واألداء الوظيفي، وتحليل ات
نحدار المتعدد تختيار صالحية نموذج الدراسة وأثر المتغيرات المستقلة عل  المتغير التابا، وتحليل ات

ت المبحوثين تجاه مستلزمات تشغيل نظام المعلومات وأهم نتانج الدراسة أن تصورا .التباين األحادي
 .جاءت بدرجة مرتفعة

 
وأن تصورات المبحوثين تجاه األداء الوظيفي جاءت بدرجة متوسطة ووجود أثر للمستلزمات الرنيسية 

 .في األداء  الوظيفي( المادية والبرمجية والبشرية والتنظيمية)إلدارة وتشغيل نظام المعلومات المحوسب 
 
من خالل تشجيعهم عل  استخدام النظام وتفهم  ،وصت الدراسة بزيادة دعم اإلدارة العليا للمستخدمينوأ

م ما ءالتي تتال، احتياجاتهم المختلفة، وتوفير البرمجيات التي تلبي احتياجات مختلف المستخدمين
المعلومات  وعقد دورات للمستخدمين تتعل  بتكنولوجيا، األجهزة والشبكات المستخدمة في العمل

والبرمجيات التشغيلية والتطبيقية لزيادة إدراك المستخدمين لقدرات األجهزة والبرمجيات المستخدمة وعدم 
 .التركيز عل  كيفية استخدامها فقط
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تصور مقترح لتحسين األداء اإلداري بمدارس التعليم الثانوي )بعنوان ( 1007الزيات، )دراسة  -3
 (.اهات الفكر اإلداري المعاصرتجاالحكومي بفلسطين على ضوء 

 
هدفت الدراسة إل  التعرف عل  مفهوم األداء  اإلداري وعناصره ومتطلباته وأنماطه، والوقوف عل  
واقا نظام التعليم الثانوي الحكومي بفلسطين وأهدافه، والتعرف عل  طبيعة األداء  اإلداري بمدارس 

ووضا تصور مقترح لتحسين األداء   .تمعية المؤثرة فيهالتعليم الثانوي الحكومي بفلسطين والعوامل المج
 .اإلدراي بمدارس التعليم الثانوي الحكومي بفلسطين

 
قتصرت الدراسة عل  المديرين ونواب المديرين والموجهين بمدارس التعليم الثانوي الحكومي بالضفة ا

 .ة الغربية بفلسطينمنطقة تعليمية بالضف ةحدى عشر إقتصرت الدارسة عل  واالغربية بفلسطين، 
 

بلغت عينة الدارسة . ستبانة لجما البياناتواتبعت الباحثة المنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة ات
موجها من المدارس الثانوية الحكومية ( 18)نانبًا للمدير و( 18)مديرًا و ( 82)فردًا منهم ( 172)

 .هذه المدارس بالضفة الغربية بفلسطين وتم اختيارهم بشكل عشواني من جميا
 

همها انخفاض درجة واقا األداء اإلداري للمديرين في إدخال إدارة أوتوصلت الدراسة إل  نتانج من 
دارة الوقت، واإلدارة باألهداف،  دارة المعرفة للمدارس التي يعملون و الجودة الشاملة وا  دارة التغيير، وا  ا 

 .فيها
 

ات في هذا المجال، وتم وضا توصيات مقترحة وأوصت الدراسة بهمكانية إجراء المزيد من الدراس
 .لتحسين األداء اإلداري بمدارس التعليم الثانوي الحكومي بفلسطين

 
دور شبكات نظم المعلومات ودعم اإلدارة العليا في تحسين )بعنوان ( 1007العزام، )دراسة -4

 (.وتطوير األداء  في وزارة المالية في األردن

 
عل  دور نظم المعلومات ودعم اإلدارة العليا في عملية التطور والتحسين هدفت الدراسة إل  التعرف 

ة بترابط لالمستمرة لألداء، كما هدفت إل  التعرف إل  العالقات اإلحصانية بين متغيرات الدراسة المتمث
، وتم (126) ستبانات عل  عينة الدراسةشبكات نظم المعلومات ومرونتها، وقام الباحث بتوزيا ات

 .(SPSS)اإلجابات باستخدام حزمة التحليل اإلحصاني  تحليل
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ومن أهم النتانج التي توصلت إليها الدراسة عدم وجود عالقة إحصانية بين ترابط شبكات نظم 
المعلومات وتطوير وتحسين األداء، وأظهرت الدراسة وجود عالقة إحصانية بين مرونة شبكات نظم 

وتحسين األداء، كما أظهرت الدراسة عدم وجود عالقة إحصانية المعلومات ودعم اإلدارة العليا وتطوير 
بين ترابط شبكات نظم المعلومات ومرونتها، ودعم اإلدارة العليا وتطوير وتحسين األداء  تعزى إل  
 .المتغيرات الشخصية باستثناء وجود عالقة إحصانية بين المتغيرات األربعة ومتغير المستوى الوظيفي

 
وصيات، العمل عل  تفعيل ترابط شبكات المعلومات بين األقسام والدوانر والمؤسسات من أهم وأبرز الت

تصاتت الفعالة، لتوفير المعلومات الدقيقة من أجل العمل عل  رفا مستويات ذات العالقة كنو  من ات
 .األداء  في القطا  الحكومي

 
ارة الداخلية في محافظات اتجاهات موظفي وز )بعنوان ( 1007العقيل وعبدالحليم، ) دراسة -5

 (.دراسة ميدانية: الشمال نحو تقويم أداء الموظفين في نظام الخدمة المدنية األردني
 

هدفت الدراسة إل  التعرف عل  التطبي  الواقعي لنظام تقييم األداء  في األردن من وجهة نظر موظفي 
 .أو سلبًا عل  النظام يجاباً المؤثرة محافظات الشمال في وزارة الداخلية، وذلك بالتعرف عل  العناصر ا

طال  عل  وجه نظر الموظفين نحو نظام تقييم األداء  لمعرفة مدى تحقي  النظام كما هدفت إل  ات
 .لألهداف األساسية ودرجة الكفاءة في عناصره

 
ءات كالدورات التدريبية ومعرفة اإلجرا ،وبينت هذه الدراسة أن النظام يخلو من بعض العناصر الهامة

وخلصت الدراسة إل  وجود عالقة قوية بين شعور  .تخاذ القراراوالر بة في العمل والمهارة في 
 .ودرجة رضاهم عن النظام ةالموظفين بالعدالة والموضوعي

 
ستطالعية ألراء االجودة الشاملة واألداء  المؤسسي، دراسة )بعنوان ( 1007نصيرات،  )دراسة  -1

 (.األردن/القطاع الخاص في منطقة العاصمة عمان اإلداريين في بعض مستشفيات

 
هدفت الدراسة إل  تحديد ما إذا كانت هنالك اختالفات ذات دتلة بين المستشفيات المدروسة بالنسبة 

وكذلك تحديد ما إذا  .لتطبي  عناصر الجودة الشاملة، وذلك عند أخذ هذه العناصر مجتمعة ومنفردة
وتحليل العالقة بين تطبي   .رات األداء من هذه المستشفياتوجد اختالفات ذات دتلة في مؤش

 .عناصر الجودة الشاملة ويبين األداء التنظيمي، وتحديد أهم عناصر الجودة الشاملة المؤثرة في األداء
 .استبانة( 762)ستعادتهااستبانة و تم تطوير أداة الدراسة وتم توزيا اتو 
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ت ذات دتلة إحصانية بين المستشفيات المدروسة في تطبي  من أهم نتانج الدراسة أن وجود اختالفاو 

وقد وجدت هذه  ،عناصر الجودة الشاملة ووجود اختالفات ذات دتلة إحصانية في مؤشرات األداء
باستثناء عنصر تمكين كافة لعناصر لختالفات عند تحليل عناصر الجودة مجتمعة ومنفردة ات

انية بين جهود تطبي  الجوة الشاملة ومؤشرات األداء  وجود عالقات ذات دتلة إحصو  .العاملين
 .التنظيمي

 
ي المستشفيات عل  تالفي القصور في تطبيقات الجودة داري  إوأهم توصيات الدراسة التي قد تساعد 

المر وبة من هذه التطبيقات، والحاجة إل  التقييم المستمر للنتانج النهانية النتانج الشاملة وتحقي  
 .ودة الشاملة وبشكل دوريلتطبيقات الج

 
 الدراسات األجنبية 1.5.1

 
ستكشاف ا: ممارسة إدارة المعرفة في التعليم )بعنوان ( Roynolds, 2005)رينولدز  دراسة -1

مكاناتها في مدارس   (ستراليا ونيوزلندااالممارسة وا 
 

يم نظرة شاملة عل  هدفت الدراسة إل  وصف وتحليل ممارسة إدارة المعرفة في مدارس استراليا، وتقد
ماذا تتكون إدارة المعرفة في البينة مسلسلة من التفسيرات حول إدارة المعرفة ومحاوتت لتوضيح 

، وكيف تتم المشاركة في المعرفة أثناء ممارسة التعليم عل  مستوى الطالب والمدرس ؟المدرسية
 .لمدرسةوهدفها التعرف عل  مفهوم المعرفة بمساعدة ا ؟،والمنظمات التعليمية

جريت مقابالت شبه معد ة ما مدرسي المكتبات أشملت عينة الدراسة مدارس استراليا ونيوزلندا حيث 
 .بتدانية والعليامن بين قسم عرضي من المدارس المستقلة الدينية والتعاونية وات

 
 تكنولوجية والجتماعية نها شملت هذه الممارسات عل  تطوير البنية التحتية اتأوأهم نتانج الدراسة 

دارة األنظمة ما القدرات التشخيصية  إلدارة خل  ومشاركة المعرفة، ودور مهارات المعرفة األدبية، وا 
دخال إدارة المعرفة إل  ا  متعدد الجوانب و  االتي تدعم التعلم الفردي، وأن يعط  مدرس المكتبة دور 

 .صالح النظامإ

كيف يؤثر المناخ التنظيمي والبنية )ن بعنوا( Chen & Hnang, 2007)تشين وهنانج  دراسة -1
 .(منظور التفاعل اإلجتماعي –على إدارة المعرفة 
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هدفت الدراسة إل  فحص تأثيرات المناد التنظيمي والهيكلية عل  إدارة المعرفة من خالل منظور 
 .حالة( 125)وتم استخدام تحليل التراجا لفحص الفرضيات في عينة مكونة من . التفاعل اإلجتماعي

 
يجابًا إل  التفاعل اإلجتماعي، أي أن تكون إوتشير النتانج إل  أن المناد المتجدد والتعاوني يعزى 

البنية التنظيمية أقل رسمية، وأكثر ت مركزية واندماجًا يصبح التفاعل اإلجتماعي أكثر تفضياًل وبالتالي 
 .فهن التفاعل اإلجتماعي يرتبط ايجابًا بهدارة المعرفة

 
 ,Juarez, Riestra, Campos) جواريز وريسترا وكامبوس وموراليس وبالما ومارين دراسة -3

Morales,  Palma & Marin, 2009) إدارة المعرفة الطبية لدوائر محددة في )  بعنوان
 (المستشفيات

 
دارة المعرفة الطبيةهدفت الدراسة إل  تحديد نماذج محوسبة وتصميم آليات لعملية ات  كتساب المؤثر وا 

 .في أقسام المستشف  الحقيقة
 

مة قياس معلومة طبية ءتحديد جانبين رنيسيين لتمثيل المعرفة ومهام اإلدارة من خالل تكييف ومالوتم 
ندماج بين أدوات إدارة المعرفة ونظام وأن يتم تبسيط ات ،صطالحيًا متسقاإمن أجل توفير ضبطا 

بية فعالة في ميادين طبية محددة وذلك من المعلومات الطبي، وتأسيس عملية اكتساب معلومات ط
كتساب المؤثر ن تصميم آليات لعملية اتأوخلصت الدراسة  .دوات معرفية مناسبةأخالل استخدام 

دارة المعرفة الطبية في أقسام المستشف  الحقيقية يعالج بتقديم المعرفة الطبية مستخدمين نماذج سببية  وا 
 .، وقسم األطفال ما مختلف متطلباتهاICUناية المكثفة الع وحدةعميقة في اقسام مستشفيين و 

 
تأثير إدارة المعرفة )بعنوان  (Nurluoz & Birol, 2011)نورليوز وبيرول   دراسة -4

 .(تحليل للمسلكيات اإلدارية: والتكنولوجيا 
 

من األكاديمين من مؤسسات التعليم العالي نحو المسلكيات ( 122)هدفت الدراسة لفحص تصورات 
تم إجراء معيار ليكرت عل  مجموعة متطوعين مشاركين . اإلدارية المتعلقة بهطار نظرية مسبب العمل

شارت إل  أن جميا العناصر تقريبا ضمن المعيار قد أوأظهرت نتانج الدراسة  .بناء عل  نهج المسح
لهام الفر ، و المسلكيات اإلدارية مثل تشكيل الفر ،  اجعة قد عملت تصال والتغذية الر أعمال اتو ا 

 .جميعًا في إدارة التعليم العالي
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 التعقيب على الدراسات السابقة 3.5.1
 

أظهرت الدراسات السابقة وجود تطبي  لعمليات إدارة المعرفة في المؤسسات المبحوثة بدرجات 
حيث اتفقت (  7222عليان، )و( 7228دروزة،  )و( 7226 ،حجازي)كما جاء في دراسة ، متفاوتة
انج ما نتيجة هذه الدراسة حيث أظهرت الدراسة تطبي  بشكل متوسط لعمليات إدارة المعرفة هذه النت

 .من قبل موظفي القطا  الصحي الخاص في محافظات شمال الضفة الغربية
 

ثر إلدارة المعرفة عل  األداء  في المؤسسات التي تم بحثها كما أكما بينت الدراسات السابقة وجود 
وهذه  (7212الجعبري، )و( 7222المعاني، )و( 7228دروزة، )و( 7226زي، حجا)جاء في دراسات 

ومجاتت إدارة ( تطوير أداء العاملين)النتانج اتفقت ما نتيجة الدراسة بوجود عالقة إيجابية بين 
 .المعرفة من تشخيص وتخزين وتوزيا المعرفة

 
جريت عليها أفة في المؤسسات التي كما بينت بعض الدراسات السابقة األجنبية وجود أثر إلدارة المعر 

 ,Reynolds)و( MCGinnis)و ( Chen & Huang, 2007)الدراسة كما جاء في دراسات 

وبالتالي اتفقت ما نتانج الدراسة التي أظهرت تطبي   ،(Nurluoz  & Birol, 2011)و ( 2005
في محافظات لبعض عمليات إدارة المعرفة بشكل متوسط من قبل موظفي القطا  الصحي الخاص 

 .شمال الضفة الغربية
 

هي أنها تبحث في جانب مهم وهو تطوير  ،ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها من الدراسات واألبحاث
أداء موظفي القطا  الصحي الخاص في محافظات شمال الضفة الغربية من منظور إدارة المعرفة، 

ة المعرفة عل  األداء  ومجاتته من أجل العمل دراإي واقا عمليات إدارة المعرفة واألثر المتوقا من أ
عل  تطوير أداء الموظفين في القطا  الصحي الخاص في محافظات شمال الضفة الغربية، وخاصة 

ل  تطوير أ ن القطا  الصحي كقطا  يقدم خدمات طبية مباشرة للزبانن ويحتاج إل  الدقة والسرعة وا 
 .كملة للنقص في الدراساتدانم بشكل مستمر، لذلك جاءت هذه الدراسة م
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 الفصل الثالث
 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 
 

 تطوير أداء موظفي القطا  الصحي الخةاصالتعرف عل  إمكانية من أجل تحقي  هدف الدراسة، وهو 
في محافظةات شةمال الضةفة الغربيةة مةن منظةور إدارة المعرفةة، وعالقةة ذلةك بةبعض المتغيةرات واألهلي 
ية، فقد تضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها كما يعطي وصفا مفصةال الديمو راف

وكةذلك إجةراءات الدراسةة والمعالجةة اإلحصةانية التةي اسةتخدمتها الباحثةة  ،ألداة الدراسة وصدقها وثباتهةا
 .في استخالص نتانج الدراسة وتحليلها

 
 منهج الدراسة 1.3
 

رتبةةاطي، الةةذي يعةةر ف بأنةةه المةةنهج الةةذي يهةةدف إلةة  وصةةف الظةةاهرة تةةم اسةةتخدام المةةنهج الوصةةفي ات
بحيةةث يةةؤدي ذلةةك إلةة   ،المدروسةةة مةةن حيةةث طبيعتهةةا ودرجةةة وجودهةةا ويعبةةر عنهةةا تعبيةةرا كميةةا وكيفيةةا

الوصةةول إلةة  فهةةم لعالقةةات هةةذه الظةةاهرة إضةةافة إلةة  الوصةةول إلةة  اسةةتنتاجات وتعميمةةات تسةةاعد فةةي 
 .ة إل  تكوين عالقات بين الظواهر المدروسةتطوير الواقا المدروس، باإلضاف

 
 مجتمع الدراسة وعينتها 1.3
 

تكون مجتما الدراسة من جميا العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي من فنة مدير ونانب 
وصف مجتما الدراسة وف  متغيري ( 1:2)مدير ورنيس قسم ورنيس شعبة وموظف، ويبين جدول 

 يمكان العمل، والقطا  الصح
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 وصف مجتمع الدراسة وفق متغيري مكان العمل والقطاع الصحي: 1:3جدول 
 الرقم  مكان العمل القطا  الصحي عدد الموظفين

 المستشف  العربي التخصصي 122

 1 نابلس

 مستشف  نابلس التخصصي 122

 مستشف  اتتحاد 122

 المستشف  اإلنجيلي 27

 مستوصف الرحمة 22

72 
البلدة القديمة، )اءمستوصف الشف

 (سالم، عورتا، الباذان

 مستشف  األمل 52
 7 جنين

 مستشف  الرازي 162

 مستشف  الزكاة 122

 2 طولكرم
 مستشف  أصدقاء المريض 72

 المركز الطبي الجراحي 62

 مستشف  الهالل األحمر 62

 مستشف  األقص  72
 2 قلقيلية

 مستوصف الشفاء 12

 6 طوباس الشفاءمستوصف  72

 اللجنة العلمية الطبية 11
سلفيت 

 (بديا)
6 

 المجمو       1075

 (واألهلي إحصاءات مؤسسات القطاع الصحي الخاص: المصدر )
 

وقد تم اختيار عينة طبقية عشوانية من مجتما الدراسة، وذلك وف  متغيري مكان العمل والقطا  
لدراسة وف  كال المتغيرين لتكوين طبقات، ومن ثم ، إذ تم توزيا أفراد مجتما اواألهلي الصحي

عاماًل، وقد بلغت نسبة عينة الدراسة من ( 752)اتختيار العشواني في كل طبقة، وقد بلغ حجم العينة 
 .توزيا عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة( 8:2-7:2)، وتبين الجداول %(76.1)المجتما 
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 متغير الجنس-1
 ينة الدراسة تبعا لمتغير الجنسوصف ع: 1:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس

 22.1 121 ذكر

 62.2 125 أنث 

 100.0 117 المجموع

 

أن نصةةف أفةةراد العينةةة تقريبةةًا مةةن الةةذكور، ونصةةفهم اآلخةةر مةةن اإلنةةاث، إذ إلةة  ( 7:2)يشةةير الجةةدول 
 (.62.2)ية لإلناث ، فيما بلغت النسبة المنو (22.1)بلغت النسبة المنوية للذكور 

 
 :متغير العمر-1

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير العمر: 3:3جدول 
 %النسبة المئوية  التكرار العمر

 62.2 125 سنة       26أقل من 

 22.8 122 سنة 62-26من 

 8.2 77 سنة 62أكثر من 

 100.0 117 المجموع

 

، (سةنة 26أقةل مةن )عينة هم أصةحاب األعمةار أن النسبة األكبر من أفراد ال( 2:2)يتضح من الجدول 
، ثةم (22.8)، وبنسةبة منويةة (سةنة 62-26)، يليهم أصحاب األعمةار (62.2)إذ بلغت نسبتهم المنوية 

 (.8.2)ونسبتهم المنوية ( 62أكثر من )أصحاب األعمار 
 

 :متغير المؤهل العلمي -3
 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي: 4:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار لمؤهل العلميا

 22.5 112 دبلوم متوسط فما دون

 22.7 118 بكالوريوس

 2.6 72 ماجستير       

 2.2 12 دكتوراه

 100.0 117 المجموع
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أن العةةدد األكبةةر مةةن أفةةراد العينةةة هةةم مةةن حملةةة الةةدبلوم المتوسةةط فمةةا دون، ( 2:2)يتضةةح مةةن الجةةدول 
، يلةيهم حملةة الماجسةتير (22.7)، يليهم حملة البكالوريوس بنسبة منويةة (22.5) وبلغت نسبتهم المنوية

 (.2.2)، وأخيرًا حملة الدكتوراه، وبنسبة منوية (2.6)بنسبة منوية 
 
 :متغير المسمى الوظيفي-4

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المسمى الوظيفي: 5:3جدول 
 %النسبة المئوية  التكرار المسمى الوظيفي

 2.2 12 مدير    

 2.22 7 نانب مدير

 77.6 52 رنيس قسم    

 7.5 2 رنيس شعبة

 52.2 186 موظف

 100.0 117 المجموع

 
ن، وبلغةةةت نسةةةبتهم المنويةةةة و أن العةةةدد األكبةةةر مةةةن أفةةةراد العينةةةة هةةةم موظفةةة( 6:2)يتضةةةح مةةةن الجةةةدول 

، ثةةم رؤسةةةاء (2.2)سةةبة منويةةة ن، وبنو ، ثةةم المةةدير (22.6)، ثةةم رؤسةةاء األقسةةام وبنسةةبة منويةةة (52.2)
 (.2.22)، وأخيرًا نانب مدير وبنسبة (7.5)الشعب وبنسبة منوية 

 
 :متغير سنوات الخبرة -5

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة: 1:3جدول 
 %النسبة المئوية  التكرار سنوات الخبرة

 22.2 125 سنوات 5اقل من 

 11.5 21 سنوات 12-5من 

 15.6 22 سنة 16-11من 

 27.7 85 سنة 16أكثر من 

 100.0 117 المجموع

 
، (سةةنوات 5أقةةل مةةن )أن العةةدد األكبةةر مةةن أفةةراد العينةةة هةةم أصةةحاب الخبةةرة ( 5:2)يتضةةح مةةن الجةةدول 

، ثةةم (27.7)، وبنسةةبة منويةةة (سةةنة 16أكثةةر مةةن )، ثةةم أصةةحاب الخبةةرة (22.2)وبلغةةت نسةةبتهم المنويةةة 
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، (سةةةنوات 12-5)، وأخيةةةرًا أصةةةحاب الخبةةةرة (15.6)، وبنسةةةبة منويةةةة (سةةةنة 16-11)أصةةةحاب الخبةةةرة 
 (.11.5)وبنسبة منوية 

 
 :متغير الدورات التدريبية -1

 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الدورات التدريبية: 7:3جدول 
 %النسبة المئوية  التكرار الدورات التدريبية 

 27.2 112 دورات     2أقل من 

 72.0 28 دورات( 2-6)

 78.6 25 دورات 6أكثر من 

 100.0 117 المجموع

 
أن العةةدد األكبةةر مةةن أفةةراد العينةة ممةةن حصةةلوا علةة  دورات تدريبيةةة مةةن فنةةة ( 2:2)يتضةح مةةن الجةةدول 

، وبلغةةت نسةةبتهم المنويةةة (دورات 6-2)، ثةةم فنةةة (27.2)، وبلغةةت نسةةبتهم المنويةةة (دورات 2أقةةل مةةن )
 (78.6)، وبلغت نسبتهم المنوية (دورات 6أكثر من )، ثم فنة (72.7)
 

 :متغير المهنة -7
 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المهنة: 8:3جدول 

 %النسبة المئوية  التكرار المهنة 

 11.5 21 طبيب

 28.7 127 ممرض

 71.2 62 (مختبرات)فني أشعة 

 7.5 2 عالج طبيعي

 75.7 22 (إداريين)أخرى

 100.0 117 المجموع

 
أن العةةدد األكبةةر مةةن أفةةراد العينةةة مةةن الممرضةةين، وبلغةةت نسةةبتهم المنويةةة ( 8:2)لجةةدول يتضةةح مةةن ا

، ثةةةم فنيةةةي األشةةةعة، وبلغةةةت نسةةةبتهم (75.7)، وبلغةةةت نسةةةبتهم المنويةةةة (مهةةةن أخةةةرى)، ثةةةم فنةةةة (28.7)
وأخيةةةرًا المعةةةالجين الطبيعيةةةين وبنسةةةبة ، (11.5)، ثةةةم األطبةةةاء، وبلغةةةت نسةةةبتهم المنويةةةة (71.2)المنويةةةة 

 .(7.5) نويةم
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 الدراسة تاأدا 3.3
 

، ألجةةل تحقيةة  أهةةدافها، وفيمةةا يلةةي وصةةف ألداة والمقابلةةة اسةةتخدمت الباحثةةة فةةي هةةذه الدراسةةة اتسةةتبانة
 الدراسة 

 

 االستبانة  1.3.3
 

بعةد إطةةال  الباحثةة علةة  عةةدد مةن الدراسةةات السةابقة واألدوات المسةةتخدمة فيهةةا، قامةت بتطةةوير اسةةتبانة 
اس تطةةةوير أداء مةةةوظفي القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص فةةةي محافظةةةات شةةةمال الضةةةفة خاصةةةة مةةةن أجةةةل قيةةة

األول تضةةمن : الغربيةةة مةةن منظةةور إدارة المعرفةةة، وقةةد تكونةةت األداة فةةي صةةورتها النهانيةةة مةةن جةةزأين
بيانات أولية عن المبحوثين، تمثلت في الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمسم  الةوظيفي، وسةنوات 

ت التدريبيةةة، والمهنةةة، أمةةا الثةةاني فقةةد تكةةون مةةن الفقةةرات التةةي تقةةيس واقةةا إدارة المعرفةةة الخبةةرة، والةةدورا
فقرة، وزعت عل  عشرة مجاتت رنيسةة والجةدول رقةم ( 56)وتطوير األداء، حيث بلغ عدد هذه الفقرات 

 :يوضح ذلك( 2:2)
 

 فة وتطوير أداء العاملينتوزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت الرئيسة إلدارة المعر : 9:3جدول 
 عدد الفقرات المجال الرقم

 5 عملية تشخيص المعرفة: المجال األول 1

 8 عملية اكتساب المعرفة: المجال الثاني 7

 8 عملية توليد المعرفة: المجال الثالث 2

 5 عملية تخزين المعرفة: المجال الرابا 2

 2 عملية توزيا المعرفة: المجال الخامس 6

 8 عملية استخدام المعرفة: ال السادسالمج 5

 22 مجمو  فقرات إدارة المعرفة
 6 سرعة األداء: المجال األول  1

 5 جودة األداء: المجال الثاني  7

 6 حجم األداء: المجال الثالث  2

 5 دقة األداء: المجال الرابا  2

 77 مجمو  فقرات تطوير أداء العاملين
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تةةم تصةةميم المقيةةاس علةة  أسةةاس مقيةةاس ليكةةرت خماسةةي األبعةةاد، وقةةد ُبنيةةت الفقةةرات باتتجةةاه هةةذا وقةةد 
 :اإليجابي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آتي

 خمس درجات :درجة كبيرة جدًا 
 أربا درجات : درجة كبيرة 

 ثالث درجات : درجة متوسطة 
 ن ادرجت: درجة منخفضة

 درجة واحدة : درجة منخفضة جدًا 
 

 صدق االستبانة 1.3.3
 

( 2)اسةةتخدمت الباحثةةة صةةد  المحكمةةين أو مةةا يعةةرف بالصةةد  المنطقةةي وذلةةك بعةةرض اتسةةتبانة علةة  
بهدف التأكد من  محكمين،( 2)وعددهم  مرف  قانمة بأسماء المحكمين)محكمين من ذوى اتختصاص 

منها للمجةال الةذي وضةعت  مناسبة اتستبانة لما أعدت من أجلها وسالمة صيا ة الفقرات، وانتماء كل
وتشةةير الباحثةةة بةةأن عةةدد %. 82فيةةه، وقةةد بلغةةت نسةةبة اتتفةةا  بةةين المحكمةةين علةة  عبةةارات اتسةةتبانة 
فقةرة، إت أن الباحثةة أخةذت ( 58)فقرات اتستبانة بصورتها األولية قبل عرضها عل  المحكمين قد بلةغ 

يقةةةة يسةةةهل علةةة  موظةةةف القطةةةا  الصةةةحي بةةةآراء المحكمةةةين الةةةذين اجمعةةةوا بهعةةةادة صةةةيا ة الفقةةةرات بطر 
الخاص اإلجابة عليها، وضرورة زيادة عدد الفقرات في بعض المجةاتت، وحةذف فقةرات أخةرى، وحةذف 

( 66)فقرات ت تنتمي إل  المجال التي وضعت فيه، ليصل عدد فقةرات اتسةتبانة فةي صةورتها النهانيةة 
 . فقرة
 

 ثبات االستبانة 3.3.3
 

( كرونبةةةةةاد ألفةةةةةا)الثبةةةةةات الةةةةةداخلي لالسةةةةةتبانة ومجاتتهةةةةةا، باسةةةةةتخدام معامةةةةةل  قامةةةةةت الباحثةةةةةة باحتسةةةةةاب
(Cronbach Alpha.) 
 

يبةةين معةةامالت الثبةةات الةةداخلي بطريقةةة كرونبةةاد ألفةةا علةة  أبعةةاد اتسةةتبانة المختلفةةة ( 12:2)والجةةدول 
 :ودرجتها الكلية
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االت معـــــــــامالت الثبـــــــــات الـــــــــداخلي بطريقـــــــــة كرونبـــــــــاخ ألفـــــــــا علـــــــــى مجـــــــــ: 10:3جــــــــدول  
 االســـــــــتبانة المختلفـــــــــة وعلـــــــــى الدرجـــــــــة الكليـــــــــة لكـــــــــالا مـــــــــن إدارة المعرفـــــــــة وتطـــــــــوير أداء

 العاملين

 المجال
قيمة معامل الثبات بطريقة 

 كرونباخ ألفا

 2.82 عملية تشخيص المعرفة: المجال األول

 2.86 عملية اكتساب المعرفة: المجال الثاني

 2.82 عملية توليد المعرفة: المجال الثالث

 2.82 عملية تخزين المعرفة: المجال الرابا

 2.82 عملية توزيا المعرفة: المجال الخامس

 2.22 عملية استخدام المعرفة: المجال السادس

 0.95 الدرجة الكلية إلدارة المعرفة

 2.82 سرعة األداء: المجال األول 

 2.82 جودة األداء: المجال الثاني 

 2.82 حجم األداء: المجال الثالث 

 2.87 دقة األداء: المجال الرابا 

 0.93 الدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين

 
أن معامالت الثبات لمجاتت اتستبانة المختلفة بطريقة كرونباد ألفا عل  ( 12:2)يتضح من الجدول 

 ، تعكس مدى اتسا  فقرات اتستبانة مما ُيمك نها من(2.26-2.82)محاور اتستبانة تراوحت بين 
 .قياس وفحص األسنلة التي ذهبت إليها الدراسة

 
 المقابلة 4.1.1

 
للتعرف عل  واألهلي  تم استخدام المقابلة اتستطالعية عل  عدد من موظفي القطا  الصحي الخاص

 التي تحول دون تطبي  إدارة المعرفة في مؤسسات القطا  الصحي الخاص كالتالمعيقات والمش
 .ار النظريتستخدامها في اإلطواألهلي 
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 نموذج الدراسة. 4.3
 

 :والتابعة اآلتية وسيطة اشتملت هذه الدراسة عل  المتغيرات المستقلة وال
 

 المتغير المستقل
واقةةا إدارة المعرفةة فةةي القطةةا  الصةةحي فةةي جميةةا الفقةرات التةةي تقةةيس اسةةتجابات المبحةوثين فةةي  وتمثةل

 .الخاص واألهلي في محافظات الشمال
 

 يطةوسالمتغيرات ال
 (أنث ، ذكر: )الجنس وله مستويان -1

 (سنة 62من ، أكثر سنة  62-26سنة، من  26أقل من : )مستويات  ةالعمر وله ثالث -7

 (دبلوم متوسط فما دون، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة: )مستويات  ةالمؤهل العلمي وله أربع -2

 (نيس شعبة، موظفمدير، نانب مدير، رنيس قسم، ر : )مستويات  ةالمسم  الوظيفي وله خمس -2

 16-11سةنوات، مةن  12-5سةنوات، مةن  5قةل مةن أ) :مسةتويات  ةأربعة اعدد سنوات الخبةرة ولهة -6
 (. سنة 16سنة، أكثر من 

 (دورات 6دورات، أكثر من  6 -2، من 2أقل من : )مستويات  ةثالث االدورات التدريبية وله -5

 (، عالج طبيعي، أخرى(مختبرات)طبيب، ممرض، فني أشعة : )مستويات  ةست االمهنة وله -2

 
 المتغير التابع

تطوير أداء العاملين في القطةا  الصةحي في جميا الفقرات التي تقيس استجابات المبحوثين في  وتمثل
 .الخاص في محافظات الشمال

 
 خطوات تطبيق الدراسة  5.3
 

 : قامت الباحثة بالخطوات اآلتية
 . التأكد من صد  وثبات أدوات الدراسة -1

 .الخطي بتوزيا األداةأخذ اإلذن  -7

قامةةت الباحثةةة بتطبيةة  اتسةةتبانة علةة  أفةةراد عينةةة الدراسةةة، وقبةةل بةةدء المبحةةوثين بتعبنةةة اتسةةتبانة  -2
طلةةب مةةنهم أن يسةةجلوا المعلومةةات العامةةة فةةي القسةةم األول مةةن كةةل اسةةتبانة، ثةةم وضةةحت الباحثةةة 

 .ابة عن الفقراتهدف الدراسة، وكيفية اإلجابة عن فقراتها ومن ثم أتيحت الفرصة لإلج



 22 

( 752)تةةةةم فةةةةرز اتسةةةةتبانات المسةةةةتوفية لشةةةةروط اتسةةةةتجابة والصةةةةالحة للتحليةةةةل، والبةةةةالغ عةةةةددها  -2
 .ةاستبان

بعةةةةد أن تمةةةةت إجةةةةراءات تطبيةةةة  اتسةةةةتبانة قامةةةةت الباحثةةةةة بتفريةةةةغ اسةةةةتجابات المبحةةةةوثين تمهيةةةةدا  -6
  SPSS))لمعالجتها وتحليلها باستخدام الرزمة اإلحصانية للعلوم اتجتماعية 

 .بعد استخالص النتانج، قامت الباحثة بتفسيرها ومناقشتها، وصا ت التوصيات المناسبة -5

 

 المعالجات اإلحصائية 1.3
 

بعةةد أن تةةم جمةةا البيانةةات تةةم إدخالهةةا فةةي الحاسةةوب ومعالجتهةةا إحصةةانيًا باسةةتخدام البرنةةامج اإلحصةةاني 
(SPSS )وذلك باستخدام المعالجات اإلحصانية اآلتية: 

 .سطات الحسابية، والنسب المنوية، والتكراراتالمتو  -1
 .فحص ثبات اتستبانة باستخدام معادلة كرونباد ألفا -2
لفحةةةةص الفرضةةةةيتين ( Independent Samples-T-Test)للعينةةةةات المسةةةةتقلة " ت"اختبةةةةار  -2

 .المتعلقتين بمتغير الجنس

الفرضةيات المتعلقةة لفحةص ( One-Way Analysis of Variance)تحليةل التبةاين األحةادي  -2
بمتغيةةةةرات العمةةةةر، والمؤهةةةةل العلمةةةةي، والمسةةةةم  الةةةةوظيفي، وسةةةةنوات الخبةةةةرة، والةةةةدورات التدريبيةةةةة، 

 .والمهنة
بةين المتوسةةطات فةةي الفرضةةيات ( Scheffe Post Hoc Test)شةةيفيه للمقارنةةة البعديةة اختبةار -6

 .التي تم رفضها باستخدام تحليل التباين األحادي
لفحةةص أثةةر إدارة  Multiple Linear Regressionتنحةةدار الخطةةي المتعةةدد اختبةار تحليةةل ا -5

 .المعرفة عل  تطوير أداء العاملين
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  الفصل الرابع
 

 مناقشة نتائج الدراسة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها  1.4
 

في واألهلي  أداء موظفي القطا  الصحي الخاص تطوير التعرف عل  إمكانية هدفت هذه الدراسة إل  
محافظةةات شةةمال الضةةفة الغربيةةة مةةن منظةةور إدارة المعرفةةة، إضةةافة إلةة  تحديةةد أثةةر كةةل مةةن متغيةةرات 
الجنس، والعمر، والمؤهل العلمي، والمسم  الوظيفي، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية، والمهنة علة  

محافظةةات الضةةفة فةةي واألهلةةي  واقةةا إدارة المعرفةةة وتطةةوير أداء العةةاملين فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص
الغربيةةةة، وبعةةةد عمليةةةة جمةةةا البيانةةةات عولجةةةت إحصةةةانيا باسةةةتخدام برنةةةامج الرزمةةةة اإلحصةةةانية للعلةةةوم 

 :وفيما يلي عرض للنتانج التي توصلت إليها الدراسة( SPSS)اتجتماعية
 

 ئج المتعلقة بسؤال الدراسة األولالنتا 1.1.4
 

 في محافظات شمال الضفة الغربية؟ األهلي و  ما واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص

 :ويتفر  عنه األسنلة الفرعية اآلتية 
  ؟في مجال عملية تشخيص المعرفةواألهلي  في القطا  الصحي الخاص واقا إدارة المعرفةما 
  ؟في مجال عملية اكتساب المعرفةواألهلي  في القطا  الصحي الخاص واقا إدارة المعرفةما 
  ؟في مجال عملية توليد المعرفةواألهلي  في القطا  الصحي الخاص رفةواقا إدارة المعما 
  ؟في مجال عملية تخزين المعرفةواألهلي  في القطا  الصحي الخاص واقا إدارة المعرفةما 
  ؟في مجال عملية توزيا المعرفةواألهلي  في القطا  الصحي الخاص واقا إدارة المعرفةما 
  ؟في مجال عملية استخدام المعرفةواألهلي  الصحي الخاص في القطا  واقا إدارة المعرفةما 
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مةةن أجةةل اإلجابةةة عةةن السةةؤال األول للدراسةةة، واألسةةنلة الفرعيةةة المنبثقةةة عنةةه، اسةةتخدمت المتوسةةطات 
تبةةةين ذلةةةك، ( 2.2، 5.2، 6.2، 2.2، 2.2، 7.2)الحسةةةابية والنسةةةب المنويةةةة ودرجةةةة الواقةةةا، والجةةةداول 

 :، فقد استخدمت الباحثة المعيار التاليواألهلي في القطا  الصحي الخاصولتقدير واقا إدارة المعرفة 
 

 .واألهلي معيار تقدير واقع إدارة المعرفة في القطاع الصحي الخاص: 1.4جدول 
  تقدير الواقاتقدير الواقا  النسبة المنويةالنسبة المنوية

 منخفض جداً  %62أقل من 

 منخفض % 62.2-62من 

 متوسط % 52.2-52من 

 مرتفا %22.2-22من

 مرتفا جداُ  كثرفأ% 82

 
 مجال عملية تشخيص المعرفة 1.1.1.4

 
في القطةا  الصةحي الخةاص واألهلةي فةي مجةال عمليةة تشةخيص  واقا إدارة المعرفةما  :ونص السؤال 

 ؟المعرفة
 



 82 

فــي  المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة، لواقــع إدارة المعرفــة: 1.4جــدول 
 في مجال عملية تشخيص المعرفة تنازليا حسب تقدير الواقع واألهلي  القطاع الصحي الخاص

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

 مرتفا جداً  87.5 2.21 2.12 .أقي م المعلومات المتوافرة لدي 1 1

7 7 
أحةةةةةةدد المعةةةةةةارف التةةةةةةي أحتاجهةةةةةةا 

 .ظمبشكل منت
 مرتفا جداً  82.2 2.27 2.22

2 2 
أقةةةدر علةةة  تحديةةةد المعةةةارف التةةةي 

 .لكهاتلكها، والتي ت أمتأم
 مرتفا جداً  82.2 2.22 2.22

2 5 

أحةةةةةةةةةةةةةةةدد المعةةةةةةةةةةةةةةةارف المطلوبةةةةةةةةةةةةةةةة 
للممارسةةةةةات الجديةةةةةدة فةةةةةي العمةةةةةل 

 . الصحي

 مرتفا 28.8 2.81 2.22

6 2 
استشير خبراء فةي تحديةد المعرفةة 

 .الالزمة ألداء  مهامي
 مرتفا 25.2 1.21 2.87

5 6 
اسةةةةتثمر بةةةةرامج تحةةةةديث المعرفةةةةة؛ 

 .للحصول عل  معرفة جديدة
 مرتفا 26.8 2.22 2.22

 مرتفع 79.0 0.55 3.95 الدرجة الكلية لمجال عملية تشخيص المعرفة

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
 

فةي مجةال األهلةي و  في القطا  الصةحي الخةاص أن واقا إدارة المعرفة( 7:2)يتضح من خالل الجدول 
، حيةةةث بلغةةةةت النسةةةبة المنويةةةةة (2، 7، 1)كةةةةان مرتفعةةةًا جةةةةدًا علةةة  الفقةةةةرات ، عمليةةةة تشةةةةخيص المعرفةةةة

، 5)عل  التوالي، بينما كان مرتفعةًا علة  الفقةرات ( 82.2، 82.2، 87.5)تستجابات المبحوثين عليها 
علة  التةوالي، ( 26.8، ..25، 28.8)حيث بلغت النسب المنويةة تسةتجابات المبحةوثين عليهةا ( 6، 2

فةةي مجةةال عمليةةة واألهلةةي  فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص أمةةا الدرجةةة الكليةةة لمجةةال واقةةا إدارة المعرفةةة
تشخيص المعرفة، فقد كانت مرتفعة حيث بلغت النسةبة المنويةة الكليةة تسةتجابات المبحةوثين علة  هةذا 

 (.22.2)المجال 
 

ذلك إل  أن موظفي القطا  ااوتعزو الب يقومون بتقييم المعلومات المتوافرة واألهلي  لصحي الخاصحثة  
ويحددون ما يحتاجونه من معارف جديدة حت  يستطيعون تحديد الفجوة وتقليصها بين  ،لديهم باستمرار
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طةال  ما لديهم من معلومات وما يحتاجونةه، ويسةاعدهم ذلةك علة  زيةادة المعةارف الموجةودة لةديهم، وات
كمةةا تعةةزو الباحثةةة هةةذه النتةةانج ربمةةا إلةة  أن   .والمهةةارات المطلوبةةة للعمةةل علةة  مةةا هةةو جديةةد فةةي العلةةم

مةةوظفي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي يستشةةيرون الخبةةراء والمتخصصةةين فةةي تحديةةد المعرفةةة التةةي 
يحتاجونهةةا ألداء  مهةةامهم، والطةةر  المناسةةبة لزيةةادة المعرفةةة لةةديهم، واتستفسةةار عةةن بةةرامج يمكةةنهم مةةن 

 .ة المخزون المعرفيخاللها زياد
 

 .ألهمية عملية تشخيص المعرفةواألهلي  وهذا يدل عل  إدراك موظفي القطا  الصحي الخاص
التةي دلةت نتانجهةا أن وزارة التعلةيم العةالي األردنيةة  (7228دروزة،)وتتف  نتانج الدراسة ما نتانج دراسة 

يةةةام الةةةوزارة بالمقارنةةةة المرجعيةةةة تقةةةوم بتشةةةخيص المعرفةةةة وتوليهةةةا اهتمامةةةا بدرجةةةة متوسةةةطة مةةةن خةةةالل ق
 .الداخلية والخارجية، كما تستند الوزارة في أسلوب عملها عل  نشرات اإلبدا 

 
ن أكمةةةا أن القيةةةام بتشةةةخيص المعرفةةةة يبةةةدأ بمعرفةةةة متطلبةةةات إدارة المعرفةةةة التةةةي تحتاجهةةةا المؤسسةةةات و 

 .ت إدارة المعرفةالتعرف عل  تشخيص المعرفة يتطلب التحديد الدقي  تحتياجات ومتطلبا
 

 مجال عملية اكتساب المعرفة 1.1.1.4
 

فةي مجةال عمليةة اكتسةاب واألهلةي  فةي القطةا  الصةحي الخةاص واقةا إدارة المعرفةةمةا  :ونص السةؤال 
 ؟المعرفة
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فــي  المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة والنسـب المئويـة، لواقـع إدارة المعرفـة: 3.4جـدول 
 في مجال عملية اكتساب المعرفة تنازليا حسب تقدير الواقع واألهلي  اصالقطاع الصحي الخ

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

1 1 

اكتسةةةةةةب المعرفةةةةةةة التةةةةةةي أحتاجهةةةةةةا ألداء 
عملةةةةةةي باتعتمةةةةةةاد علةةةةةة  نفسةةةةةةي ومةةةةةةةن 

 .مصادري الخاصة

2.18 2.82 82.5 
رتفا م

 جداً 

7 8 
فةةةةةي  ىأسةةةةتفيد مةةةةةن المقترحةةةةةات والشةةةةةكاو 
 . اكتساب معارف مطلوبة لحلها

 مرتفا 25.2 2.22 2.82

2 6 

اكتسةةةةب المعرفةةةةة فةةةةي القطةةةةا  الصةةةةحي 
الةةةذي أعمةةةل بةةةه بةةةالتعليم التبةةةادلي ونقةةةل 

 .الخبرات

 مرتفا 26.5 1.21 2.28

2 7 
أشةةارك فةةي النةةدوات والحةةوارات؛ لتطةةوير 

 .معارفي
 مرتفا 22.5 2.22 2.58

6 2 

يحةةتفظ القطةةا  الصةةحي الةةذي أعمةةل بةةه 
فةةةةةادة بالعةةةةةاملين أصةةةةةحاب المعةةةةةارف؛ لإل

 .منهم

 متوسط 58.2 1.71 2.27

5 2 
أشةةةةارك فةةةةي جلسةةةةات العصةةةةف الةةةةذهني؛ 

 .لتطوير معارفي
 متوسط 55.7 1.22 2.21

2 2 
يسةةةتقطب القطةةةا  الصةةةحي الةةةذي أعمةةةل 

 .به خبراء ومستشارين للعمل والتطوير
 متوسط 52.8 1.77 2.22

8 5 
يةةةوفر القطةةةا  الصةةةحي الةةةذي أعمةةةل بةةةه 

 .برامج التدريب التي تكسبني المعرفة
 متوسط 52.2 1.22 2.22

 مرتفع 70.1 0.70 3.53 الدرجة الكلية لمجال عملية اكتساب المعرفة

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
 

لخاص واألهلةي فةي مجةال في القطا  الصحي ا أن واقا إدارة المعرفة( 2:2)يتضح من خالل الجدول 
، حيةةةث بلغةةةت النسةةةبة المنويةةةة تسةةةتجابات (1)كةةةان مرتفعةةةًا جةةةدًا علةةة  الفقةةةرة ، عمليةةةة اكتسةةةاب المعرفةةةة

حيةةةث بلغةةةت النسةةةب المنويةةةة ( 7، 6، 8)، بينمةةةا كةةةان مرتفعةةةًا علةةة  الفقةةةرات (82.5)المبحةةةوثين عليهةةةا 
، 2)كةةان متوسةةطًا علةة  الفقةةرات علةة  التةةوالي، و ( 22.5، 26.5، 25.2)تسةةتجابات المبحةةوثين عليهةةا 
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( 52.2، 52.8، 55.7، 58.2)حيةةةث بلغةةةت النسةةةب المنويةةةة تسةةةتجابات المبحةةةوثين عليهةةةا ( 5، 2، 2
في القطا  الصحي الخاص في مجةال عمليةة  عل  التوالي، أما الدرجة الكلية لمجال واقا إدارة المعرفة

يةة الكليةة تسةتجابات المبحةوثين علة  هةذا اكتساب المعرفة، فقد كانةت مرتفعةة حيةث بلغةت النسةبة المنو 
 (22.5)المجال 

 
كةل  ،يقومةون باكتسةاب المعرفةةواألهلةي  تعزو الباحثة النتانج إل  أن مةوظفي القطةا  الصةحي الخةاص

ومةةةن خةةةالل مصةةةادرهم  ،حسةةةب تخصصةةةه وأدانةةةه مةةةن خةةةالل اعتمةةةادهم علةةة  ذاتهةةةم فةةةي البحةةةث عنهةةةا
 .عرفة جديدةالخاصة من أجل تطوير الذات والحصول عل  م

 
أو بةالتعليم  ىكما تعزو الباحثة هذه النتانج إل  أن اكتساب المعرفة سواء من خالل المقترحات والشةكاو 

لتعةةرف احيةةث تتةةيح هةةذه الطةةر  للمةةوظفين  ،التبةةادلي وتبةةادل الخبةةرات والمشةةاركة فةةي النةةدوات والحةةوارات
 .الصريحة عل  المعرفة الضمنية التي من الصعوبة الحصول عليها كالمعرفة

كما يدل أن احتفاظ القطا  الصةحي بالعةاملين الةذين يحملةون المعرفةة فةي أذهةانهم وتعةزو الباحثةة ذلةك 
يشةعرون باألمةان   إل  عدم وجود حوافز وتشجيا من قبل اإلدارة لحاملين المعرفة أو وجةود مةوظفين ت

 (.احتكار المعرفة)الوظيفي ويحتفظون بما لديهم من معرفة 
 

لةةةك علةة  تةةةدني اهتمةةام اإلدارة فةةةي عقةةد دورات أو جلسةةات تسةةةاعد فةةي إطةةةال  األفكةةار بةةةين كمةةا يةةدل ذ
العاملين وفتح النقاش فيما بينهم، وكذلك استقطاب خبراء أو تةوفير بةرامج تدريبيةة تكتسةاب المعرفةة قةد 

 . يالء أهمية أكبر في عملية اكتساب المعرفةإيرجا إل  تقصير اإلدارة في 
 

التةةي دلةةت نتانجهةا علةة  أن  المنظمةةات األردنيةةة العامةةة ( 7226)نج مةةا دراسةة حجةةازي وتتفة  هةةذه النتةةا
 .والخاصة تمارس عمليات إدارة المعرفة من حيث توليد المعرفة والتشارك فيها والتعلم التنظيمي

 
، التي دلت نتانجها عل  أن المؤسسات األهلية في القدس الشةرقية (7222)كما تتف  ما دراسة عليان 

نظمة المعرفة المتمثلة بالبحث عن المعرفة وشرانها مةن أنها تمتلك أكما  بن  عملية اكتساب المعرفة،تت
 . مصادرها المتعددة والعمل عل  تحويل المعرفة الضمنية إل  معرفة صريحة
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 مجال عملية توليد المعرفة 3.1.1.4
 

فةةي مجةةال عمليةةة توليةةد هلةةي واأل فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واقةةا إدارة المعرفةةةمةةا  :ونةةص السةةؤال 
 ؟المعرفة

 

في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع إدارة المعرفة: 4.4جدول 
 في مجال عملية توليد المعرفة تنازليا حسب تقدير الواقعواألهلي  القطاع الصحي الخاص

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

1 1 
أسةةةةةةع  لزيةةةةةةادة المعةةةةةةارف والخبةةةةةةرات 

 .لدي
 مرتفا جداً  85.8 2.52 2.22

7 7 
يتيح القطا  الصحي الذي أعمل بةه 
 .الوصول إل  المعرفة التي أحتاجها

 متوسط 58.5 1.12 2.22

2 8 

 ينمةةةةةةةي القطةةةةةةةا  الصةةةةةةةحي الخةةةةةةةاص
دي المعلومةةةات المتةةةوافرة لةةة واألهلةةةي 
 .باستمرار

 متوسط 51.2 1.72 2.26

2 6 

يسةةةةتخدم القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص 
واألهلةةةةي فةةةةر  العمةةةةل لتوليةةةةد معرفةةةةة 

 .جديدة

 متوسط 52.2 1.72 2.27

6 2 
مةةن يةةتم توليةةد المعرفةةة فةةي مؤسسةةتي 

 .قبل فر  تعمل بشكل مستقل
 منخفض 62.2 1.72 7.22

5 2 

يسةةةةةتثمر القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص 
تجةةارب المتةةوافرة واألهلةةي الخبةةرات وال

لةةدى العةةاملين بتحويلهةةا إلةة  معةةارف 
 .جديدة

 منخفض 62.2 1.72 7.22

2 2 

يسةةةةتخدم القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص 
واألهلةةةةةةةةي أسةةةةةةةةاليب مثةةةةةةةةل العصةةةةةةةةف 

 .الذهني  لتوليد المعرفة

 منخفض 65.2 1.12 7.82

8 5 

فر فةةةةي القطةةةةا  الصةةةةحي الةةةةذي ايتةةةةو 
أعمةةل بةةه دانةةرة بحةةث وتطةةوير ُتعنةة  

 .ة وعملية توليدهابالمعارف الجديد

 منخفض 62.2 1.72 7.22

 متوسط 13.1 0.91 3.11 الدرجة الكلية لمجال عملية توليد المعرفة

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
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في القطا  الصةحي الخةاص واألهلةي فةي مجةال  أن واقا إدارة المعرفة( 2:2)يتضح من خالل الجدول 
، حيةةةةث بلغةةةةت النسةةةةبة المنويةةةةة تسةةةةتجابات (1)رة كةةةةان مرتفعةةةةًا جةةةةدًا علةةةة  الفقةةةة، عمليةةةةة توليةةةةد المعرفةةةةة

حيةةث بلغةةت النسةةب المنويةةةة ( 6، 8، 7)، بينمةةا كةةان متوسةةطًا علةةة  الفقةةرات (85.8)المبحةةوثين عليهةةا 
، 2)علةة  التةةوالي، وكةةان منخفضةةًا علةة  الفقةةرات ( 52.2، 51.2، 58.5)تسةةتجابات المبحةةوثين عليهةةا 

( 62.2، 65.2، 62.2، 62.2)ت المبحةةةوثين عليهةةةا حيةةةث بلغةةةت النسةةةب المنويةةةة تسةةةتجابا( 5، 2، 2
فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي فةةي  علةة  التةةوالي، أمةةا الدرجةةة الكليةةة لمجةةال واقةةا إدارة المعرفةةة

مجال عملية توليد المعرفة، فقد كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المنوية الكلية تسةتجابات المبحةوثين 
 (.52.7)عل  هذا المجال 

 
يسعون باستمرار إل  تطوير واألهلي  باحثة هذه النتانج إل  أن موظفي القطا  الصحي الخاصتعزو ال

وزيادة معارفهم الصريحة والضمنية بشةكل كبيةر وخاصةة أن  القطةا  الصةحي كقطةا  حسةاس فةي تقةديم 
يقومةون بالبحةث عةن زيةادة واألهلةي  خدمات مباشرة للزبانن يجعل العاملين في القطا  الصحي الخاص

 .في وظانفهم( البقاء)معرفتهم لتقديم خدمة أفضل، واتستمرار 
 

قد ت يتيح للموظفين  واألهلي  كما تعزو الباحثة ذلك إل  أن  ضغط العمل في القطا  الصحي الخاص
 .الوصول إل  المعرفة، عالوة عل  عدم وجود وقت كاف من أجل استغالله في توليد المعرفة

 
 مراكز تهتم بالمعارف الجديدة وعملية توليدها في القطةا  الصةحي الخةاص كما قد يعود ذلك لعدم توفر

 .واألهلي
 

ت يةولي اهتمامةا كبيةرا لتوليةد المعرفةة أو خلة  معةارف جديةدة واألهلةي  كما أن القطا  الصةحي الخةاص
وقد يعود ذلك إل  قلة الميزانيات وعدم تخصيص ميزانية إلدارة المعرفة أو تخصص إدارة معرفة ضمن 

 .واألهلي الهيكل التنظيمي للقطا  الصحي الخاص
 

أن اهتمةةام الةوزارات فةةي األردن بتوليةةد علةة  ، التةةي دلةت (7222)وهةذه النتةةانج تتفة  مةةا دراسةةة المعةاني 
يةةالء العةةاملين جةةل  عنايتهةةا وذلةةك بةةدعم إبةةداعاتهم وتمكيةةنهم مةةن إولكةةن عليهةةا  المعرفةةة علةة  نحةةو عةةام،

 .  لمتراكمة باعتبارهم يشكلون مصدر المعرفة الضمنية لديهاالتعلم واإلفادة من خبراتهم ا
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 مجال عملية تخزين المعرفة 4.1.1.4
 

فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي فةةي مجةةال عمليةةة تخةةزين  واقةةا إدارة المعرفةةةمةةا  :ونةةص السةةؤال 
 ؟المعرفة

 

فــي  قـع إدارة المعرفـةالمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة والنسـب المئويـة، لوا: 5.4جـدول 
 .القطاع الصحي الخاص واألهلي في مجال عملية تخزين المعرفة تنازليا حسب تقدير الواقع

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

1 1 
أوثةةةة  المعرفةةةةة التةةةةي أحصةةةةل عليهةةةةا 

 .من مصادر مختلفة
 مرتفا 22.8 2.28 2.22

7 2 
أسةةتخدم البرمجيةةات مةةن أجةةل توثيةة  

 .المعرفة
 متوسط 52.2 1.71 2.26

2 7 

يتةةةةوفر فةةةةي القطةةةةا  الصةةةةحي الةةةةذي 
أعمةةةةةل بةةةةةه وسةةةةةانل اتصةةةةةال تسةةةةةاعد 
العةةةةةةاملين فةةةةةةي الوصةةةةةةول للمعةةةةةةارف 

كمبيةةةةةةةةةةةةةةةةةوتر، انترنةةةةةةةةةةةةةةةةةت، البريةةةةةةةةةةةةةةةةةد )
 (.إلض...اإللكتروني

 متوسط 58.8 1.22 2.22

2 2 
 أسةةةةةةةتعين ببةةةةةةةرامج حاسةةةةةةةوبية لحفةةةةةةةظ

 .المعرفة واستدعانها
 متوسط 55.8 1.71 2.22

6 5 
 يسةةةةتخدم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص

 .تقارير وقواعد بيانات واألهلي 
 متوسط 56.2 1.72 2.76

5 6 

 يةةةةةةةنظم القطةةةةةةةا  الصةةةةةةةحي الخةةةةةةةاص
اجتماعةةةات دوريةةةة لتبةةةادل  واألهلةةةي 
 .المعارف

 منخفض 62.2 1.77 7.86

 متوسط 17.1 0.83 3.31 الدرجة الكلية لمجال عملية تخزين المعرفة

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
 

فةي مجةال واألهلةي  في القطا  الصةحي الخةاص أن واقا إدارة المعرفة( 6:2)يتضح من خالل الجدول 
، حيةث بلغةت النسةبة المنويةة تسةتجابات المبحةوثين (1)كةان مرتفعةًا علة  الفقةرة ، عملية تخزين المعرفة
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المنوية تسةتجابات  حيث بلغت النسب( 5، 2، 7، 2)عل  الفقرات ، بينما كان متوسطًا (22.8)عليها 
حيةث ( 6)عل  التوالي، وكانةت منخفضةة علة  الفقةرة ( 56.2، 55.8، 58.8، 52.2)المبحوثين عليها 

 ، أما الدرجة الكلية لمجةال واقةا إدارة المعرفةة(62.2)بلغت النسب المنوية تستجابات المبحوثين عليها 
في مجال عملية تخزين المعرفةة، فقةد كانةت متوسةطة حيةث بلغةت واألهلي  الخاصفي القطا  الصحي 

 (.52.7)النسبة المنوية الكلية تستجابات المبحوثين عل  هذا المجال 
 

تعزو الباحثة ذلةك إلدراك المةوظفين ألهميةة توثية  المعلومةات، أو ألنةه أمةر ضةروري فةي عمةل القطةا  
ًا مةن اإلدارة مةن أجةل الرجةو  للمعلومةات بسةهولة واسةتدعانها وقةد يكةون طلبة واألهلةي  الصحي الخاص

 .وخاصة عند الضرورة
 

التةي دلةت نتانجهةا علة  ممارسةة عمليةات خةزن المعرفةة  ،(7212)وهذا يتف  مةا نتةانج دراسةة الجعبةري 
وسةةهولة الرجةةو  إلةة  السةةجالت فةةي بلةةديات محةةافظتي الخليةةل وبيةةت لحةةم مةةن وجهةةة نظةةر إدارييهةةا فةةي 

 .المعرفة مجال خزن
 

كمةةا تعتبةةر الباحثةةة أن  ذلةةك نةةاتج عةةن عةةدم وجةةود وسةةانل للتوثيةة  كةةالكمبيوتر بشةةكل كبيةةر، وعةةدم وجةةود 
 .شخص مسؤول عن خزن المعرفة مما يؤدي إل  ضياعها

 
وقةةةد يعةةةود ذلةةةك كمةةةا تعةةةزوه الباحثةةةة إلةةة  صةةةعوبة فهةةةم بشةةةكل كبيةةةر إلدارة المعرفةةةة فةةةي القطةةةا  الصةةةحي 

 إستراتيجية واضحة لتبادل الخبرات بين العاملين أو اتحتفاظ بحاملي وعدم وجودواألهلي  الخاص
 .المعرفة وخاصة المعرفة الضمنية 
 

أن  إدارة المعرفةةة  عل التةي دلةت نتانجهةا( Nurluoz & Birol, 2011)وهةذا يتفة  مةا نتةانج دراسةةة 
ضةةافة لةةذلك فةةهن هةةام مةةن التحسةةين النةةوعي الةةذي يةةؤدي لجهةةد تعةةاوني مةةن أجةةل تحسةةين الكفةةاءة، إ جةةزء

التكنولوجيةةا تلعةةب دورا هامةةا فةةي تسةةهيل هةةذه العمليةةة ويعكةةس تغذيةةة راجعةةة نشةةيطة مةةن خةةالل تطبيةة  
 .األكاديميين لها في مؤسسات التعليم العالي

 
التةي دلةت نتانجهةا بوجةود عالقةة بةين اتسةتخدام المشةترك ، (7222)كما تتف  مةا نتةانج دراسةة العمةري 

 . يا المعلومات وبين القيمة العالية إلعمال البنوك التجارية األردنيةإلدارة المعرفة وتكنولوج
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 مجال عملية توزيع المعرفة 5.1.1.4
 

فةةي مجةةال عمليةةة توزيةةا واألهلةةي  فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واقةةا إدارة المعرفةةةمةةا  :ونةةص السةةؤال 
 ؟المعرفة

 
فــي  لمئويـة، لواقـع إدارة المعرفـةالمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة والنسـب ا: 1.4جـدول 

 في مجال عملية توزيع المعرفة تنازليا حسب تقدير الواقع واألهلي  القطاع الصحي الخاص

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

1 5 
فر لةةدى العةةاملين ر بةةة فةةي تبةةةادل ايتةةو 

 .مالمعرفة بينه
 متوسط 58.7 1.15 2.27

7 7 

يةةةةةةةتم تبةةةةةةةادل الخبةةةةةةةرات بةةةةةةةين األقسةةةةةةةام 
فةةةةةةةةةةادة مةةةةةةةةةةن المعةةةةةةةةةةارف المختلفةةةةةةةةةةة لإل

 .فرةاالمتو 

 متوسط 52.2 1.12 2.77

2 1 

 يشةةةةةةةةجا القطةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةاص
العةةةاملين علةةة  زيةةةادة قةةةدرات  واألهلةةةي 

العةةاملين ومهةةاراتهم فةةي توزيةةا المعرفةةة 
 .فيما بينهم

 متوسط 52.2 1.72 2.16

2 2 

يةةةةةةةةةوز  القطةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةةاص 
واألهلةةةةةةةةةةي المعةةةةةةةةةةارف بةةةةةةةةةةين األقسةةةةةةةةةةام 

 .المختلفة من خالل تبادل التقارير

 متوسط 57.5 1.18 2.12

6 2 

 فر لةةةدى القطةةا  الصةةةحي الخةةةاصايتةةو 
وسةةةةةةةةةانل لتبةةةةةةةةةادل المعرفةةةةةةةةةة واألهلةةةةةةةةةي 
 .الضمنية

 متوسط 51.5 1.28 2.28

5 2 
فر لةةةدى القطةةا  الصةةةحي الخةةةاص ايتةةو 

 .عرفيةواألهلي قنوات توزيا م
 منخفض 68.7 1.15 7.21

2 6 

 يسةةةةةةتخدم القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الخةةةةةةةاص
مجموعات الحةوار فةي توزيةا  واألهلي 

 .المعارف الصريحة

 منخفض 62.2 1.16 7.86

 متوسط 11.1 0.98 3.11 الدرجة الكلية لمجال عملية توزيع المعرفة

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*



 82 

في القطا  الصةحي الخةاص واألهلةي فةي مجةال  لمعرفةأن واقا إدارة ا( 5:2)يتضح من خالل الجدول 
حيةةةةث بلغةةةةت النسةةةةب المنويةةةةة ( 2، 2، 1، 7، 5)كةةةةان متوسةةةةطًا علةةةة  الفقةةةةرات ، عمليةةةةة توزيةةةةا المعرفةةةةة

علةةةة  التةةةةوالي، وكانةةةةت منخفضةةةةة علةةةة  ( 57.5، 52.2، 52.2، 58.7)تسةةةةتجابات المبحةةةةوثين عليهةةةةا 
علةةةة  ( 62.2، 68.7)ات المبحةةةةوثين عليهمةةةةا حيةةةةث بلغةةةةت النسةةةةب المنويةةةةة تسةةةةتجاب( 6، 2)الفقةةةةرتين 

فةةي مجةةال واألهلةةي  فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص التةةوالي، أمةةا الدرجةةة الكليةةة لمجةةال واقةةا إدارة المعرفةةة
عملية توزيا المعرفة، فقد كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المنوية الكليةة تسةتجابات المبحةوثين علة  

 (.57.7)هذا المجال 
 

وخاصة من هم عل   ،النتانج إل  أن  بعض الموظفين يشعرون بعدم األمان الوظيفي هذه تعزو الباحثة
ممةةا يةةؤثر علةة  ر بةةتهم فةةي تبةةادل المعرفةةة وخاصةةة التةةي يملكونهةةا فةةي  ؛عقةةود سةةنوية أو عقةةود المياومةةة

لحةةاملي المعرفةةة مةةن أجةةل نشةةرها  وحةةوافزت آعةةدم تشةةجيا اإلدارة بمكافةةأو  ،(المعرفةةة الضةةمنية)ذهةةانهم أ
تلقةي  لكما تعزو الباحثة ذلك إل  عدم تقبل المةوظفين  خرين وتبادل الخبرات،زيعها عل  العاملين اآلوتو 

 .قل منهم درجة مثالأ المعرفة من موظفين
 

كمةةا تعةةزو الباحثةةة ذلةةك إلةةة  قلةةة القةةرارات اإلداريةةة فةةي توزيةةةا المعرفةةة بشةةكل دوري وعةةدم وضةةعها فةةةي 
 .من خالل الهيكلية التنظيميةواألهلي  صستراتيجية للقطا  الصحي الخاالخطة ات

 
حيةةةث دلةةةت النتةةةانج أن  وزارة التربيةةةة والتعلةةةيم ( 7222)وتتفةةة  هةةةذه النتةةةانج مةةةا دراسةةةة كراسةةةنة والخليلةةةي 

األردنية تستعين بخبراء ومتخصصين من خارج الوزارة لنقل معرفتهم وخبرتهم للعةاملين فةي الةوزارة، كمةا 
تةةديات والنةةدوات وورشةةات العمةةل التةةي يةةتم عقةةدها داخةةل األردن وخارجةةه تهةةتم الةةوزارة بالمشةةاركة فةةي المن

 .عل  المستوى الرسمي و ير الرسمي كوسيلة للحصول عل  المعرفة
 

 مجال عملية استخدام المعرفة 1.1.1.4
 

فةي مجةال عمليةة اسةتخدام  واألهلةي  في القطا  الصةحي الخةاص واقا إدارة المعرفةما  :ونص السؤال 
 ؟المعرفة
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في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع إدارة المعرفة: 7.4جدول 
 في مجال عملية استخدام المعرفة تنازليا حسب تقدير الواقعواألهلي  القطاع الصحي الخاص

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 الفقرة
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

ر تقدي
 الواقع

1 1 

 يستخدم القطةا  الصةحي الخةاص 
المعرفةةةةةةةة فةةةةةةةي تطةةةةةةةوير واألهلةةةةةةةي 

 .عمليات أدانه الداخلي

 متوسط 58.7 1.28 2.21

7 8 

ُتجةةةةةرى بعةةةةةض التحسةةةةةينات علةةةةة  
اإلجةةراءات التنظيميةةة عنةةد إدخةةال 

 .معارف جديدة

 متوسط 56.5 1.17 2.78

2 2 
ُتسةتخدم المعةةارف الجديةدة لتعةةديل 

 .اتالتعليمات واإلجراء
 متوسط 56.2 1.25 2.72

2 2 

فر لةةةةةةةدى القطةةةةةةةا  الصةةةةةةةحي ايتةةةةةةةو 
وسةةانل تسةةاعد  واألهلةةي  الخةةاص

 .في استخدام المعرفة الجديدة

 متوسط 52.2 1.22 2.72

6 2 
يةةةةةةةتم تبنةةةةةةةي بةةةةةةةرامج جديةةةةةةةدة عنةةةةةةةد 

 .استخدام المعرفة
 متوسط 52.2 1.17 2.72

5 7 

تتضةةةةةةةةةةةمن اسةةةةةةةةةةةتمارة تقيةةةةةةةةةةةيم أداء 
ف العاملين معلوماتهم عةن المعةار 

 .الجديدة

 متوسط 52.5 1.26 2.18

2 5 
يةةةةةتم تبنةةةةةي خةةةةةدمات جديةةةةةدة عنةةةةةد 

 .استخدام المعرفة
 متوسط 52.2 1.17 2.12

8 6 

يسةةةتعين القطةةةا  الصةةةحي بخبةةةراء 
ومتخصصةةةين فةةةي حةةةال اسةةةتخدام 

 .معارف جديدة

 متوسط 57.2 1.72 2.17

 متوسط 14.1 0.93 3.13 الدرجة الكلية لمجال عملية استخدام المعرفة

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
 

فةي مجةال واألهلةي  في القطا  الصةحي الخةاص أن واقا إدارة المعرفة( 2:2)يتضح من خالل الجدول 
حيةث بلغةت النسةب ( 6، 5، 7، 2، 2، 2، 8، 1)كةان متوسةطًا علة  الفقةرات ، عملية استخدام المعرفةة
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( 57.2، 52.2، 52.5، 52.2، 52.2، 56.2، 56.5، 58.7)المنويةةةةة تسةةةةتجابات المبحةةةةوثين عليهةةةةا 
فةةي  واألهلةةي  فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص علةة  التةةوالي، أمةةا الدرجةةة الكليةةة لمجةةال واقةةا إدارة المعرفةةة

مجةةةال عمليةةةة اسةةةتخدام المعرفةةةة، فقةةةد كانةةةت متوسةةةطة حيةةةث بلغةةةت النسةةةبة المنويةةةة الكليةةةة تسةةةتجابات 
 (.52.5)المبحوثين عل  هذا المجال 

 
إداريةةين يسةةعون إلةة   أمسةةواء مةةوظفين واألهلةةي،  القطةةا  الصةةحي الخةةاصن أوتعةةزو الباحثةةة ذلةةك إلةة  

مواكبةة التغيةرات والتطةور سةواء  ونتطبي  المعرفة بدرجة متوسطة من أجل تطوير أدانهم حت  يسةتطيع
وبين المؤسسات  مالمحافظة عل  الميزة التنافسية بينه ونفي تقديم الخدمة وحت  يستطيع م في التقنية أ
 . لكن قد يواجهون معيقات تمنعهم من تطبيقها داخل المؤسسةرى الصحية األخ

 
ن العةاملين فةي الجامعةات الفلسةطينية مةن أوالتةي دلةت علة  ( 7212)وهذا يتف  ما نتانج دراسة عةودة 

وا وما تعلمةوا مةن أسةاليب أون عند حلهم للمشكالت بشكل عام إل  تطبي  ما قر ؤ إداريين وأكاديميين يلج
حل المشكلة، وكذلك جميا ما نقةل إلةيهم واكتسةبوه مةن معةارف ومفةاهيم وخبةرات مةن  معرفية تساعد في

اآلخةةرين فةةي مواجهةةة مةةا يطةةرأ مةةن مشةةكالت خةةالل تةةأديتهم ألعمةةالهم اإلداريةةة فةةي جامعةةاتهم، وهةةذا ممةةا 
 .  يزيد من معارفهم بشكل ايجابي

 
فـي واألهلي  لقطاع الصحي الخاصترتيب المجاالت والدرجة الكلية لواقع إدارة المعرفة في ا 7.1.1.4

 محافظات شمال الضفة الغربية
 

ترتيةةب المجةةاتت والدرجةةة الكليةةة لواقةةا إدارة المعرفةةة فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص ( 8:2)يبةةين الجةةدول 
 .واألهلي في محافظات شمال الضفة الغربية
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 واألهلي  ع الصحي الخاصترتيب المجاالت والدرجة الكلية لواقع إدارة المعرفة في القطا: 8.4جدول 
 في محافظات شمال الضفة الغربية

 المجاالت الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

 مرتفا 22.2 2.66 2.26 عملية تشخيص المعرفة 1

 مرتفا 22.5 2.22 2.62 عملية اكتساب المعرفة 7

 متوسط 52.0 2.82 2.25 عملية تخزين المعرفة 2

 متوسط 52.5 2.22 2.72 عملية استخدام المعرفة 5

 متوسط 52.7 2.21 2.15 عملية توليد المعرفة 2

 متوسط 57.7 2.28 2.11 عملية توزيا المعرفة 6

الدرجــة الكليــة لواقــع إدارة المعرفــة فــي القطــاع 
فــي محافظــات شــمال واألهلــي  الصــحي الخــاص
 الضفة الغربية

 سطةمتو  52.2 2.22 2.22

 
 :ما يأتي( 8:2)يتضح من خالل الجدول 

إن الدرجةةةة الكليةةةة لواقةةةا إدارة المعرفةةةة فةةةي القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص واألهلةةةي فةةةي محافظةةةات شةةةمال -1
الضةةفة الغربيةةة كانةةت متوسةةطة، حيةةث بلغةةت النسةةبة المنويةةة الكليةةة لمتوسةةط اسةةتجابات المبحةةوثين علةة  

 (.52.2)جميا الفقرات لجميا المجاتت 
 رتيةةةب المجةةةاتت تبعةةةةا لةةةدرجاتها الكليةةةة فةةةةي واقةةةا إدارة المعرفةةةة فةةةةي القطةةةا  الصةةةحي الخةةةةاصإن ت-7

 . في محافظات شمال الضفة الغربيةواألهلي 
 

جاءت عملية تشخيص المعرفة واكتساب المعرفةة حسةب إجابةات عينةة الدراسةة مرتفعةة، وتعةزو الباحثةة 
وبشةكل مسةتمر إلة  معرفةة مةا يحتاجونةه  يسةعونواألهلي  ن موظفي القطا  الصحي الخاصأذلك إل  

مةةن أجةةل تطةةوير ذاتهةةم بشةةكل مسةةتمر حتةة  يسةةتطيعون اتسةةتمرار  ؛مةةن معةةارف ومةةا لةةديهم مةةن معةةارف
 .بالعمل كما يسعون إل  اكتساب معارف جديدة تساعدهم في تطوير أدانهم

 
تعةزو الباحثةة ذلةك وجاءت عمليات تخةزين المعرفةة واسةتخدام المعرفةة وتوليةد المعرفةة بدرجةة متوسةطة و 

إل  أن القطا  الصحي الخاص واألهلي ت يبذل جهدًا كافيًا في خزن واسةتخدام وتوليةد وتوزيةا المعرفةة 



 22 

، أو بسبب تدني الفهم لخزن المعرفة أو توليد معارف جديةدة أو توزيعهةا أو اسةتخدامها بةدرجات متفاوتةة
 .العاملين في خزن المعرفة عدم توافر أجهزة لحفظها أو عدم وجود قرارات إدارية تلزم

 
حيةةةث أشةةةارت النتةةةانج أن تةةةوافر وظةةةانف إدارة ( 7222)وهةةةذا يتفةةة  مةةةا نتةةةانج دراسةةةة البشابشةةةة والحمةةةد 

 .المعرفة في الوزارات األردنية من وجهة نظر المديرين جاءت بدرجة متوسطة
 

منظمةةة الحديثةةة نحةةو التةةي أشةةارت نتانجهةةا إلةة  أهميةةة توجيةةه ال، (7222)كمةةا تتفةة  مةةا دراسةةة أبةةو فةةارة 
كمةا تتفة  مةا دراسةة .  تطبي  مدخل إدارة المعرفة مما يوفر لها إمكانات جديدة وقةدرات تنافسةية متميةزة

التةةةي دلةةةت نتانجهةةةا علةةة  وجةةةود عالقةةةة بةةةين عمليةةةات إدارة المعرفةةةة فةةةي هةةةذه الدراسةةةة ( 7212)عةةةودة 
 .والمتمثلة في تنظيم وتوليد والتشارك، وتطبي  المعرفة

 
التةي دلةت نتانجهةا أن  درجةة واقةا األداء  اإلداري ، (7222)نتانج أيضا تتف  مةا دراسةة الزيةات وهذه ال

بمةةةدارس التعلةةةيم الثةةةانوي الحكةةةومي بفلسةةةطين كانةةةت مرتفعةةةة فةةةي توظيةةةف التقنيةةةات الحديثةةةة فةةةي العمةةةل 
 (.لكترونيوالبريد اإل نترنت،كالكمبيوتر، واإل)بسهولة بالمدرسة 

 
 الدراسة الثاني ة بسؤالالنتائج المتعلق 1.1.4

 
ــي  واقــع تطــوير أداء العــاملين فــي القطــاع الصــحي الخــاصمــا  فــي محافظــات شــمال الضــفة واألهل

 الغربية؟
 :ويتفر  عنه األسنلة الفرعية اآلتية 

فةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة واألهلةةي  واقةةا تطةةوير أداء العةةاملين فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاصمةةا  .1
 ؟في مجال سرعة األداء الغربية

فةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة  واألهلةةي  واقةةا تطةةوير أداء العةةاملين فةةي القطةةا  الصةحي الخةةاصمةا  .7
 في مجال جودة األداء؟ الغربية

فةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة واألهلةةي  واقةةا تطةةوير أداء العةةاملين فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاصمةةا  .2
 في مجال حجم األداء؟ الغربية

فةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة واألهلةةي    الصةةحي الخةةاصواقةةا تطةةوير أداء العةةاملين فةةي القطةةامةةا  .2
 في مجال دقة األداء؟ الغربية

 مجال سرعة األداء 1.1.1.4
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واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلةي فةي محافظةات شةمال ما  :ونص السؤال
 ؟في مجال سرعة األداء الضفة الغربية
 السؤال عنإل  نتانج اإلجابة  2.2يشير الجدول 

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع تطوير أداء العاملين : 9.4جدول 

فــي مجــال ســرعة األداء   فــي محافظــات شــمال الضــفة الغربيــةواألهلــي  فــي القطــاع الصــحي الخــاص
 مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقع

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال

 المتوسط الفقرة
حراف االن

 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

1 1 
أنجةةةةةةز الواجبةةةةةةات المطلوبةةةةةةة منةةةةةةي 

 . بأسر  مما هو محد د
 مرتفا جداً  86.2 2.22 2.72

7 6 

العالقةةةةة بةةةةين العةةةةاملين واألطةةةةراف 
ذات العالقةةةة تسةةةةاعد علةةة  سةةةةرعة 

 . األداء

 مرتفا 22.8 1.21 2.82

2 2 
فر وقةت كةاف للقيةام باألعمةال ايتو 

 .ة منيالمطلوب
 مرتفا 25.8 2.88 2.82

2 2 
ُتحدد األوقات المناسةبة للعمةل بمةا 
 .ينسجم ما سرعة إنجاز األعمال

 مرتفا 25.2 2.25 2.82

6 7 

هيكليةةةةةةة القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الةةةةةةذي 
أعمةةةل بةةةه تسةةةاعدني علةةة  إنجةةةاز 

 . الواجبات والمهام بسرعة

 مرتفا 27.2 1.22 2.52

 مرتفع 77.1 0.70 3.88 الدرجة الكلية لمجال سرعة األداء

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
 

أن واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في ( 2:2)يتضح من خالل الجدول 
، حيةث بلغةت (1)، كةان مرتفعةًا جةدًا علة  الفقةرة في مجال سرعة األداء محافظات شمال الضفة الغربية

حيةث ( 7، 2، 2، 6)، وكةان مرتفعةا علة  الفقةرات (86.2)ا النسبة المنوية تسةتجابات المبحةوثين عليهة
، 25.2، 25.8، 22.8)بلغةةةت النسةةةبة المنويةةةة تسةةةتجابات المبحةةةوثين علةةة  هةةةذه الفقةةةرات علةةة  التةةةوالي 
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، فقةةد كانةةت مرتفعةةة حيةةث بلغةةت النسةةبة المنويةةة الكليةةة سةةرعة األداء، أمةةا الدرجةةة الكليةةة لمجةةال (27.2
 (.22.5)المجال  تستجابات المبحوثين عل  هذا

 
ن المهةةةام المطلوبةةةة مةةةن العةةةاملين فةةةي القطةةةا  الصةةةحي تتطلةةةب السةةةرعة فةةةي إتعةةةزو الباحثةةةة ذلةةةك إلةةة  

فالطبيةةب يحتةةاج عملةةه للسةةرعة والدقةةة حيةةث يتعامةةل مةةا حالةةة مرضةةية ت تتطلةةب اتنتظةةار أو  ،نجةةازاإل
 .لعالج الطبيعيالتأجيل وكذلك بقية العاملين كالتمريض والصيدلة واألشعة والمختبرات وا

 
فالعمةل ضةمن  واألهلةي،  كما يعود ذلك إلة  طبيعةة العالقةة بةين العةاملين فةي القطةا  الصةحي الخةاص

نجةةةاز األعمةةةال بشةةةكل أسةةةر ؛ نظةةةرا لطبيعةةةة العمةةةل فةةةي القطةةةا  إالفريةةة  والعالقةةةة الجيةةةدة يسةةةاعد علةةة  
ن أكمةةا . لقةةي العةةالجالصةةحي الةةذي يحتةةاج إلةة  الجاهزيةةة بكةةل وقةةت لعةةدم معرفةةة متةة  يةةأتي المةةريض لت

اتهتمةةام بالمرضةة  هةةو اله ةةم األساسةةي واألول مةةن قبةةل المةةوظفين أكثةةر مةةن اتهتمةةام بتلقةةي تةةدريبات أو 
 .حضور ندوات لذلك يتوافر وقت كاف للقيام باألعمال المطلوبة منهم

 
يشةةعرون  التةةي دلةةت أن  المبحةةوثين فةةي الةةوزارات األردنيةةة (7222)وهةةذا يتفةة  مةةا نتةةانج دراسةةة المعةةاني 

نجةاز نتيجةة إسةهام إدارة المعرفةة فةي تقليةل وقةت انجةاز بمستوى أداء وظيفي مرتفا فةي مجةال سةرعة اإل
 .العمل، وضعف إسهام إدارة المعرفة في تسهيل عملية صنا القرارات في الوزارات األردنية المبحوثة

 
 مجال جودة األداء 1.1.1.4

 
فةي محافظةات شةمال واألهلةي  في القطا  الصحي الخاصواقا تطوير أداء العاملين ما  :ونص السؤال
 ؟في مجال جودة األداء الضفة الغربية

 
 إل  نتانج اإلجابة عل  السؤال 12.2يشير الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، لواقع تطوير أداء : 10.4جدول 
في مجال جودة  محافظات شمال الضفة الغربية العاملين في القطاع الصحي الخاص واألهلي في

 مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقعاألداء  

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

1 1 
يةةةةتم إنجةةةةاز األعمةةةةال حسةةةةب مطابقتهةةةةا 

 . للمواصفات المهنية
 مرتفا 22.2 2.88 2.22

7 2 
األعمةةةةال حسةةةةب التعليمةةةةات  يةةةةتم إنجةةةةاز

 .المعلنة
 مرتفا 22.2 2.85 2.22

2 2 
يوجةد متابعةة للتأكةد مةن جةودة الخةةدمات 

 .المقدمة
 مرتفا 25.7 1.27 2.81

 مرتفا 26.2 2.25 2.26 .حول أداني ىت توجد شكاو  5 2

6 7 
فر المتطلبةةةةةةةةات الماديةةةةةةةةة والفنيةةةةةةةةة؛ اتتةةةةةةةةو 

 .لتحسين األداء
 مرتفا 22.7 1.22 2.55

 متوسط 52.2 1.16 2.12 .توجد مقترحات لتحسين أداني ت 6 5

 مرتفع 74.4 0.18 3.71 الدرجة الكلية لمجال جودة األداء

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
 

 واألهلةي  أن واقةا تطةوير أداء العةاملين فةي القطةا  الصةحي الخةاص( 12:2)يتضح من خالل الجدول 
، 5، 2، 2، 1)، كةان مرتفعةًا علة  الفقةةرات األداءفةي مجةال جةودة  فةي محافظةات شةمال الضةفة الغربيةة

، 22.2، 22.2)حيةةث بلغةةت النسةةبة المنويةةة تسةةتجابات المبحةةوثين علةة  هةةذه الفقةةرات علةة  التةةوالي ( 7
حيةةث بلغةةت النسةةبة المنويةةة لالسةةتجابة عليهةةا ( 6)، وكةةان متوسةةطًا علةة  الفقةةرة (22.7، 26.2، 25.2

، فقةةد كانةةت مرتفعةةة حيةةث بلغةةت النسةةبة المنويةةة الكليةةة األداءجةةودة أمةةا الدرجةةة الكليةةة لمجةةال ( 52.2)
 (.22.2)تستجابات المبحوثين عل  هذا المجال 

 
خةدمات لفنةةة المرضةة  ولةةيس  ونيقةةدمواألهلةةي  وتعةزو الباحثةةة النتةةانج إلة  أن القطةةا  الصةةحي الخةاص

يكةةةون حسةةةب نجةةةاز األعمةةةال يجةةةب أن إونتيجةةةة لطبيعةةةة هةةةذه الخةةةدمات فةةةهن  ،مةةةن المؤسسةةةات مكغيةةةره
ن تكةةةون ضةةةمن أبمعنةةة  أن إجةةةراء عمليةةةة جراحيةةةة لمةةةريض تحتةةةاج إلةةة  دقةةةة و  ،التعليمةةةات والمواصةةةفات

وكذلك التمريض والصيدلة وبالتةالي . المواصفات المهنية، كما تعتمد عل  الجودة أو النوعية وليس الكم
 . التي توجه ألداء الموظفين ىهذا يعكس عل  قلة الشكاو 
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ن المبحوثين راضون عةن المسةتلزمات الماديةة أ( 7225)ما نتانج دراسة السعودي  واتفقت هذه النتيجة
نظةةةرا لحداثةةةة وجةةةودة المسةةةتلزمات الماديةةةة المسةةةتخدمة فةةةي مؤسسةةةةة  ؛ولةةةديهم اتجاهةةةات إيجابيةةةة نحوهةةةا

الضمان اتجتماعي، وتلبيتها تحتياجات العمل وحرص المؤسسة عل  إيجاد نظام محسوب فعال يلق  
دت إلة  فوانةد عديةدة متعلقةة بالعمةل أن نظةم المعلومةات اإلداريةة قةد أمين وهةذا يةدل علة  رضا المستخد

نجةةاز العمةةل، وتقليةةل عةةبء إتحسةةين مسةةتوى األداء، وتقلةةيص وقةةت :مةةن وجهةةة نظةةر المبحةةوثين مثةةل 
 .    العمل، وتوفير المعلومات، وزيادة التعاون بين العاملين

 
 مجال حجم األداء 3.1.1.4

 
في محافظات شمال  واألهلي  واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاصما  :ونص السؤال
 ؟في مجال حجم األداء الضفة الغربية
 إل  نتانج اإلجابة عل  السؤال 11.2يشير الجدول 

 
لواقـــع تطـــوير أداء  المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والنســـب المئويـــة: 11.4جـــدول 

فـي مجـال حجـم  فـي محافظـات شـمال الضـفة الغربيـةواألهلـي  قطـاع الصـحي الخـاصالعاملين في ال
 مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقعاألداء  

سل
سل
الت

 

 الرقم في
 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

 مرتفا جداً  82.7 2.56 2.25 .أنجز ما يطلب مني من أعمال 7 1

7 1 
لةةةي مةةةا إناسةةةب حجةةةم العمةةةل الموكةةةل يت

 .قدراتي
 مرتفا جداً  82.8 2.22 2.22

2 2 

 واألهلي يعمل القطا  الصحي الخاص
علةةةة  إدخةةةةال التكنولوجيةةةةا لزيةةةةادة حجةةةةم 

 .األداء

 مرتفا 22.8 1.25 2.52

2 6 

فر آليةةةةةات لةةةةةدى القطةةةةةا  الصةةةةةحي اتتةةةةةو 
الخةةةةةاص واألهلةةةةةي للتعامةةةةةل مةةةةةا حجةةةةةم 

 .العمل في حالة الضغط

 مرتفا 22.7 1.12 2.61

 متوسط 52.8 1.71 2.22 .ُتوز  األعمال بعدالة بين العاملين 2 6

 مرتفع 71.4 0.71 3.81 الدرجة الكلية لمجال حجم األداء

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
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أن واقةا تطةوير أداء العةاملين فةي القطةا  الصةحي الخةاص واألهلةي ( 11:2)يتضح من خالل الجدول 
( 1، 7)، كةةان مرتفعةةًا جةةدًا علةة  الفقةةرتين فةةي مجةةال حجةةم األداء الغربيةةةفةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة 

، وكةةان مرتفعةةًا (82.8، 82.7)حيةةث بلغةةت النسةةبة المنويةةة تسةةتجابات المبحةةوثين عليهمةةا علةة  التةةوالي 
، 22.8)حيةةث بلغةةت النسةةبة المنويةةة تسةةتجابات المبحةةوثين عليهمةةا علةة  التةةوالي ( 6، 2)الفقةةرتين  فةةي

، أمةةةا (52.8)حيةةةث بلغةةةت النسةةةبة المنويةةةة لالسةةةتجابة عليهةةةا ( 2)متوسةةةطًا علةةة  الفقةةةرة ، وكةةةان (22.7
، فقةةةد كانةةةت مرتفعةةةة حيةةةث بلغةةةت النسةةةبة المنويةةةة الكليةةةة تسةةةتجابات حجةةةم األداءالدرجةةةة الكليةةةة لمجةةةال 

 (.25.2)هذا المجال  فيالمبحوثين 
 

يعتمةد علة  المةؤهالت واألهلةي  اصن التوظيف في القطا  الصحي الخةأتعزو الباحثة هذه النتانج إل  
حت  يتناسب من يتم اختياره ألدانه للوظيفة التةي يشةغلها فمهنةة  ،فرها بمن يشغل الوظيفةاالتي يجب تو 

التمريض تحتاج إل  ممرض قد أنه  تخصةص التمةريض دبلةوم أو بكةالوريوس أو أعلة  حتة  يسةتطيا 
 .القيام بما هو مطلوب منه ويتناسب ما قدراته

 
ن إدخةال التكنولوجيةا يزيةد أيةرون بة واألهلةي  ن موظفي القطا  الصحي الخةاصأيعود ذلك إل   كما قد

ن القطةةا  الصةةحي الخةةاص أإضةةافيا يزيةةد مةةن حجةةم العمةةل، كمةةا  نةةامةةن حجةةم األداء  ألنهةةم يرونةةه عب
 .واألهلي يعمل بشكل مستمر عل  وضا خطة طوارئ لمواجهة أي ضغط في العمل

 
يم المهام من قبل اإلدارة العليا التي تعتمد التقسيم بناء عل  الخبرة أو القدرة أو كما ويرجا ذلك إل  تقس

 .من خالل تقيم أداء الموظفين
 

، التةةي دلةةت أن  النتةةانج متوسةةطة لةةألداء  (7222)وتختلةةف نتةةانج هةةذه الدراسةةة مةةا نتةةانج دراسةةة الزيةةات 
للمةةةدارس التةةةي يعملةةةون فيهةةةا إلةةة  كثةةةرة اإلداري لةةةدى مةةةديري المةةةدارس الثانويةةةة فةةةي إدخةةةال إدارة الوقةةةت 

 .مما يجعل وقتهم  ير كاف للقيام بهذه األعمال جميعها األعمال التي توكل للمديرين،
 

 مجال دقة األداء 4.1.1.4
 

في محافظات شمال  واألهلي  واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاصما  :ونص السؤال
 ؟اءفي مجال دقة األد الضفة الغربية

 
 إل  نتانج اإلجابة عل  السؤال 17.2يشير الجدول 
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المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة والنســـب المئويـــة، لواقـــع تطـــوير أداء : 11.4جـــدول 
فـي مجـال دقـة  فـي محافظـات شـمال الضـفة الغربيـة واألهلـي  العاملين فـي القطـاع الصـحي الخـاص

 مرتبة تنازليا حسب تقدير الواقعاألداء  

سل
سل
الت

 

الرقم 
 في

 المجال

 المتوسط الفقرة
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

1 1 
المعةةةةةةةةامالت المنجةةةةةةةةزة تتبةةةةةةةةا المواصةةةةةةةةفات 

 .الموضوعة لها في العمل
 مرتفا 28.2 2.85 2.22

 مرتفا 26.5 2.22 2.28 .تتسم إجراءات العمل بالمرونة 7 7

2 2 
دنةةةةةة  مةةةةةةن يتميةةةةةةز أداء العةةةةةةاملين بحةةةةةةده األ

 .األخطاء
 مرتفا 22.2 2.28 2.56

 متوسط 52.5 1.22 2.28 .فر معايير لألداء  وف  مهام العامليناتتو  5 2

 متوسط 55.8 1.15 2.22 .تتسم إجراءات العمل بالبعد عن الروتين 2 6

5 6 

يعمةةةل القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص واألهلةةةةي 
علةةةة  عقةةةةد دورات تدريبيةةةةة لزيةةةةادة مهةةةةارات 

 .العاملين

 متوسط 52.8 1.72 2.72

 مرتفع 71.1 0.81 3.51 الدرجة الكلية لمجال دقة األداء

 ( 5)أقصى درجة للفقرة*
 

 واألهلةي  أن واقةا تطةوير أداء العةاملين فةي القطةا  الصةحي الخةاص( 17:2)يتضح من خالل الجدول 
حيةث ( 2، 7 ،1)، كةان مرتفعةًا علة  الفقةرات فةي مجةال دقةة األداء في محافظات شمال الضةفة الغربيةة

، وكةان متوسةطًا (22.2، 26.5، 28.2)بلغت النسبة المنوية تستجابات المبحوثين عليها عل  التةوالي 
، 52.5)حيث بلغت النسبة المنوية تستجابات المبحوثين عليهةا علة  التةوالي ( 6، 2، 5)عل  الفقرات 

ة حيةةةث بلغةةةت النسةةةبة المنويةةةة ، فقةةةد كانةةةت مرتفعةةةدقةةةة األداء، أمةةةا الدرجةةةة الكليةةةة لمجةةةال (52.8، 55.8
 (.21.7)الكلية تستجابات المبحوثين عل  هذا المجال 

 
حسةةةب  تعةةةزو الباحثةةةة النتةةةانج إلةةة  أن  مةةةوظفي القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص واألهلةةةي مةةةدركون تمامةةةا كةةةل  

ن طبيعةةة العمةةل فةةي القطةةةا  أالتةةي تتناسةةب مةةا قةةدراتهم، كمةةةا  ،تخصصةةه ووظيفتةةه للمهةةام الموكلةةة لةةةه
ن قلةة األخطةةاء تتسةم بالحةةد أتسةةم بالتعقيةد إذا أدرك كةةل موظةف مةةا هةو المطلةةوب منةه كمةةا الصةحي ت ت

ن يكةةون أن اتهتمةةام األول مةةن مةةوظفي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي يجةةب أويعةةود ذلةةك  ،األدنةة 
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ن يمتاز بالدقةة وقلةة األخطةاء مةن أجةل الحفةاظ علة  سةمعة ألذلك فهن األداء  يجب  (المرض )للزبانن 
 .كز الصحي والموظفين والتنافس ما المؤسسات الصحية األخرىالمر 
 

ن يتسةم العمةل بالقطةا  الصةحي بةالروتين لطبيعةة المهةام التةي أنةه مةن الطبيعةي أكما قد يعود ذلك إلة  
ن من الصعب مثال اسةتخدام التةدوير الةوظيفي لكسةر الةروتين ألن كةل أوخاصة  ،يقومون بها الموظفين

ن يحةةل محةةل الطبيةةب بشةةكل كلةةي لكةةن الطبيةةب أاتةةه فةةالممرض ت يسةةتطيا تخصةةص لةةه متطلباتةةه وقدر 
في الوظانف اإلدارية فهن التدوير الوظيفي يساعد في كسةر الةروتين  إت ،يستطيا القيام بمهام الممرض

 .بالوظيفة
 

وت  ،دورات تدريبية لكن قد ت تشمل جميا المةوظفين ونيعقدواألهلي  ن القطا  الصحي الخاص أكما 
 .تفيد منها الجميا فكثير من الموظفين قد يتلقون دورات تدريبية ت يعملون عل  تطبيقها بعملهميس
 

ن تطبية  إدارة المعرفةة تزيةد مةن أ، التةي دلةت نتانجهةا (7222)وتتف  نتانج الدراسة مةا دراسةة المعةاني 
 .عة وفقا لمقياس الدراسةخبرة وكفاءة العاملين في الوزارات األردنية لمستوى أدانهم الوظيفي جاءت مرتف

 
ترتيــب المجــاالت والدرجــة الكليــة لواقــع تطــوير أداء العــاملين فــي القطــاع الصــحي الخــاص  5.1.1.4

 واألهلي في محافظات شمال الضفة الغربية
 

ترتيةب المجةاتت والدرجةة الكليةة لواقةا تطةوير أداء العةاملين فةي القطةا  الصةحي ( 12:2)يبين الجةدول 
 ي محافظات شمال الضفة الغربيةفواألهلي  الخاص
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 ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لواقع تطوير أداء العاملين في القطاع الصحي الخـاص: 13.4جدول 
 في محافظات شمال الضفة الغربيةواألهلي 

 المجاالت الترتيب
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

تقدير 
 الواقع

 مرتفا 22.5 2.22 2.88 سرعة األداء 1

 مرتفا 25.2 2.21 2.87 حجم األداء 2

 مرتفا 22.2 2.58 2.27 جودة األداء 7

 مرتفا 21.7 2.81 2.65 دقة األداء 2

الدرجة الكلية لواقع تطوير أداء العاملين في القطـاع 
الصــــحي الخــــاص واألهلــــي فــــي محافظــــات شــــمال 

 الضفة الغربية

 مرتفع 74.8 0.14 3.74

 

 :ما يأتي( 12:2)الل الجدول يتضح من خ
إن الدرجةةة الكليةةة لواقةةا تطةةوير أداء العةةاملين فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي فةةي محافظةةات -1

شةمال الضةةفة الغربيةةة، كانةةت مرتفعةةة، حيةةث بلغةت النسةةبة المنويةةة الكليةةة لمتوسةةط اسةةتجابات المبحةةوثين 
 (.22.8)عل  جميا الفقرات لجميا المجاتت 

 مجاتت تبعا لدرجاتها الكلية في واقا تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخةاصإن ترتيب ال-7
 1202في الجدول في محافظات شمال الضفة الغربية، كما واألهلي 

 

فسرعة األداء  بالمرتبة األول  وتعزو الباحثة ذلك إل  أن السرعة مطلوبةة فةي  ،وجميعها جاءت مرتفعة
نمةا القطا  الصحي الخاص كقطا  ح ساس يقوم بتقديم الخةدمات التةي ت تتطلةب التةأخير أو التأجيةل وا 

 .السرعة في أداء األعمال
 

والمرتبةةةة الثانيةةةة حجةةةم األداء  وهةةةذا طبيعةةةي فالقطةةةا  الصةةةحي كقطةةةا  خةةةدمات صةةةحية يةةةولي اهتمامةةةه 
 . فزيادة  الكثافة السكانية تتطلب زيادة حجم العملللمرض  

 

داء مةن خةالل الةوعي بأهميةة القطةا  الصةحي الخةاص واألهلةي فةي الوقةت وفي المرتبة الثالثة جةودة األ
الحالي، وأصبح يةزداد أهميةة بتقةديم خةدمات نوعيةة أكثةر مةن كونهةا كميةة وخاصةة بازديةاد عةدد المراكةز 

 .والمؤسسات الصحية الخاصة في فلسطين ومن أجل المحافظة عل  الميزة التنافسية فيما بينهم
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دقةةة األداء  وهةةذا أيضةةا طبيعةةي فالمؤسسةةات الصةةحية الخاصةةة كلمةةا حرصةةت علةة  وفةةي المرتبةةة الرابعةةة 
 . دقة األداء  خرجت بنتانج إيجابية أفضل لصالحها ولصالح الزبانن

 
 ج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالثالنتائ 3.1.4

 
حافظات في م واألهلي  ما تأثير إدارة المعرفة عل  تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص

 شمال الضفة الغربية ؟
 

في واألهلي  ولمعرفة تأثير إدارة المعرفة عل  تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص
 Multiple)محافظات شمال الضفة الغربية، فقد قامت الباحثة باستخدام تحليل اتنحدار المتعدد 

Linear Regression)  تغير تابا، ومجاتت إدارة المعرفة كم( تطوير أداء العاملين)عل  المتغير
عملية تشخيص المعرفة، عملية اكتساب المعرفة، عملية توليد المعرفة، عملية تخزين المعرفة، عملية )

تبين نتانج اإلجابة عل  ( 12:2)كمتغيرات مستقلة، والجدول ( توزيا المعرفة، عملية استخدام المعرفة
 .سؤال الدراسة

 
 االنحدار المتعدد لتأثير إدارة المعرفة على تطوير أداء العاملين نتائج تحليل:  14.4جدول 

 المتغير
المعامل
 ) β( 

Std. 

Error 
(t )قيمة   Sig R 

R 
Square 

Adjusted 
R 

Square 

(الثابت )  1.651 2.716 2.722 2.221* 

0.705 0.497 0.486 

عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةة تشةةةةةةةةةةةةةةةةةخيص 
 المعرفة

2.152 2.252 7.215 2.222* 

عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اكتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
 عرفةالم

2.225 2.222 1.282 2.158 

 *2.275 7.726 2.257 2.122 عملية تخزين المعرفة

عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام 
 المعرفة

-
2.255 

2.225 -1.222 2.167 

 2.257 1.825 2.257 2.116 عملية توليد المعرفة

 *2.221 2.212 2.262 2.122 عملية توزيا المعرفة
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، وبةين مجةاتت (تطةوير أداء العةاملين)إل  وجود عالقة إيجابيةة دالةة بةين  (12.2)تشير نتانج الجدول 
، كمةا تشةير نتةانج (عملية تشخيص المعرفة، عملية تخزين المعرفة، عملية توزيا المعرفةة)إدارة المعرفة 

، وهةةةذا يعنةةةي أن إدارة المعرفةةةة فةةةي 2.285= ، و المعدلةةةة R² =2.222إلةةة  أن قيمةةةة  (12.2)الجةةةدول 
 .تطوير أداء العاملين من %28.5اسة تفسر هذه الدر 

 
ن عمليةةة تشةخيص المعرفةة وخةزن المعرفةةة وتوزيعهةا سةاهمت فةي تطةةوير أداء أوتعةزو الباحثةة ذلةك إلة  

مةةن حيةةث تعةةرف  ،العةةاملين فةةي القطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي فةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة الغربيةةة
 .ديدة وما لديهم من معرفةالموظفين وبشكل مستمر عل  ما يحتاجونه من معرفة ج

 
مةن مصةادر خارجيةة والقيةام  متلقونهةا سةواء مةن مصةادرهم الخاصةة أين عملية خزن المعرفة التةي أكما 

 .أجهزة الكمبيوتر أو في عقولهم مما يساعد في تطوير أدانهمفي بتخزينها 
ن تجةاربهم يسةاعد فةي فةادة مةوعملية توزيا المعرفة وتطبيقها من خالل تبةادل الخبةرات مةا اآلخةرين واإل

 .تطوير أدانهم
 

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 4.1.4
 

 لنتائج المتعلقة بالفرضية األولىا 1.4.1.4
 

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة 
في محافظات  واألهلي  قطا  الصحي الخاصواقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في المن حيث 

 .تعزى لمتغير الجنس شمال الضفة الغربية،
 

-Independent t)لمجمةةوعتين مسةةتقلتين( ت)ومةةن أجةةل فحةةص الفرضةةية، اسةةتخدمت الباحثةةة اختبةةار

test ) تبين ذلك( 16:2)ونتانج الجدول : 
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واقع إدارة المبحوثين من حيث  متوسطات إجاباتلداللة الفروق في ( ت)نتائج اختبار : 15.4جدول 
 تعزى لمتغير الجنس المعرفة وتطوير أداء العاملين

 الجنس               
 المجال

 (ت) (125=ن)أنث    (121=ن)ذكر  
 المحسوبة

مستوى 
 اتنحراف المتوسط اتنحراف المتوسط الدتلة

 2.257 2.212 2.67 2.27 2.68 2.28 عملية تشخيص المعرفة

 2.227 2.212 2.55 2.62 2.22 2.62 اكتساب المعرفةعملية 

 2.521 2.275 2.82 2.18 2.26 2.12 عملية تخزين المعرفة

 2.222 2.252 2.81 2.27 2.86 2.22 عملية استخدام المعرفة

 2.815 2.722 2.22 2.17 1.22 2.22 عملية توليد المعرفة

 .2.12 2.556 2.22 2.72 2.25 2.12 عملية توزيا المعرفة

الدرجة الكلية إلدارة 
 المعرفة

2.25 2.22 2.22 2.52 2.166 2.822 

 2.871 2.772 2.52 2.82 2.22 2.82 سرعة األداء

 2.222 2.822 2.52 2.25 2.27 2.52 جودة األداء

 2.276 2.267 2.52 2.82 2.28 2.82 حجم األداء

 2.811 2.722 2.28 2.68 2.86 2.66 دقة األداء

ليةةةةةةةة لتطةةةةةةةوير الدرجةةةةةةةة الك
 أداء العاملين

2.27 2.52 2.26 2.52 2.252 2.212 

 ( 115)، وبدرجة حرية (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى * 
 

( α ≤ 2.26)ت توجةد فةرو  ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة أنه ( 16:2)يتضح من الجدول 
ير أداء العةةةاملين فةةةي القطةةةا  واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةو فةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث 

حيةث كانةت قةيم ، تعةزى لمتغيةر الجةنس في محافظات شمال الضفة الغربيةة، واألهلي  الصحي الخاص
 .2.26من الدتلة اإلحصانية جميعها أكبر 

 
وتعزو الباحثة عدم وجود فر  بةين الةذكور واإلنةاث مةن حيةث واقةا إدارة المعرفةة وتطةوير أداء العةاملين 

ألن بينةة العمةل وطبيعةة العمةل إلة  حةد مةا متشةابهة فةي القطةا   واألهلةي؛ صحي الخاصفي القطا  ال
 .ن التدريبات التي يتلقونها أيضا متشابهة بناء عل  التخصصأالصحي الخاص واألهلي و 

نةةه ت توجةةد فةةرو  فةةي اتجاهةةات المبحةةوثين أالتةةي دلةةت ، (7222)وهةةذا يتفةة  مةةا نتةةانج دراسةةة المعةةاني 
 .م الوظيفي تعزى لمتغير النو  اتجتماعينحو مستوى أدانه
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 نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةال 1.4.1.4
 

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة 
ات في محافظ واألهلي  واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاصمن حيث 

 .تعزى لمتغير العمر شمال الضفة الغربية،
 

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واتنحرافةات المعياريةة تبعةا لمتغيةر العمةر، 
للتعةةرف علةة  دتلةةة الفةةرو  فةةي ( One-Way ANOVA)ومةةن ثةةم اسةةتخدم تحليةةل التبةةاين األحةةادي 
، تعةزى لمتغيةر العمةر المعرفةة وتطةوير أداء العةاملينواقةا إدارة متوسطات إجابات المبحوثين من حيةث 

 :تبين ذلك( 12:2)و( 15:2)والجداول 
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة المعرفة وتطـوير أداء العـاملين: 11.4جدول 
 تعزى لمتغير العمر

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال

خيص عملية تش
 المعرفة

 2.62 2.22 125 سنة 26أقل من 

 2.68 2.22 122 سنة 62-26من 

 2.62 2.82 77 سنة 62أكثر من 

عملية اكتساب  
 المعرفة

 2.22 2.67 125 سنة 26أقل من 

 2.21 2.62 122 سنة 62-26من 

 2.22 2.28 77 سنة 62أكثر من 

 عملية تخزين
 المعرفة 

 2.27 2.12 125 سنة 26أقل من 

 2.27 2.15 122 سنة 62-26من 

 2.87 7.28 77 سنة 62أكثر من 

 عملية استخدام
 المعرفة 

 2.82 2.26 125 سنة 26أقل من 

 2.87 2.22 122 سنة 62-26من 

 2.85 2.72 77 سنة 62أكثر من 

 عملية توليد
 المعرفة 

 2.22 2.17 125 سنة 26أقل من 

 1.21 2.17 122 سنة 62-26من 

 2.88 7.22 77 سنة 62ثر من أك

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر المجال
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 عملية توزيا
 المعرفة 

 2.22 2.76 125 سنة 26أقل من 

 2.26 2.72 122 سنة 62-26من 

 1.22 2.26 77 سنة 62أكثر من 

الدرجة الكلية لواقا 
 إدارة المعرفة

 2.52 2.28 125 سنة 26أقل من 

 2.22 2.28 122 سنة 62-26 من

 2.58 2.76 77 سنة 62أكثر من 

 سرعة األداء

 2.27 2.82 125 سنة 26أقل من 

 2.22 2.86 122 سنة 62-26من 

 2.65 2.26 77 سنة 62أكثر من 

 جودة األداء

 2.52 2.52 125 سنة 26أقل من 

 2.58 2.22 122 سنة 62-26من 

 2.51 2.82 77 سنة 62أكثر من 

 حجم األداء

 2.52 2.82 125 سنة 26أقل من 

 2.22 2.82 122 سنة 62-26من 

 2.22 2.22 77 سنة 62أكثر من 

 دقة األداء

 2.87 2.66 125 سنة 26أقل من 

 2.82 2.62 122 سنة 62-26من 

 2.52 2.62 77 سنة 62أكثر من 

الدرجة الكلية 
لتطوير أداء 
 العاملين

 2.52 2.22 125 سنة 26أقل من 

 2.55 2.22 122 سنة 62-26من 

 2.62 2.25 77 سنة 62أكثر من 
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متوسطات إجابات المبحوثين من حيث نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : 17.4جدول 
 تعزى لمتغير العمر واقع إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين

  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

رجات رجات دد
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

عملية عملية 
تشخيص تشخيص 
  المعرفةالمعرفة

  2.1222.122  77  2.7182.718  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2252.225  752752  82.82182.821  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  2.2652.265

    755755  81.12281.122  المجمو المجمو 

عملية عملية 
اكتساب  اكتساب  
  المعرفةالمعرفة

  2.2272.227  77  2.2862.286  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  752752  1122.75222.752  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2182.218  2.2852.285

    755755  122.228122.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  تخزينتخزين

  المعرفةالمعرفة  

  2.2752.275  77  2.8672.867  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8752.875  752752  718.162718.162  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.6282.628  2.6162.616

    755755  712.225712.225  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  استخداماستخدام

  المعرفةالمعرفة  

  2.1522.152  77  2.2782.278  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5222.522  752752  187.277187.277  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2822.282  2.7222.722

    755755  182.762182.762  المجمو المجمو 

  عملية توليدعملية توليد
  المعرفةالمعرفة  

  2.7222.722  77  2.2222.222  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2522.252  752752  766.752766.752  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2822.282  2.7262.726

    755755  766.228766.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توزياتوزيا

  المعرفةالمعرفة  

  2.2272.227  77  2.8222.822  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.82.85252  752752  778.862778.862  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.5222.522  2.2522.252

    755755  772.562772.562  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية لواقا الكلية لواقا 
إدارة إدارة 
  المعرفةالمعرفة

  2.1262.126  77  2.2222.222  بين المجموعاتبين المجموعات

2.2622.262  2.5222.522  
  2.2852.285  752752  178.221178.221  داخل المجموعاتداخل المجموعات

  المجمو المجمو 
178.562178.562  755755    

سرعة سرعة 
  األداءاألداء

  2.1722.172  77  2.7282.728  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  752752  172.752172.752  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  2.7622.762

    755755  172.628172.628  المجمو المجمو 
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  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  جودة األداءجودة األداء

  2.1222.122  77  2.7852.785  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2512.251  752752  171.522171.522  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  2.2112.211

    755755  171.212171.212  المجمو المجمو 

  حجم األداءحجم األداء

  2.2222.222  77  2.2552.255  لمجموعاتلمجموعاتبين ابين ا

  2.6122.612  752752  126.222126.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  2.2562.256

    755755  126.221126.221  المجمو المجمو 

  دقة األداءدقة األداء

  2.2652.265  77  2.1172.117  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5552.555  752752  126.272126.272  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2122.212  2.2822.282

    755755  125.226125.226  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية الكلية 

لتطوير أداء لتطوير أداء 
  العاملينالعاملين

  2.2222.222  77  2.2162.216  وعاتوعاتبين المجمبين المجم

2.2182.218  2.2872.287  
  2.2122.212  752752  122.125122.125  داخل المجموعاتداخل المجموعات

  المجمو المجمو 
122.712122.712  755755    

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

( α ≤ 2.26)ت توجةد فةرو  ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة أنه ( 12:2)يتضح من الجدول 
رة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء العةةةاملين فةةةي القطةةةا  واقةةةا إدافةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث 

حيةةث كانةةت قةةيم ، تعةةزى لمتغيةةر العمةةر الصةةحي الخةةاص واألهلةةي فةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة الغربيةةة،
 .2.26من الدتلة اإلحصانية جميعها أكبر 

 

ر ةةةم اخةةةتالف فنةةةاتهم  واألهلةةةي  ن مةةةوظفي القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاصأوتعةةةزو الباحثةةةة هةةةذه النتةةةانج إلةةة  
ة لةةةةديهم معرفةةةةة بعمليةةةةات إدارة المعرفةةةةة مةةةةن خةةةةالل اطالعهةةةةم المسةةةةتمر علةةةة  المعرفةةةةة ومواكبةةةةة العمريةةةة

 .التطورات التي تحسن من أدانهم الوظيفي كل حسب طبيعة عمله
 

التي دلت بعدم وجود فةرو  ذات دتلةة إحصةانية فةي ، ( 7212)وتتف  هذه النتانج ما دراسة الجعبري 
 .تي الخليل وبيت لحم لمفهوم إدارة المعرفة تعزى إل  متغير العمردرجة إدراك إداريي بلديات محافظ

 نتائج المتعلقة بالفرضية الثالثةال 3.4.1.4
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في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة 
في محافظات  واألهلي  الخاصواقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي من حيث 

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي شمال الضفة الغربية،
ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واتنحرافةات المعياريةة تبعةا لمتغيةر المؤهةل 

للتعرف عل  دتلة الفرو  ( One-Way ANOVA)العلمي، ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي 
تعةةةزى لمتغيةةةر  واقةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء العةةاملينات إجابةةةات المبحةةوثين مةةةن حيةةةث متوسةةةطفةةي 

 :تبين ذلك( 12:2)و( 18:2)، والجداول المؤهل العلمي
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة المعرفة وتطـوير أداء العـاملين: 18.4جدول 
  تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 العدد المؤهل العلمي المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

عملية تشخيص 
 المعرفة

 2.65 2.25 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.62 2.27 118 بكالوريوس

 2.22 2.28 72 ماجستير

 2.22 2.87 12 دكتوراه

عملية اكتساب  
 المعرفة

 2.26 2.51 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.56 2.22 118 بكالوريوس

 2.52 2.61 72 ماجستير

 2.82 2.72 12 دكتوراه

 عملية تخزين
 المعرفة 

 2.25 2.22 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.82 2.22 118 بكالوريوس

 2.82 7.21 72 ماجستير

 2.82 7.21 12 دكتوراه

 عملية استخدام
 المعرفة 

 2.21 2.25 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.82 2.27 118 بكالوريوس

 2.52 2.62 72 ماجستير

 2.62 2.28 12 دكتوراه

 عملية توليد
 المعرفة 

 1.22 2.75 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.21 2.22 118 بكالوريوس

 2.25 7.85 72 ماجستير
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 1.21 7.25 12 دكتوراه

 عملية توزيا
 المعرفة 

 1.27 2.21 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.86 2.72 118 بكالوريوس

 2.27 2.11 72 ماجستير

 2.27 7.86 12 دكتوراه

الدرجة الكلية 
لواقا إدارة 
 المعرفة

 2.22 2.25 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.52 2.21 118 بكالوريوس

 2.51 2.22 72 ماجستير

 2.51 2.22 12 دكتوراه

 سرعة األداء

 2.52 2.25 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.52 2.86 118 بكالوريوس

 2.22 2.82 72 ماجستير

 2.82 2.25 12 دكتوراه

 جودة األداء

 2.22 2.22 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.57 2.22 118 بكالوريوس

 2.22 2.52 72 ماجستير

 2.86 2.22 12 دكتوراه

 حجم األداء

 2.22 2.88 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.57 2.86 118 بكالوريوس

 2.81 2.52 72 ستيرماج

 2.28 2.17 12 دكتوراه

 دقة األداء

 2.22 2.58 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.22 2.65 118 بكالوريوس

 1.27 2.72 72 ماجستير

 1.26 7.22 12 دكتوراه

الدرجة الكلية 
لتطوير أداء 
 العاملين

 2.56 2.87 112 دبلوم متوسط فما دون

 2.62 2.22 118 بكالوريوس

 2.25 2.62 72 ماجستير

 2.82 2.12 12 دكتوراه
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متوسطات إجابات المبحوثين من حيث نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : 19.4جدول 
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي واقع إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين

  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

توسط توسط مم
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

عملية عملية 
تشخيص تشخيص 
  المعرفةالمعرفة

  2.7162.716  22  2.5262.526  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2252.225  752752  82.25682.256  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.6612.661  2.2272.227

    755755  81.12281.122  المجمو المجمو 

عملية عملية 
اكتساب  اكتساب  
  المعرفةالمعرفة

  2.2282.228  22  7.1767.176  بين المجموعاتبين المجموعات

  288288..22  752752  178.772178.772  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.7782.778  1.2621.262

    755755  122.228122.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  تخزينتخزين
  المعرفةالمعرفة

  7.6827.682  22  2.2222.222  بين المجموعاتبين المجموعات

2.7162.716  
2.2722.272

  2.8222.822  752752  711.762711.762  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **

    755755  712.225712.225  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  استخداماستخدام
  المعرفةالمعرفة

  2.2622.262  22  1.2681.268  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5222.522  752752  187.127187.127  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.5252.525  2.6222.622

    755755  182.762182.762  المجمو المجمو 

  عملية توليدعملية توليد
  المعرفةالمعرفة

  1.2521.252  22  6.2256.225  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2622.262  752752  722.827722.827  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1222.122  7.2277.227

    755755  766.228766.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توزياتوزيا
  المعرفةالمعرفة

  2.8562.856  22  7.6227.622  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8522.852  752752  772.252772.252  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  1.2211.221

    755755  7772.56272.562  المجمو المجمو 

الدرجة الكلية الدرجة الكلية 
لواقا إدارة لواقا إدارة 
  المعرفةالمعرفة

  2.2852.285  22  7.2687.268  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2822.282  752752  175.727175.727  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1812.181  1.5221.522

    755755  178.562178.562  المجمو المجمو 

سرعة سرعة 
  األداءاألداء

  1.7721.772  22  2.5512.551  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  752752  176.822176.822  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2652.265  7.6627.662

    755755  172.6172.62828  المجمو المجمو 
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  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 

  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  جودة األداءجودة األداء

  2.2862.286  22  7.2667.266  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2662.266  752752  112.651112.651  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1572.157  1.2721.272

    755755  171.212171.212  المجمو المجمو 

  حجم األداءحجم األداء

  7.2227.222  22  5.1225.122  بين المجموعاتبين المجموعات

2.1252.125  
2.2222.222

  2.2272.227  752752  172.221172.221  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **

    755755  126.221126.221  المجمو المجمو 

  دقة األداءدقة األداء

  7.2527.252  22  8.7828.782  بين المجموعاتبين المجموعات

2.2272.227  
2.2262.226

  2.5282.528  752752  152.225152.225  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **

    755755  125.226125.226  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية الكلية 

لتطوير أداء لتطوير أداء 
  العاملينالعاملين

  11.102.102  22  2.6822.682  بين المجموعاتبين المجموعات

2.8212.821  
2.2122.212

**  
  2.2282.228  752752  122.572122.572  داخل المجموعاتداخل المجموعات

    755755  122.712122.712  المجمو المجمو 

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

( α ≤ 2.26)ت توجةد فةرو  ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة أنه ( 12:2)يتضح من الجدول 
طةةةوير أداء العةةةاملين فةةةي القطةةةا  واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتفةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث 

، فةةةي تعةةةزى لمتغيةةر المؤهةةةل العلمةةةي فةةي محافظةةةات شةةةمال الضةةفة الغربيةةةة، واألهلةةةي  الصةةحي الخةةةاص
مجةةاتت عمليةةة تشةةخيص المعرفةةة، وعمليةةة اكتسةةاب المعرفةةة، وعمليةةة اسةةتخدام المعرفةةة، وعمليةةة توليةةد 

حيةةةث رفةةةة، وسةةةرعة األداء، وجةةةودة األداء، المعرفةةةة، وعمليةةةة توزيةةةا المعرفةةةة، والدرجةةةة الكليةةةة إلدارة المع
ذات دتلةةةة إحصةةةانية عنةةةد مسةةةتوى ، بينمةةةا توجةةةد فةةةرو  2.26مةةةن كانةةةت قةةةيم الدتلةةةة اإلحصةةةانية أكبةةةر 

واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء فةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث ( α ≤ 2.26)الدتلةةةة 
تعةةةزى لمتغيةةةر  شةةةمال الضةةةفة الغربيةةةة، العةةةاملين فةةةي القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص واألهلةةةي فةةةي محافظةةةات

، في مجاتت عملية تخزين المعرفة، وحجةم األداء، ودقةة األداء، والدرجةة الكليةة لتطةوير المؤهل العلمي
ف مصةةةدر الفةةةرو ، فقةةةد ولتعةةةر  ، 2.26أداء العةةةاملين، حيةةةث كانةةةت قةةةيم الدتلةةةة اإلحصةةةانية أصةةةغر مةةةن 

( 72:  2)، والجةدول Scheffe Post Hoc Testة اسةتخدمت الباحثةة اختبةار شةيفيه للمقارنةة البعدية
 .يبين نتانج المقارنة
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عملية تخزين المعرفة، مجاالت نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات : 10.4جدول 
 وفق متغير المؤهل العلمي وحجم األداء، ودقة األداء، والدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين

 المتوسط المؤهل العلمي المجال

دبلوم 
متوسط 
 فما دون

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس

عملية 
تخزين 
 المعرفة

 *2.512 2.212 2.752  2.22 دبلوم متوسط فما دون

 2.266 2.166   2.22 بكالوريوس

 2.722    7.21 ماجستير

     7.21 دكتوراه

حجم 
 األداء

 *2.262 2.722 2.222  2.88 دبلوم متوسط فما دون

 *2.272 2.712   2.86 الوريوسبك

 2.612    2.52 ماجستير

     2.17 دكتوراه

دقة 
 األداء

 *2.222 2.262 2.112  2.58 دبلوم متوسط فما دون

 2.557 2.222   2.65 بكالوريوس

 2.276    2.72 ماجستير

     7.22 دكتوراه

الدرجة 
الكلية 
لتطوير 
أداء 
 العاملين

 *2.522 2.762 2.221  2.87 ندبلوم متوسط فما دو 

 2.665 2.152   2.22 بكالوريوس

 2.222    2.62 ماجستير

     2.12 دكتوراه

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

 :إل  ( 72:  2)يشير الجدول 
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

مجال عملية تخزين المعرفة وف  متغير المؤهل العلمي، بين حملة الدبلوم المتوسط فما دون، من حيث 
 .وحملة الدكتوراه، ولصالح الدبلوم المتوسط فما دون
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في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -
مؤهل العلمةي، بةين حملةة الةدبلوم المتوسةط فمةا دون، وحملةة مجال حجم األداء  وف  متغير المن حيث 

 .الدكتوراه، ولصالح الدبلوم المتوسط فما دون
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

ملةةة الةةدكتوراه، مجةةال حجةةم األداء  وفةة  متغيةةر المؤهةةل العلمةةي، بةةين حملةةة البكةةالوريوس، وحمةةن حيةةث 
 .ولصالح البكالوريوس

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -
مجةال دقةة األداء  وفة  متغيةر المؤهةل العلمةي، بةين حملةة الةدبلوم المتوسةط فمةا دون، وحملةة من حيةث 

 .الدكتوراه، ولصالح الدبلوم المتوسط فما دون
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

الدرجةة الكليةة لتطةوير أداء العةاملين وفة  متغيةر المؤهةل العلمةي، بةين حملةة الةدبلوم المتوسةط من حيث 
 .فما دون، وحملة الدكتوراه، ولصالح الدبلوم المتوسط فما دون

ن القطةةا  الصةةحي الخةةاص واألهلةةي عنةةد عمليةةة اختيةةار وتعيةةين أي ذلةةك إلةة  وتعةةزو الباحثةةة السةةبب فةة
المةةوظفين يعتمةةد علةة  شةةروط ومواصةةةفات معينةةة بنةةاء علةة  المؤهةةةل العلمةةي والتةةدريب وسةةنوات الخبةةةرة 
وامتحةةةان المسةةةتوى والمقابلةةةة الشخصةةةية، لةةةذلك فةةةهن عةةةدم وجةةةود فةةةرو  فةةةي عمليةةةات إدارة المعرفةةةة بةةةين 

ؤهالتهم العلميةة والةدبلوم المتوسةةط فمةا دون قةد يعةود إلة  سةنوات خبةرة عاليةةة المةوظفين علة  اخةتالف مة
 .تتساوي ما المؤهالت العلمية األخرى العالية

 

عينة الدراسة في عمليةة خةزن المعرفةة، وحجةم األداء، لدى أفراد لكن وجود اختالف بين المؤهل العلمي 
د تعةةزو الباحثةةة سةةبب ذلةةك إلةة  أن  خةةزن المعرفةةة والدرجةةة الكليةةة لتطةةوير أداء العةةاملين قةة ،ودقةةة األداء

ن الحاصةةةلين علةةة  أيتطلةةةب مهةةةارات وتةةةدريب مةةةن أجةةةل اسةةةتخدام وسةةةانل حفةةةظ المعرفةةةة كةةةالكمبيوتر، و 
، أمةا البةاقون فيعتمةدون علة  التحليةل ولةديهم علة  حفةظ المعرفةةيعتمةدون مستوى دبلوم متوسةط أو اقةل 

 .ي  اتنترنتقدرة عل  الحصول عل  المعرفة المخزنة عن طر 
نجةةاز فيكةةون بينمةةا حجةةم ودقةةة األداء  قةةد يعةةود إلةة  قةةدرات أفةةراد العينةةة علةة  تحمةةل ضةةغط العمةةل واإل

 .لصالح حملة البكالوريوس والدبلوم المتوسط فما دون
 

 نتائج المتعلقة بالفرضية الرابعةال 4.4.1.4
 

متوسطات إجابات المبحوثين  في( α ≤ 2.26)ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة 
فةي محافظةات واألهلةي  واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخةاصمن حيث 

 .تعزى لمتغير المسم  الوظيفي شمال الضفة الغربية،
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ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية تبعا لمتغير المسم  
للتعةةرف علةة  دتلةةةة ( One-Way ANOVA)ظيفي، ومةةن ثةةم اسةةتخدم تحليةةل التبةةاين األحةةادي الةةو 

تعةةةزى  واقةةةا إدارة المعرفةةة وتطةةوير أداء العةةاملينمتوسةةطات إجابةةةات المبحةةوثين مةةن حيةةث الفةةرو  فةةي 
 :تبين ذلك( 77:2)و( 71:2)، والجداول لمتغير المسم  الوظيفي

 
 رافات المعيارية لواقع إدارة المعرفة وتطـوير أداء العـاملينالمتوسطات الحسابية واالنح: 11.4جدول 

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

 العدد المسمى الوظيفي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عملية تشخيص 
 المعرفة

 2.61 2.12 12 مدير    

 2.87 2.26 7 نانب مدير

 2.22 2.22 52 رنيس قسم    

 2.58 2.22 2 رنيس شعبة

 2.62 2.21 186 موظف

عملية اكتساب  
 المعرفة

 2.72 2.25 12 مدير    

 1.62 7.52 7 نانب مدير

 2.62 2.52 52 رنيس قسم    

 1.72 2.62 2 رنيس شعبة

 2.27 2.67 186 موظف

 عملية تخزين
 المعرفة 

 2.82 7.22 12 مدير    

 2.62 7.22 7 نانب مدير

 2.82 2.12 52 رنيس قسم    

 1.26 2.22 2 رنيس شعبة

 2.27 2.12 186 موظف

 عملية استخدام
 المعرفة 

 2.66 2.82 12 مدير    

 2.22 2.22 7 نانب مدير

 2.21 2.26 52 رنيس قسم    

 1.22 2.72 2 رنيس شعبة

 2.82 2.22 186 موظف
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 العدد المسمى الوظيفي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

 عملية توليد
 المعرفة 

 2.82 2.16 12 مدير    

 1.11 7.22 7 نانب مدير

 2.85 2.28 52 رنيس قسم    

 1.27 7.87 2 رنيس شعبة

 1.27 2.12 186 موظف

 عملية توزيا
 المعرفة 

 2.62 2.76 12 مدير    

 2.57 2.21 7 نانب مدير

 2.82 2.72 52 رنيس قسم    

 1.22 7.82 2 رنيس شعبة

 2.26 2.72 186 موظف

الدرجة الكلية لواقا 
 إدارة المعرفة

 2.28 2.22 12 مدير    

 2.22 7.22 7 نانب مدير

 2.51 2.22 52 رنيس قسم    

 1.15 2.77 2 رنيس شعبة

 2.27 2.22 186 موظف

 سرعة األداء

 2.52 2.67 12 مدير    

 1.82 2.22 7 نانب مدير

 2.52 2.21 52     رنيس قسم

 2.27 2.22 2 رنيس شعبة

 2.22 2.22 186 موظف

 جودة األداء

 2.62 2.52 12 مدير    

 1.62 2.76 7 نانب مدير

 2.58 2.28 52 رنيس قسم    

 2.52 2.22 2 رنيس شعبة

 2.58 2.27 186 موظف
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 العدد المسمى الوظيفي المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعيار 

 حجم األداء

 2.62 2.62 12 مدير    

 2.21 2.22 7 نانب مدير

 2.22 2.82 52 رنيس قسم    

 2.85 2.62 2 رنيس شعبة

 2.27 2.86 186 موظف

 دقة األداء

 2.66 2.25 12 مدير    

 1.25 7.68 7 نانب مدير

 2.22 2.66 52 رنيس قسم    

 1.17 2.75 2 رنيس شعبة

 2.87 2.52 186 موظف

الدرجة الكلية لتطوير 
 أداء العاملين

 2.28 2.67 12 مدير    

 1.72 2.22 7 نانب مدير

 2.52 2.25 52 رنيس قسم    

 2.56 2.28 2 رنيس شعبة

 2.56 2.25 186 موظف
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متوسطات إجابات المبحوثين من نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : 11.4جدول 
 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي قع إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملينواحيث 

  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

عملية عملية 
تشخيص تشخيص 
  المعرفةالمعرفة

  2.2672.267  22  1.2221.222  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  757757  22.22122.221  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  1.1681.168

    755755  81.12281.122  المجمو المجمو 

عملية عملية 
اكتساب  اكتساب  
  المعرفةالمعرفة

  2.6252.625  22  7.2767.276  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  757757  178.272178.272  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  1.2221.222

    755755  122.228122.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  تخزينتخزين
  المعرفةالمعرفة

  2.8722.872  22  2.2122.212  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8722.872  757757  716.582716.582  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  1.2221.222

    755755  712.225712.225  مو مو المجالمج

عملية عملية 
  استخداماستخدام
  المعرفةالمعرفة

  2.8752.875  22  2.2272.227  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5822.582  757757  122.228122.228  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2122.212  1.7271.727

    755755  182.762182.762  المجمو المجمو 

  عملية توليدعملية توليد
  المعرفةالمعرفة

  2.7222.722  22  2.2622.262  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2272.227  757757  762.288762.288  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2122.212  2.7222.722

    755755  228228..766766  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توزياتوزيا
  المعرفةالمعرفة

  2.2782.278  22  1.2121.212  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8272.827  757757  778.222778.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.8752.875  2.2252.225

    755755  772.562772.562  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية لواقا الكلية لواقا 
إدارة إدارة 
  المعرفةالمعرفة

  2.1622.162  22  2.5222.522  بين المجموعاتبين المجموعات

2.2222.222  2.8222.822  
  2.2822.282  757757  178.262178.262  داخل المجموعاتداخل المجموعات

    755755  178.562178.562  المجمو المجمو 

سرعة سرعة 
  األداءاألداء

  2.5272.527  22  7.6227.622  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2822.282  757757  175.222175.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.7512.751  1.2751.275

    755755  172.628172.628  المجمو المجمو 
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  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

  جودة األداءجودة األداء

  2.2222.222  22  ..7...11.7  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2522.252  757757  172.622172.622  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.6522.652  2.2222.222

    755755  171.212171.212  المجمو المجمو 

  حجم األداءحجم األداء

  2.6522.652  22  7.7627.762  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.6282.628  757757  122.161122.161  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2622.262  1.1221.122

    755755  126.221126.221  المجمو المجمو 

  دقة األداءدقة األداء

  2.8662.866  22  2.2722.272  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5622.562  757757  127.516127.516  اخل المجموعاتاخل المجموعاتدد  2.7212.721  1.7281.728

    755755  125.226125.226  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية الكلية 

لتطوير أداء لتطوير أداء 
  العاملينالعاملين

  2.6282.628  22  7.2227.222  بين المجموعاتبين المجموعات

1.7271.727  2.7222.722  
  2.2222.222  757757  122.128122.128  داخل المجموعاتداخل المجموعات

    755755  122.712122.712  المجمو المجمو 

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

( α ≤ 2.26)ت توجةد فةرو  ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة  أنه( 77:2)يتضح من الجدول 
فةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء العةةةاملين فةةةي القطةةةا  

في محافظات شمال الضةفة الغربيةة، تعةزى لمتغيةر المسةم  الةوظيفي، حيةث  واألهلي  الصحي الخاص
 .2.26جميعها أكبر من  كانت قيم الدتلة اإلحصانية

 
مةةةدير، نانةةةب مةةةدير، رنةةةيس قسةةةم،رنيس )نةةةه ر ةةةم اخةةةتالف المسةةةم  الةةةوظيفي أوتعةةةزو الباحثةةةة ذلةةةك إلةةة  

ليةةه والقيةةام بواجباتةةه إت يوجةةد فةةرو  فيمةةا بيةةنهم ألن كةةل مسةةم  يقةةوم بمهامةةه الموكلةةة ( شةةعبة، موظةةف
تفاوتةة فيمةا بيةنهم وبالتةالي يةنعكس وصالحياته حيث يقومون جميعا بعمليات إدارة المعرفة لكن بنسب م

 (.سرعة األداء، ودقة األداء، وحجم األداء، وجودة األداء)عل  تطوير ادانهم في مجاتته
 

التي بينت وجود فرو  إحصانية في اتجاهات ، (7222)وتعارضت هذه النتيجة ما نتانج دراسة العزام 
معلومات، مرونة شبكات نظم المعلومةات، دعةم ترابط شبكات نظم ال)أفراد عينة الدراسة نحو المجاتت 

 .تعزى لمتغير المستوى الوظيفي( اإلدارة العليا، مبادرات تطوير وتحسين األداء
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التي دلت بعدم وجود فرو  ذات دتلة إحصةانية فةي درجةة إدراك ، (7212)واتفقت ما دراسة الجعبري 
 .عرفة تعزى إل  متغير المسم  الوظيفيإداريي بلديات محافظتي الخليل وبيت لحم لمفهوم إدارة الم

 
 نتائج المتعلقة بالفرضية الخامسةال 5.4.1.4

 
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة 

فةي محافظةات واألهلةي  واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخةاصمن حيث 
 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة شمال الضفة الغربية،

 
ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسةابية واتنحرافةات المعياريةة تبعةا لمتغيةر سةنوات 

للتعةرف علة  دتلةة الفةرو  ( One-Way ANOVA)الخبرة، ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي 
تعةةةزى لمتغيةةةر  واقةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء العةةاملينمتوسةةةطات إجابةةةات المبحةةوثين مةةةن حيةةةث فةةي 

 :تبين ذلك( 72:2)و( 72:2)، والجداول سنوات الخبرة
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة المعرفة وتطـوير أداء العـاملين: 13.4جدول 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 

 لحسابيا
 االنحراف المعياري

عملية تشخيص 
 المعرفة

 2.62 2.25 125 سنوات 5اقل من 

 2.22 2.22 21 سنوات           12-5من 

 2.65 2.21 22 سنة          16-11من 

 2.52 2.22 85 سنة 16أكثر من 

عملية اكتساب  
 المعرفة

 2.52 2.62 125 سنوات 5اقل من 

 2.65 2.68 21   سنوات         12-5من 

 2.22 2.25 22 سنة          16-11من 

 2.26 2.61 85 سنة 16أكثر من 

 عملية تخزين
 المعرفة 

 2.82 2.22 125 سنوات 5اقل من 

 1.22 2.12 21 سنوات           12-5من 

 2.81 7.27 22 سنة          16-11من 

 2.27 2.17 85 سنة 16أكثر من 

 عملية استخدام
 المعرفة 

 2.82 2.21 125 سنوات 5اقل من 

 2.82 2.22 21 سنوات           12-5من 

 2.22 2.25 22 سنة          16-11من 

 2.82 2.72 85 سنة 16أكثر من 

 عملية توليد
 المعرفة 

 1.27 2.72 125 سنوات 5اقل من 

 2.21 2.75 21 سنوات           12-5من 

 2.88 7.82 22 سنة          16-11من 

 2.22 2.22 85 سنة 16أكثر من 

 عملية توزيا
 المعرفة 

 2.82 2.22 125 سنوات 5اقل من 

 1.27 2.21 21 سنوات           12-5من 

 2.86 2.22 22 سنة          16-11من 

 2.28 2.77 85 سنة 16أكثر من 
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 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

 عيارياالنحراف الم

الدرجة الكلية 
لواقا إدارة 
 المعرفة

 2.58 2.22 125 سنوات 5اقل من 

 2.56 2.22 21 سنوات           12-5من 

 2.52 2.71 22 سنة          16-11من 

 2.26 2.22 85 سنة 16أكثر من 

 سرعة األداء

 2.52 2.22 125 سنوات 5اقل من 

 2.82 2.86 21 سنوات           12-5من 

 2.52 2.52 22 سنة          16-11من 

 2.58 2.22 85 سنة 16أكثر من 

 جودة األداء

 2.52 2.26 125 سنوات 5اقل من 

 2.82 2.28 21 سنوات           12-5من 

 2.58 2.25 22 سنة          16-11من 

 2.52 2.86 85 سنة 16أكثر من 

 حجم األداء

 2.52 2.27 125 سنوات 5اقل من 

 2.25 2.27 21 سنوات           12-5من 

 2.58 2.62 22 سنة          16-11من 

 2.22 2.82 85 سنة 16أكثر من 

 دقة األداء

 2.26 2.56 125 سنوات 5اقل من 

 2.28 2.52 21 سنوات           12-5من 

 2.82 2.12 22 سنة          16-11من 

 2.22 2.56 85 سنة 16أكثر من 

لدرجة الكلية ا
لتطوير أداء 
 العاملين

 2.62 2.81 125 سنوات 5اقل من 

 2.28 2.22 21 سنوات           12-5من 

 2.51 2.22 22 سنة          16-11من 

 2.51 2.87 85 سنة 16أكثر من 
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حيث متوسطات إجابات المبحوثين من نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في : 14.4جدول 
 تعزى لمتغير سنوات الخبرة واقع إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين

  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال

مجموع مجموع 
مربعات مربعات 
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

عملية عملية 
تشخيص تشخيص 
  المعرفةالمعرفة

  2.7262.726  22  2.8822.882  بين المجموعاتبين المجموعات

  22.721.721  752752  82.77582.775  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  2.2552.255

    755755  81.12281.122  المجمو المجمو 

عملية عملية 
اكتساب  اكتساب  
  المعرفةالمعرفة

  2.5172.517  22  1.8261.826  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2822.282  752752  178.612178.612  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.7272.727  1.7671.767

    755755  122.228122.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  تخزينتخزين
  المعرفةالمعرفة

  1.5221.522  22  2.2152.215  بين المجموعاتبين المجموعات

  812812..  752752  712.222712.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1172.117  7.2127.212

    755755  712.225712.225  لمجمو لمجمو اا

عملية عملية 
  استخداماستخدام
  المعرفةالمعرفة

  2.2662.266  22  1.2521.252  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5222.522  752752  187.185187.185  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.5222.522  2.6172.617

    755755  182.762182.762  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توليدتوليد
  المعرفةالمعرفة

  1.5271.527  22  2.2762.276  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2622.262  752752  762.812762.812  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1522.152  1.2711.271

    755755  7766.22866.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توزياتوزيا
  المعرفةالمعرفة

  2.8722.872  22  7.2857.285  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8522.852  752752  772.121772.121  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2172.217  2.2622.262

    755755  772.562772.562  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية الكلية 
لواقا لواقا 
إدارة إدارة 
  المعرفةالمعرفة

  2.5282.528  22  1.2221.222  بين المجموعاتبين المجموعات

1.2221.222  2.7522.752  

  2.2872.287  752752  175.228175.228  داخل المجموعاتداخل المجموعات

    755755  178.562178.562  و و المجمالمجم
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  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال

مجموع مجموع 
مربعات مربعات 
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

سرعة سرعة 
  األداءاألداء

  1.7651.765  22  2.2522.252  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2282.228  752752  176.222176.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2612.261  7.5787.578

    755755  172.628172.628  المجمو المجمو 

جودة جودة 
  األداءاألداء

  7.2727.272  22  2.7882.788  تتبين المجموعابين المجموعا

6.6226.622  
2.2212.221

  2.2252.225  752752  112.578112.578  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **

    755755  171.212171.212  المجمو المجمو 

حجم حجم 
  األداءاألداء

  7.2227.222  22  5.7255.725  بين المجموعاتبين المجموعات

2.7272.727  
2.2252.225

  2.2212.221  752752  172.156172.156  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **

    755755  126.221126.221  المجمو المجمو 

دقة دقة 
  األداءاألداء

  7.5267.526  22  8.2858.285  بين المجموعاتبين المجموعات

2.7712.771  
2.222.2255

  2.5222.522  752752  152.222152.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **

    755755  125.226125.226  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية الكلية 
لتطوير لتطوير 
أداء أداء 
  العاملينالعاملين

  7.2227.222  22  5.2775.277  بين المجموعاتبين المجموعات

6.1156.115  
2.2272.227

**  

  2.2272.227  752752  122.188122.188  داخل المجموعاتداخل المجموعات

    755755  122.712122.712  المجمو المجمو 

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

( α ≤ 2.26)ت توجةد فةرو  ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة أنه ( .:72)يتضح من الجدول 
واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء العةةةاملين فةةةي القطةةةا  فةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث 

، فةةةي تعةةةزى لمتغيةةةر سةةةنوات الخبةةةرة الصةةةحي الخةةةاص واألهلةةةي فةةةي محافظةةةات شةةةمال الضةةةفة الغربيةةةة،
رفةةة، وعمليةة اكتسةةاب المعرفةةة، وعمليةة تخةةزين المعرفةة، وعمليةةة اسةةتخدام مجةاتت عمليةةة تشةخيص المع

المعرفةةة، وعمليةةة توليةةد المعرفةةة، وعمليةةة توزيةةا المعرفةةة، والدرجةةة الكليةةة إلدارة المعرفةةة، وسةةرعة األداء، 
ذات دتلة إحصةانية عنةد مسةتوى ، بينما توجد فرو  2.26من حيث كانت قيم الدتلة اإلحصانية أكبر 

واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء فةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث ( α ≤ 2.26)لةةةة الدت
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تعةةةزى لمتغيةةةر  فةةةي محافظةةةات شةةةمال الضةةةفة الغربيةةةة،واألهلةةةي  العةةةاملين فةةةي القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص
، فةةةةي مجةةةةاتت جةةةةودة األداء، وحجةةةةم األداء، ودقةةةةة األداء، والدرجةةةةة الكليةةةةة لتطةةةةوير أداء سةةةنوات الخبةةةةرة

ولتعرف مصدر الفرو ، فقد استخدمت ، 2.26املين، حيث كانت قيم الدتلة اإلحصانية أصغر من الع
يبةين نتةانج ( 76:  2)، والجةدول Scheffe Post Hoc Testالباحثةة اختبةار شةيفيه للمقارنةة البعديةة 

 المقارنة
 

داء، وجــودة حجــم األمجــاالت نتــائج اختبــار شــيفيه للمقارنــة البعديــة بــين متوســطات : 15.4جــدول 
 وفق متغير سنوات الخبرة األداء، ودقة األداء، والدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين

 المتوسط سنوات الخبرة المجال
 5اقل من 
 سنوات

 12-5من 
 سنوات          

-11من 
 سنة          16

أكثر من 
 سنة 16

جودة 
 األداء

 2.125- *2.282 2.222-  2.26 سنوات 5اقل من 

 2.222- 2.215   2.28 سنوات           12-5من 

 *2.282-    2.25 سنة          16-11من 

     2.86 سنة 16أكثر من 

حجم 
 األداء

 2.222 *2.212 2.125  2.27 سنوات 5اقل من 

 2.155- 2.772   2.27 سنوات           12-5من 

 *2.288-    2.62 سنة          16-11من 

     2.82 سنة 16أكثر من 

دقة 
 األداء

 2.221- *2.222 2.261  2.56 سنوات 5اقل من 

 2.267- 2.272   2.52 سنوات           12-5من 

 *2.226-    2.12 سنة          16-11من 

     2.56 سنة 16أكثر من 

الدرجة 
الكلية 
لتطوير 
أداء 
 العاملين

 2.222- *2.222 2.222  2.81 سنوات 5اقل من 

 2.282- 2.222   2.22 سنوات           12-5من 

 *2.212-    2.22 سنة          16-11من 

     2.87 سنة 16أكثر من 

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
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 :إل  ( 76:  2)يشير الجدول 
ثين في متوسطات إجابات المبحو ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

 16-11مةةن )و( سةةنوات 5أقةةل مةةن )مجةةال جةةودة األداء  وفةة  متغيةةر سةةنوات الخبةةرة، بةةين مةةن حيةةث 
 (.سنوات 5أقل من )،  ولصالح (سنة
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

 16أكثةةر مةةن )و( سةةنة 16-11مةةن ) مجةةال جةةودة األداء  وفةة  متغيةةر سةةنوات الخبةةرة، بةةينمةةن حيةةث 
 (.سنة 16أكثر من )، ولصالح (سنة
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

 16-11مةةةن )و( سةةنوات 5أقةةل مةةن )مجةةال حجةةم األداء  وفةةة  متغيةةر سةةنوات الخبةةرة، بةةةين مةةن حيةةث 
 (.سنوات 5أقل من )،  ولصالح (سنة
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

 16أكثةةر مةةن )و( سةةنة 16-11مةةن )مجةةال حجةةم األداء  وفةة  متغيةةر سةةنوات الخبةةرة، بةةين مةةن حيةةث 
 (.سنة 16أكثر من )، ولصالح (سنة
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

،  (سةنة 16-11من )و( سنوات 5أقل من )مجال دقة األداء  وف  متغير سنوات الخبرة، بين من حيث 
 (.سنوات 5أقل من )ولصالح 

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -
، (سةنة 16أكثر من )و( سنة 16-11من )ف  متغير سنوات الخبرة، بين مجال دقة األداء  و من حيث 
 (.سنة 16أكثر من )ولصالح 

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -
( اتسةةنو  5أقةةل مةةن )الدرجةةة الكليةةة لتطةةوير أداء العةةاملين وفةة  متغيةةر سةةنوات الخبةةرة، بةةين مةةن حيةةث 

 (.سنوات 5أقل من )،  ولصالح (سنة 16-11من )و
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

 16أكثةةر مةةن )و( سةةنة 16-11مةةن )لتطةةوير أداء العةةاملين وفةة  متغيةةر سةةنوات الخبةةرة، بةةين مةةن حيةةث 
 (.سنة 16أكثر من )، ولصالح (سنة
 

ن عدم وجود فرو  بين الموظفين عل  اخةتالف سةنوات خبةراتهم أنهةم يقومةون أالباحثة ذلك إل  وتعزو 
 .بالعمل عل  زيادة المعرفة لديهم واكتساب معرفة جديدة وتبادل الخبرة أيضا
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ن يكونةوا جةاهزين أيجةب  واألهلةي  ن مةوظفي القطةا  الصةحي الخةاصأوسرعة األداء  كما سب  ذكةره 
 .طبيعة العمل لديهم مما يؤدي إل  سرعة األداءي طارئ نتيجة لأل
 

بينمةةةا تعةةةزو الباحثةةةة وجةةةود فةةةرو  فةةةي مجةةةال جةةةودة األداء  وحجةةةم األداء  ودقةةةة األداء والدرجةةةة الكليةةةة 
وأكثةةةر مةةةن ) (سةةةنوات 5اقةةةل مةةةن )لتطةةةوير أداء العةةةاملين لمتغيةةةر سةةةنوات الخبةةةرة كانةةةت دانمةةةا لصةةةالح 

سةنوات أي ر ةم قلةة الخبةرة لةديهم إت أنهةم 5يهم خبةرة اقةل مةن مما يعني أن الموظفين الذين لةد( سنة16
أثنةةاء تلقةةيهم التعلةةيم األكةةاديمي كةةانوا يقةةرؤون بشةةكل مسةةتمر لمواكبةةة التطةةور األكةةاديمي إضةةافة إلةة  أن 

سةةنة فهةةم  16ن مةةن لةةديهم خبةةرة أكثةةر مةةن أمةةنهم مةةن يكمةةل تعليمةةه األكةةاديمي أثنةةاء ممارسةةة عملةةه، و 
 .ضافة إل  خبرتهم العمليةإم وتبادل الخبرات بين الزمالء اكتسبوها من خالل عمله

 
 النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة 1.4.1.4

 
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة 

في محافظات  واألهلي  واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاصمن حيث 
 .تعزى لمتغير الدورات التدريبية شمال الضفة الغربية،

 
ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية تبعا لمتغير الدورات 

للتعةةةرف علةة  دتلةةةة ( One-Way ANOVA)التدريبيةةة، ومةةن ثةةةم اسةةتخدم تحليةةل التبةةةاين األحةةادي 
تعةةةزى  واقةةةا إدارة المعرفةةة وتطةةوير أداء العةةاملينوسةةطات إجابةةةات المبحةةوثين مةةن حيةةث متالفةةرو  فةةي 

 :تبين ذلك( 72:2)و( 75:2)التدريبية، والجداول  لمتغير الدورات
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة المعرفة وتطـوير أداء العـاملين: 11.4جدول 
 يةتعزى لمتغير الدورات التدريب

 العدد الدورات التدريبية المجال
المتوسط 
 الحسابي

اتنحراف 
 المعياري

 عملية تشخيص المعرفة

 2.51 2.82 112 دورات     2أقل من 

 2.22 2.22 28 دورات( 2-6)

 2.67 2.22 25 دورات 6أكثر من 

 عملية اكتساب  المعرفة

 2.21 2.61 112 دورات     2أقل من 

 2.21 2.61 28 دورات( 2-6)

 2.52 2.62 25 دورات 6أكثر من 

 عملية تخزين
 المعرفة 

 2.25 2.12 112 دورات     2أقل من 

 2.82 2.12 28 دورات( 2-6)

 2.82 2.12 25 دورات 6أكثر من 

 عملية استخدام
 المعرفة 

 2.82 2.78 112 دورات     2أقل من 

 2.85 2.72 28 دورات( 2-6)

 2.52 2.68 25 دورات 6أكثر من 

 عملية توليد
 المعرفة 

 1.22 2.25 112 دورات     2أقل من 

 2.22 2.15 28 دورات( 2-6)

 2.22 2.12 25 دورات 6أكثر من 

 عملية توزيا
 المعرفة 

 2.26 2.71 112 دورات     2أقل من 

 2.27 2.72 28 دورات( 2-6)

 2.27 2.72 25 دورات 6أكثر من 

إدارة  الدرجة الكلية لواقا
 المعرفة

 2.27 2.22 112 دورات     2أقل من 

 2.22 2.25 28 دورات( 2-6)

 2.56 2.22 25 دورات 6أكثر من 

 سرعة األداء

 2.22 2.22 112 دورات     2أقل من 

 2.52 2.85 28 دورات( 2-6)

 2.27 2.82 25 دورات 6أكثر من 
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 جودة األداء

 2.52 2.26 112 دورات     2أقل من 

 2.52 2.21 28 دورات( 2-6)

 2.56 2.22 25 دورات 6أكثر من 

 حجم األداء

 2.26 2.86 112 دورات     2أقل من 

 2.21 2.82 28 دورات( 2-6)

 2.55 2.22 25 دورات 6أكثر من 

 دقة األداء

 2.82 2.62 112 دورات     2أقل من 

 2.86 2.62 28 دورات( 2-6)

 81. 2.62 25 دورات 6أكثر من 

الدرجة الكلية لتطوير أداء 
 العاملين

 2.56 2.25 112 دورات     2أقل من 

 2.56 2.22 28 دورات( 2-6)

 2.57 2.22 25 دورات 6أكثر من 

 
متوســطات إجابــات المبحــوثين مــن نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي لداللــة الفــروق فــي : 17.4جــدول 
 تعزى لمتغير الدورات التدريبية لعاملينواقع إدارة المعرفة وتطوير أداء احيث 

  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال

مجموع مجموع 
مربعات مربعات 
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

عملية عملية 
تشخيص تشخيص 
  المعرفةالمعرفة

  2.2622.262  77  2.2222.222  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  752752  82.72282.722  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.7722.772  1.2811.281

    755755  81.12281.122  المجمو المجمو 

عملية عملية 
اكتساب  اكتساب  
  المعرفةالمعرفة

  2.1262.126  77  2.7122.712  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  752752  122.122122.122  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.8282.828  2.7122.712

    755755  122.228122.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  تخزينتخزين
  المعرفةالمعرفة

  2.2222.222  77  2.1282.128  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8722.872  752752  718.868718.868  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2162.216  2.2822.282

    755755  712.225712.225  المجمو المجمو 
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عملية عملية 
  ستخدامستخداماا

  المعرفةالمعرفة

  7.6227.622  77  6.1226.122  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5262.526  752752  128.111128.111  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **2.2722.272  2.8222.822

    755755  182.762182.762  المجمو المجمو 

  عملية توليدعملية توليد
  المعرفةالمعرفة

  2.7212.721  77  2.6212.621  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2522.252  752752  766.122766.122  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2652.265  2.7822.782

    755755  766.228766.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توزياتوزيا

  معرفةمعرفةالال

  2.7212.721  77  2.2272.227  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8582.858  752752  772.766772.766  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2222.222  2.7212.721

    755755  772.562772.562  المجمو المجمو 

الدرجة الكلية الدرجة الكلية 
لواقا إدارة لواقا إدارة 
  المعرفةالمعرفة

  2.7822.782  77  2.6222.622  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2862.286  752752  178.227178.227  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.6672.667  2.6252.625

    755755  178.562178.562  المجمو المجمو 

سرعة سرعة 
  ءءاألدااألدا

  2.2262.226  77  2.2222.222  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  752752  172.228172.228  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2212.221  2.2272.227

    755755  172.628172.628  المجمو المجمو 

  جودة األداءجودة األداء

  2.2582.258  77  2.1252.125  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2512.251  752752  171.281171.281  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.8522.852  2.1222.122

    755755  171.212171.212  المجمو المجمو 

  حجم األداءحجم األداء

  2.22.22727  77  2.5222.522  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.6112.611  752752  122.225122.225  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.6622.662  2.6272.627

    755755  126.221126.221  المجمو المجمو 

  دقة األداءدقة األداء

  2.2872.287  77  2.1522.152  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5552.555  752752  126.821126.821  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.8822.882  2.1722.172

    755755  125.226125.226  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية الكلية 

لتطوير أداء لتطوير أداء 
  العاملينالعاملين

  2.2822.282  77  2.1582.158  بين المجموعاتبين المجموعات

22.027.027  2.8152.815  
  2.2122.212  752752  122.222122.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات

    755755  122.712122.712  المجمو المجمو 

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
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( α ≤ 2.26)ت توجةد فةرو  ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة أنه ( 72:2)يتضح من الجدول 
ء العةةةاملين فةةةي القطةةةا  واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أدافةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث 

، فةةي تعةةزى لمتغيةةر الةةدورات التدريبيةةة فةةي محافظةةات شةةمال الضةةفة الغربيةةة، واألهلةةي  الصةةحي الخةةاص
، وعمليةةةة توليةةةد مجةةةاتت عمليةةةة تشةةةخيص المعرفةةةة، وعمليةةةة اكتسةةةاب المعرفةةةة، وعمليةةةة تخةةةزين المعرفةةةة

فةةةة، وسةةةرعة األداء، وجةةةودة األداء، المعرفةةةة، وعمليةةةة توزيةةةا المعرفةةةة، والدرجةةةة الكليةةةة لواقةةةا إدارة المعر 
وحجةةم األداء، ودقةةة األداء، والدرجةةة الكليةةة لتطةةوير أداء العةةاملين، حيةةث كانةةت قةةيم الدتلةةة اإلحصةةانية 

فةةةةةي ( α ≤ 2.26)توجةةةةد فةةةةةرو  ذات دتلةةةةة إحصةةةةةانية عنةةةةد مسةةةةةتوى الدتلةةةةة ، بينمةةةةةا 2.26مةةةةن أكبةةةةر 
فةةي  واألهلةةي  فةي القطةةا  الصةةحي الخةاص واقةا إدارة المعرفةةةمتوسةطات إجابةةات المبحةوثين مةةن حيةةث 

 عمليةةة اسةةتخدام المعرفةةة،، فةةي مجةةال تعةةزى لمتغيةةر الةةدورات التدريبيةةة محافظةةات شةةمال الضةةفة الغربيةةة،
ولتعةةرف مصةةدر الفةةرو ، فقةةد اسةةتخدمت الباحثةةة اختبةةار ، 2.26حيةةث كانةةت قيمةةة الدتلةةة أصةةغر مةةن 

 يبين نتانج المقارنة( 78:  2)لجدول ، واScheffe Post Hoc Testشيفيه للمقارنة البعدية 
 

مجال عملية استخدام المعرفة نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات : 18.4جدول 
 وفق متغير الدورات التدريبية

 المتوسط الدورات التدريبية
 2أقل من 

 دورات    
 دورات 6أكثر من  دورات( 2-6)

 *2.227- 2.212  2.78 دورات     2أقل من 

 *2.216-   2.72 دورات( 2-6)

    2.68 دورات 6أكثر من 

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

 :إل  ( 78:  2)يشير الجدول 
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة  -

، (دورات 2أقةةل مةةن )، بةةين لةةدورات التدريبيةةةعمليةةة اسةةتخدام المعرفةةة، تعةةزى لمتغيةةر امجةةال مةةن حيةةث 
 (.دورات 6أكثر من )و
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة  -

أكثةر )، و(دورات 6-2)، بةين عملية اسةتخدام المعرفةة، تعةزى لمتغيةر الةدورات التدريبيةةمجال من حيث 
 (.دورات 6من 
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علةة  اخةةتالف عةةدد الةةدورات  واألهلةةي  ن مةةوظفي القطةةا  الصةةحي الخةةاصأالباحثةةة ذلةةك إلةة  وتعةةزو 
المعرفةةة مةةن خةةالل عملهةةم كمةةا تزيةةد اسةةتخدام تلقونهةةا، لةةديهم القةةدرة علةة  فهةةم عمليةةات يالتدريبيةةة التةةي 

بالتةالي الدورات التدريبية من المعرفةة لةديهم ألنهةم يتلقةون معةارف جديةدة مةن خةالل الةدورات التدريبيةة، و 
 .ينعكس ما تعلموه عل  أدانهم

 
ما وجود اتختالف بين أفراد عينة الدراسة كان في مجال استخدام المعرفة لصةالح مةن تلقة  أكثةر مةن أ
فادة الفعليةة مةن المعرفةة بطريقةة فعالةة تتضةمن أهةداف اإل)دورات تدريبية ألن استخدام المعرفة يعني  6

 (.المنظمة بكفاءة وفاعلية
 

 ،دورات تدريبيةة قةد تكةةون وظةانفهم إداريةةة (6)هةةذا علة  أن  المةوظفين الةةذين يتلقةون أكثةر مةةن كمةا يةدل 
 .أي لديهم القدرة عل  اتخاذ القرار

 
 نتائج المتعلقة بالفرضية السابعةال 7.4.1.4

 
في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ت توجد فرو  ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة 

في محافظات  واألهلي  واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص من حيث
 .تعزى لمتغير المهنة شمال الضفة الغربية،

 
ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية تبعا لمتغيةر المهنةة، 

للتعةةرف علةة  دتلةةة الفةةرو  فةةي ( One-Way ANOVA)ومةةن ثةةم اسةةتخدم تحليةةل التبةةاين األحةةادي 
، تعةزى لمتغيةر المهنةة واقا إدارة المعرفةة وتطةوير أداء العةاملينمتوسطات إجابات المبحوثين من حيث 

 :تبين ذلك( 22:2)و( 72:2)والجداول 
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 لينالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة المعرفة وتطـوير أداء العـام: 19.4جدول 
 تعزى لمتغير المهنة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المهنة المجال

عملية تشخيص 
 المعرفة

 2.66 2.27 21 مدير    

 2.65 2.22 127 نانب مدير

 2.67 2.22 62 رنيس قسم    

 2.52 2.62 2 رنيس شعبة

 2.65 2.26 22 موظف

عملية اكتساب  
 المعرفة

 2.56 2.21 21 مدير    

 2.58 2.56 127 نانب مدير

 2.26 2.61 62 رنيس قسم    

 2.85 2.72 2 رنيس شعبة

 2.52 2.28 22 موظف

 عملية تخزين
 المعرفة 

 2.82 7.86 21 مدير    

 2.82 2.22 127 نانب مدير

 2.88 2.12 62 رنيس قسم    

 2.58 7.21 2 رنيس شعبة

 2.28 2.21 22 موظف

 تخدامعملية اس
 المعرفة 

 2.55 2.22 21 مدير    

 2.21 2.75 127 نانب مدير

 2.22 2.72 62 رنيس قسم    

 2.25 2.72 2 رنيس شعبة

 2.27 2.62 22 موظف

 عملية توليد
 المعرفة 

 2.28 7.21 21 مدير    

 2.22 2.72 127 نانب مدير

 2.25 2.21 62 رنيس قسم    

 2.52 7.22 2 رنيس شعبة

 1.22 2.16 22 موظف

 عملية توزيا
 المعرفة 

 2.82 2.26 21 مدير    

 2.26 2.22 127 نانب مدير

 2.82 2.71 62 رنيس قسم    

 2.51 2.71 2 رنيس شعبة

 1.22 2.72 22 موظف
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الدرجة الكلية 
لواقا إدارة 
 المعرفة

 2.52 2.15 21 مدير    

 2.27 2.25 127 نانب مدير

 2.22 2.22 62     رنيس قسم

 2.61 2.16 2 رنيس شعبة

 2.21 2.22 22 موظف

 سرعة األداء

 2.52 2.56 21 مدير    

 2.52 2.25 127 نانب مدير

 2.21 2.22 62 رنيس قسم    

 2.87 2.52 2 رنيس شعبة

 2.27 2.82 22 موظف

 جودة األداء

 2.57 2.25 21 مدير    

 2.55 2.28 127 نانب مدير

 2.58 2.82 62 رنيس قسم    

 2.27 2.66 2 رنيس شعبة

 2.21 2.21 22 موظف

 حجم األداء

 2.86 2.22 21 مدير    

 2.21 2.88 127 نانب مدير

 2.52 2.28 62 رنيس قسم    

 2.52 2.55 2 رنيس شعبة

 2.52 2.25 22 موظف

 دقة األداء

 2.82 2.72 21 مدير    

 2.87 2.52 127 نانب مدير

 2.52 2.58 62 رنيس قسم    

 1.12 2.28 2 رنيس شعبة

 2.82 2.22 22 موظف

الدرجة الكلية 
لتطوير أداء 
 العاملين

 2.52 2.25 21 مدير    

 2.52 2.87 127 نانب مدير

 2.51 2.82 62 رنيس قسم    

 2.28 2.62 2 رنيس شعبة

 2.52 2.58 22 موظف
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متوسطات إجابات المبحوثين من حليل التباين األحادي لداللة الفروق في نتائج ت: 30.4جدول 
 تعزى لمتغير المهنة واقع إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملينحيث 

  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

متوسط متوسط 
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

عملية عملية 
تشخيص تشخيص 
  المعرفةالمعرفة

  2.2252.225  22  1.6221.622  وعاتوعاتبين المجمبين المجم

  2.2222.222  757757  22.52522.525  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.7262.726  1.7221.722

    755755  81.12281.122  المجمو المجمو 

عملية عملية 
اكتساب  اكتساب  
  المعرفةالمعرفة

  2.2282.228  22  2.2212.221  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2872.287  757757  175.265175.265  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2862.286  7.2527.252

    755755  122.228122.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  تخزينتخزين
  المعرفةالمعرفة

  7.6167.616  22  12.2612.2688  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2282.228  757757  728.222728.222  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **2.2162.216  2.1622.162

    755755  712.225712.225  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  استخداماستخدام
  المعرفةالمعرفة

  1.1271.127  22  2.6582.658  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5872.587  757757  128.582128.582  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1652.165  1.5221.522

    755755  182.762182.762  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توليدتوليد
  المعرفةالمعرفة

  7.17.11818  22  8.2278.227  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2222.222  757757  722.755722.755  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2562.256  7.7227.722

    755755  766.228766.228  المجمو المجمو 

عملية عملية 
  توزياتوزيا
  المعرفةالمعرفة

  2.2522.252  22  1.2281.228  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.8212.821  757757  778.182778.182  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.2212.221  2.2722.272

    755755  772.562772.562  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية لواقا الكلية لواقا 
إدارة إدارة 
  المعرفةالمعرفة

  2.5212.521  22  7.5857.585  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2812.281  757757  176.256176.256  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.7262.726  1.2221.222

    755755  178.562178.562  المجمو المجمو 

سرعة سرعة 
  األداءاألداء

  2.2262.226  22  7.2827.282  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2822.282  757757  175.678175.678  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1222.122  1.6221.622

    755755  172.628172.628  المجمو المجمو 



 125 

  مصدر التباينمصدر التباين  المجالالمجال
مجموع مربعات مجموع مربعات 
  االنحرافاالنحراف

درجات درجات 
  الحريةالحرية

ط ط متوسمتوس
  االنحرافاالنحراف

  ""فف""
  المحسوبةالمحسوبة

  مستوىمستوى
  الداللةالداللة

جودة جودة 
  األداءاألداء

  2.2282.228  22  7.2227.222  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2622.262  757757  118.272118.272  داخل المجموعاتداخل المجموعات  2.1522.152  1.5281.528

    755755  171.212171.212  المجمو المجمو 

حجم حجم 
  األداءاألداء

  1.2211.221  22  6.2826.282  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.2252.225  757757  172.212172.212  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **2.2782.278  7.2567.256

    755755  20..20..126126  المجمو المجمو 

دقة دقة 
  األداءاألداء

  1.6821.682  22  5.2285.228  بين المجموعاتبين المجموعات

  2.5282.528  757757  152.582152.582  داخل المجموعاتداخل المجموعات  **2.2222.222  7.2627.262

    755755  125.226125.226  المجمو المجمو 

الدرجة الدرجة 
الكلية الكلية 
لتطوير لتطوير 
أداء أداء 
  العاملينالعاملين

  1.2281.228  22  2.2272.227  بين المجموعاتبين المجموعات

7.6117.611  2.2272.227**  
  2.2212.221  757757  126.122126.122  داخل المجموعاتداخل المجموعات

    755755  122.7122.71212  المجمو المجمو 

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

( α ≤ 2.26)ت توجةد فةرو  ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة أنه ( 22:2)يتضح من الجدول 
واقةةةا إدارة المعرفةةةة وتطةةةوير أداء العةةةاملين فةةةي القطةةةا  فةةةي متوسةةةطات إجابةةةات المبحةةةوثين مةةةن حيةةةث 

، فةةي مجةةاتت تعةةزى لمتغيةةر المهنةةة ة الغربيةةة،فةةي محافظةةات شةةمال الضةةف واألهلةةي  الصةةحي الخةةاص
عمليةةة تشةةخيص المعرفةةة، وعمليةةة اكتسةةاب المعرفةةة، وعمليةةة اسةةتخدام المعرفةةة، وعمليةةة توليةةد المعرفةةة، 

حيةةث كانةةت قةةيم وعمليةةة توزيةةا المعرفةةة، والدرجةةة الكليةةة إلدارة المعرفةةة، وسةةرعة األداء، وجةةودة األداء، 
 2.26)ذات دتلةة إحصةانية عنةد مسةتوى الدتلةة بينما توجةد فةرو   ،2.26من الدتلة اإلحصانية أكبر 

≥ α ) واقا إدارة المعرفة وتطةوير أداء العةاملين فةي القطةا  في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث
، فةةةي مجةةةاتت تعةةةزى لمتغيةةةر المهنةةةة الصةةةحي الخةةةاص واألهلةةةي فةةةي محافظةةةات شةةةمال الضةةةفة الغربيةةةة،

األداء، ودقةةة األداء، والدرجةةة الكليةةة لتطةةوير أداء العةةاملين، حيةةث كانةةت عمليةةة تخةةزين المعرفةةة، وحجةةم 
ولتعرف مصدر الفرو ، فقد استخدمت الباحثة اختبار شةيفيه ، 2.26قيم الدتلة اإلحصانية أصغر من 

 يبين نتانج المقارنة( 21:  2)، والجدول Scheffe Post Hoc Testللمقارنة البعدية 
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عمليـة تخـزين المعرفـة، مجـاالت شيفيه للمقارنة البعديـة بـين متوسـطات  نتائج اختبار: 31.4جدول 
 وفق متغير المهنة وجودة األداء، ودقة األداء، والدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين

 موظف رئيس شعبة رئيس قسم نائب مدير مدير المتوسط المهنة المجال

عملية 
تخزين 
 المعرفة

 2.162- 2.265- 2.722- *2.621-  7.86 مدير

 2.227 2.226 2.767   2.22 نانب مدير

 2.112 2.772    2.12 رنيس قسم    

 2.122-     7.21 رنيس شعبة

      2.21 موظف

جودة 
 األداء

 2.722- 2.152- *2.286- 2.285-  2.22 مدير    

 2.112 2.712 2.222-   2.88 نانب مدير

 2.712 2.218    2.28 رنيس قسم    

 2.126-     2.55 رنيس شعبة

      2.25 موظف

دقة 
 األداء

 2.157- 2.122- 2.221- *2.212-  2.72 مدير    

 2.766 2.212 2.215   2.52 نانب مدير

 2.722 2.722    2.58 رنيس قسم    

 2.266-     2.28 رنيس شعبة

      2.22 موظف

الدرجة 
الكلية 
لتطوير 
أداء 
 العاملين

 2.722- 2.282- *2.222- *2.252-  2.25 دير    م

 2.125 2.782 2.212-   2.87 نانب مدير

 2.126 2.722    2.82 رنيس قسم    

 2.122-     2.62 رنيس شعبة

      2.58 موظف

 (≥0.05)دال إحصائيا عند مستوى *
 

 
 :إل ( 21:  2)يشير الجدول 

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)مستوى الدتلة  ذات دتلة إحصانية عندتوجد فرو   -
، بةةةين المةةةدير ونانةةةب المةةةدير، ولصةةةالح نانةةةب تعةةةزى لمتغيةةةر المهنةةةة عمليةةةة تخةةةزين المعرفةةةة،مةةةن حيةةةث 

 .المدير
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في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -
 .، بين المدير ورنيس القسم، ولصالح رنيس القسمزى لمتغير المهنةتع جودة األداء،من حيث 

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -
 .، بين المدير ونانب المدير، ولصالح نانب المديرتعزى لمتغير المهنة دقة األداء،من حيث 

في متوسطات إجابات المبحوثين ( α ≤ 2.26)صانية عند مستوى الدتلة ذات دتلة إحتوجد فرو   -
، بين المدير ونانب المدير، ولصالح تعزى لمتغير المهنة الدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين،من حيث 

 .نانب المدير
ن في متوسطات إجابات المبحوثي( α ≤ 2.26)ذات دتلة إحصانية عند مستوى الدتلة توجد فرو   -

، بين المدير ورنيس القسم، ولصةالح تعزى لمتغير المهنة الدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين،من حيث 
 .رنيس القسم

 
مةةدير، نانةةب مةةدير، )وتعةةزو الباحثةةة ذلةةك إلةة  عةةدم وجةةود فةةرو  بةةين المةةوظفين علةة  اخةةتالف مهنةةتهم 

لمعرفةة كةل حسةب طبيعةة عملةه لديهم القدرة عل   فهم عمليات إدارة ا( رنيس قسم، رنيس شعبة،موظف
 .والمهام المطلوبة منه، مما ينعكس عل  تطوير أدانهم

 
وجةةد فةةرو  بةةين المةةوظفين فةةي متغيةةر المهنةةة بمجةةال خةةزن المعرفةةة وجةةودة األداء  ودقةةة األداء  تبينمةةا 

أن  مةا لصةالح نانةب المةدير أو رنةيس القسةم وقةد يعةود ذلةك إلة  إوكانةت   ،والدرجة الكلية لتطوير األداء
 .من مهام رنيس القسم أو نانب المدير هي عملية التوثي  والمتابعة أكثر من المدير أو الموظف

 
ن تكةةون الدقةةة والجةةودة فةةي األداء  بةةين أمةةن الطبيعةةي  أنمةةا دقةةة وجةةودة األداء  فةةاتختالف يعةةود إلةة  أ

 .فالموظيشغلها مختلفة لطبيعة المهنة التي  واألهلي  موظفي القطا  الصحي الخاص
 

 النتائج المتعلقة بالسؤال المفتوح 1.5.4
 

 ما هي مقترحاتك لتطوير األداء  من منظور إدارة المعرفة؟
 :مبحوثًا عل  السؤال المفتوح، وكانت استجاباتهم كما يأتي ( 62)استجاب 

 تنظيم العمل عل  برمجيات الحاسوب في جميا األقسام. 
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 ت العمةةل بالقطةةا  الصةةحي المختلةةف وزيةةادة الوقةةوف علةة  آخةةر المسةةتجدات والمعةةارف فةةي مجةةات
الةةدورات والتةةدريبات للكةةوادر الصةةحية لتطةةوير آليةةة رفةةا األداء  للكةةوادر الطبيةةة المختلفةةة فةةي جميةةا 

 .وعمل محاضرات تثقيفية للموظفين. المجاتت
 المناسب في المكان المناسب لشخصوضا ا . 
  لعمةل دورات ونةدوات وتةوفير مةواد تعليميةة دارة لةإلأن تكون مصلحة الموظف هي األولوية بالنسةبة

 . وتكنولوجية حديثة لتطوير أداء الموظف
 سوف يعكس وضعه اتقتصادي هإذا كان الوضا اتقتصادي للموظف ممتازًا فهن أداء . 
 تطوير الذات والتعامل بشكل أفضل ما النقد البناء. 
 دعم من قبل الحكومة للقطا  الخاص ولو بجزء بسيط . 
 إلداري والفني ويكون ذلك ببرامج التعليم المستمر والدورات التدريبيةة واتمتحانةات الدوريةة التطوير ا

 .للعاملين كل حسب اختصاصه
 تحفيز الموظفين ذوي المعرفة العاليةو  ،وجود الحوافز للعاملين. 
 اتنتماء الحقيقي للمؤسسة التي تعمل بها، و وجود عالقة جيدة بين العاملين. 
 أداء العملتوفير رقابة عل   . 
 
وهذا يعطي العمل دفعةة قويةة بعيةدًا   توظيف مؤهلين وأصحاب قدرات ومهارات عملية وعلمية ومهنية،*

 .ومصداقية عن التحيز والتقصير في العمل
 (أدراج التعليم المستمر)أو أعل   عمل برنامج إلكمال الدراسة من دبلوم إل  بكالوريوس 
 لخبرةاستيعاب القدرات والمؤهالت ذات ا. 
  اسةةةتخدام البرمجيةةةات الحديثةةةة مةةةن أجةةةل تطةةةوير العمةةةل واتسةةةتعانة بالتكنولوجيةةةا الحديثةةةة مةةةن أجةةةل

 نترنت، و يرهاتحديث المعلومات والمعرفة كاإل
 وأخالقية كاملة لميةتوفير إدارة جيدة ذات كفاءة مناسبة وأمانة عملية وع. 
  تتناسةةب مةةا نوعيةةة العمةةل وعقةةد دورات تطةةوير النةةدوات العلميةةة والبحةةث العلمةةي والمحاضةةرات التةةي

شراك الجميا فيها تدريبية لزيادة مهارات العاملين  .وا 
  التعاقةةد مةةا أسةةاتذة فةةي البرمجيةةات والمحاسةةبة لتحسةةين أداء العةةاملين فةةي مجةةال العمةةل وذلةةك بعمةةل

 .دورات تقوية يدفا الموظف فيها مبلغ رمزي
 وتحفيةز دور الشةباب فةي المجتمةا، واتسةتثمار  اعتماد القدرات اليافعة في القطا  الخاص واألهلةي

مةةةن حيةةةث عقةةةد الةةةدورات التدريبيةةةة العلميةةةة  ،فةةةي قةةةدراتهم المعرفيةةةة واسةةةتدراك مهةةةاراتهم التكنولوجيةةةة
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والمهنيةةة والتكنولوجيةةة وتحفيةةز الشةةباب علةة  إجةةراء األبحةةاث العلميةةة والمهنيةةة التةةي تفيةةد المجتمةةا 
 .لشبابومؤسساته وكذلك إعطاء الفرصة الحقيقة ل

  واتقتراحات ىعقد اجتما  شهري من قبل اإلدارة لتبادل األفكار وسما  الشكاو. 
 تحسين نفسية الموظف من حيث التعامل اليومي واتمتيازات والحوافز.  
  زيةةادة رواتةةب المةةوظفين بشةةكل يتناسةةب مةةا المصةةاريف اليوميةةة لةةديهم وتةةوفير دورات لزيةةادة الخبةةرة

 .لديهم إلعطاء نتيجة صالحة
 المتابعة المستمرة لجميا الموظفين وتوليد تواصل في العمل مما يؤدي إل  زيادة إنتاجية العامل. 
   التعةةةاون بةةةين مختلةةةف اإلدارات الداخليةةةة، وتطبيةةة  الالمركزيةةةة اإلداريةةةة مةةةا التأكيةةةد علةةة  موضةةةو

 .الدورات وعدالة الجميا
 وسانل اتتصال من أجل التطوير التركيز عل  تدريب العاملين كافة عل  استخدام التكنولوجيا في 
 تبا  طريقة التكامل المعرفي وتبادل الخبرات والقدراتا. 
 كنظةةام متبةةا فةةي  متةةوفير الةةدورات التدريبيةةة والتطلةةا لألنظمةةة المتطةةورة سةةواء فةةي الةةدول الخارجيةةة أ

يةادة وتةوفير وسةانل حديثةة لز . المؤسسات التنافسية من حيث استخدام التكنولوجيا أو كترتيب العمةل
 .المعرفة

 عطاء المحفزات لزيادة اإلنتاجية  .البحث عن عقول بشرية ناجحة ومبدعة وا 
  يجةةب أن يكةةون هنةةاك سياسةةة للتةةدقي  المسةةتمر علةة  كةةل أعمةةال األقسةةام للتأكةةد مةةن مةةدى صةةحة

خراجها  .إدخال المعلومات وا 
 نةةه يفتقةةر أل واألهلةةي؛ اتهتمةةام بتنشةةيط معلومةةات وقةةدرات الموظةةف لةةدى القطةةا  الصةةحي الخةةاص

 .بشدة لهذه اآللية المعدومة في القطا  الصحي الخاص
  لقطةةا  الخةةاص فةةي الفتةةرة المسةةانية؛ ألنهةةا تشةةكل فةةي اتةةوفير المواصةةالت للمةةوظفين الةةذين يعملةةون

 . في تطوير العمل وصعوبة الوصول إل  المراكز الموظفين وبخاصة الفترات المسانية اكبير  اعانق
 آخر حسب بروتوكول المؤسسةتبديل الموظفين من قسم إل  . 
  اعتماد برنامجOrientation  program. 
 فةةادة مةةن بروتوكةةوتت اآلخةةرين فةةي تطبيةة  تبةةادل الخبةةرات بةةين المؤسسةةات الوطنيةةة والخارجيةةة واإل

 .ذلك
وبشةكل مسةتمر حتة  يسةاعد  ،وتفسر الباحثة تلك اتستجابات إل  حاجة العاملين إل  الدورات التدريبية

القطةةةا  الصةةةحي فةةةي أدانهةةةم، وحةةةاجتهم إلةةة  مواكبةةةة كةةةل مةةةا هةةةو جديةةةد فةةةي مجةةةال العمةةةل علةةة  تطةةةوير 
فر االخاص واألهلي من أجل رفا األداء  للكوادر الطبية في مختلف المجاتت، خاصة في ظل عدم تو 
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قسةةم خةةةاص وبشةةةكل رسةةةمي فةةةي الهيكليةةةة التنظيميةةةة إلدارة المعرفةةةة، وعةةةدم تةةةوفر وسةةةانل لحفةةةظ المعرفةةةة 
 .مرة أخرى بسهولة مما يؤدي إل  ضياعها وعدم توثيقها بالشكل الصحيحواستدعانها 

وتعتقد الباحثة أن  هناك صعوبة في إقنا  اإلدارة العليا في بعض المؤسسات الصحية وتفهمها لألهميةة 
 .واتهلي الكبرى إلدارة المعرفة داخل القطا  الصحي الخاص

 
فر حةةوافز وتشةةجيا مةةن ابسةةبب عةةدم تةةو  ؛فةةة الضةةمنيةن يحملةةون المعر مةةوُيالحةةظ هجةةرة األفةةراد وخاصةةة م

لتبةادل المعرفةة  فر وقت كاف  ااإلدارة عل  بقانهم والمحافظة عليهم كرأس مال بشري، كما يلعب عدم تو 
؛ ممةةا قةةد يةةؤثر علةة  أدانهةةم الةةوظيفي، واألهلةةي  وتبةةادل الخبةةرات بةةين مةةوظفي القطةةا  الصةةحي الخةةاص

ضةةافة لةةةذلك فةةهن العةةةان  المةةادي المت مثةةةل فةةي عةةةدم رضةةا العةةةاملين علةة  أوضةةةاعهم الماديةةة ورواتةةةبهم وا 
 .المتدنية يلقي بظالله عل  أداء العاملين
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 الفصل الخامس
 

 الستنتاجات والتوصياتا
 

______________________________________________________________ 
 

 مقدمة 1.5
 

الباحثة بعد عرض النتانج ومناقشتها، كما تقدم  تناول هذا الفصل اتستنتاجات التي توصلت إليها
 .الباحثة عددا من التوصيات في ضوء اتستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة

 
 االستنتاجات 1.5
 
ن القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة الغربية يستخدم عمليات إدارة إ -1

كثر استخداما ثم يليها عملية اكتساب هي األ ن عملية تشخيص المعرفةأحيث تبين  ،المعرفة
 .قلها توزيا المعرفةأالمعرفة  ثم تخزين المعرفة ثم استخدام المعرفة،  ثم توليد المعرفة و 

ن القطا  الصحي الخاص واألهلي يقيم المعلومات المتوافرة إفيما يتعل  بعملية تشخيص المعرفة   -7
 .لديه باستمرار

يسعون واألهلي  ن الموظفين في القطا   الصحي  الخاصإكتساب المعرفة فيما يتعل  بعملية ا -2
 .  نفسهمأإل  اكتساب المعرفة من خالل اعتمادهم عل  

يعملون عل  واألهلي  ن الموظفين في القطا  الصحي الخاصإفيما يتعل  بعملية توليد المعرفة  -2
 .زيادة المعرفة والخبرة الموجودة لديهم بدرجة متوسطة

يعملون عل  توثي  واألهلي  ن الموظفين في القطا  الصحي الخاصإبالنسبة لعملية خزن المعرفة  -6
 .المعرفة التي يحصلون عليها بدرجة مرتفعة
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 . الموظفين ير بون في تبادل المعرفة  بدرجة متوسطة فهنأما عملية توزيا المعرفة  -5
 .باستخدام المعرفةالتنظيمية  ماواجراءاته عملياتهماعل  تطوير واألهلي  الخاص انالقطاع يعمل -2
من أفراد العينة ويعود ذلك إل  أن فنة التمريض كانت أكثر من ( 62.2)إن نسبة اإلناث كانت -8

 . اإلناث في القطاعين الخاص واتهلي
 . يعمل القطاعان الخاص واألهلي عل  تطوير أداء العاملين وسرعته وحجمه وجودته ودقته -2

 بسرعة و نجاز المهام المطلوبة منهمهيقومون ب واألهلي في القطا  الصحي الخاصموظإن  -12
عمال والهيكلية الخاصة نجاز األيليها العالقة بين العاملين والوقت المحدد إل بدرجة مرتفعة جدا، 

 .بالقطا  الصحي  تساعد في سرعة األداء  وبدرجة  مرتفعة
في مجال جودة األداء    تطوير أداء  العاملين  علالقطا  الصحي الخاص واألهلي يعمل  -11

مرتفعة من خالل التزامهم بالمواصفات المهنية، وحسب التعليمات من أجل تحسين اتداء،  بدرجة 
 .واتخذ بالمقترحات  لتحسين اتداء

في مجال حجم األداء  فهن  عل  تطوير أداء العاملين القطا  الصحي الخاص واألهلي يعمل  -17
 . فين يقومون بانجاز اتعمال المطلوبة منهم  في الوقت المحدد بدرجة مرتفعةالموظ

بدرجة في مجال دقة األداء   واألهلي عل  تطوير أداء العاملين  القطا  الصحي الخاصيعمل  -12
خطاء أجراءات العمل تتسم بالمرونة وبا  تنجز حسب المواصفات الموضوعة لها و مرتفعة حيث 
جراءات العمل تتسم ببعدها عن الروتين وعقد دورات ا  ، و لألداءفر معايير اتو ن أ نقليلة، في حي

 .تدريبية للموظفين جاءت بدرجة متوسطة
   .واتهلي ثير إلدارة المعرفة عل  تطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاصأتوجود   -12
فة وتطوير أداء العاملين في عدم وجود فرو  في إجابات المبحوثين من حيث  واقا إدارة المعر  -16

  ومتغير المؤهل العلمي  الصحي الخاص واألهلي   لمتغيرات الجنس والعمر ينالقطاع
في متوسطات إجابات ( ≥ α (0.05وجد فرو  ذات دتلة احصانية عند مستوى الدتلة  -15

خاص تعزى المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي ال
داء، والدرجة الكلية  داء، ودقة األلمتغير المؤهل العلمي في مجاتت عملية تخزين المعرفة وحجم األ

ودكتوراه ودانما لصالح الدبلوم ( دبلوم متوسط فما دون)لتطوير أداء العاملين،  وكانت الفرو  بين 
 . المتوسط فما دون، ولصالح البكالوريوس

في متوسطات إجابات ( ≥ α (0.05حصانية عند مستوى الدتلة إلة عدم وجود فرو  ذات دت -15
،  واألهلي المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص

 .تعزى لمتغير المسم  الوظيفي
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ات في متوسطات إجاب( ≥ α (0.05حصانية عند مستوى الدتلة إعدم وجود فرو  ذات دتلة  -12
، واتهليالمبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص 

عملية اكتساب المعرفة وعملية  تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجاتت عملية تشخيص المعرفة،
رجة الكلية تخزين المعرفة، عملية استخدام المعرفة وعملية توليد المعرفة،  وتوزيا المعرفة،  والد

 α (0.05حصانية عند مستوى الدتلة إداء، بينما وجدت فرو  ذات دتلة إلدارة المعرفة وسرعة األ

في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث  واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في ( ≥
 هاء، وحجمد، تعزى لمتغير سنوات الخبرة، في مجاتت جودة األواألهليالخاص   القطا  الصحي

سنوات ( سنوات 5اقل من )، والدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين حيث كانت الفرو  بين تهودق
سنة  16سنوات خبرة ولصالح أكثر من  5قل من أخبرة وكان دانما  لصالح ( 16اكثر من )خبرة و
 .خبرة

وسطات إجابات في مت( ≥ α (0.05عدم وجود فرو  ذات دتلة احصانية عند مستوى الدتلة  -12
 واألهلي،  المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص

 ،تعزى لمتغير الدورات التدريبية، في مجاتت عملية تشخيص المعرفة، عملية اكتساب المعرفة
، تهوجود ،داءوسرعة األ ، والدرجة الكلية لواقا إدارة المعرفةها، وعملية توزيعهاتوليدو  ها،تخزينو 

 .، والدرجة الكلية لتطوير أداء العاملينقتهود هوحجم
في متوسطات إجابات ( ≥ α (0.05عدم وجود  فرو  ذات دتلة احصانية عند مستوى الدتلة  -72

واألهلي  المبحوثين من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص
 . المهنةتعزى لمتغير 

 
 التوصيات 3.5
 

وفقا لالستنتاجات التي تم التوصل إليها من اإلطار النظري للدراسة وكذلك النتانج التي تم الحصول 
 :تيةعليها من واقا  التحليل اتحصاني للبيانات،  ثم الخروج بالتوصيات اآل

 ا  الصحي الخاصاتهتمام بشكل أكبر في إدارة المعرفة وخاصة من اإلدارة العليا داخل القط -1
 . واتهلي

العمل عل  تخصيص قسم خاص بهدارة المعرفة ضمن الهيكلية التنظيمية للمؤسسة وبشكل  -7
 . رسمي مما يساعد عل  اتهتمام بشكل أكبر بعمليات إدارة المعرفة

فر وسانل لحفظ المعرفة واستدعانها بسهولة والعمل عل  تدريب الموظفين من أجل حفظ اتو  -2
 . خرىأة استدعانها مرة المعرفة وسهول
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اتهتمام بشكل أكبر في عملية توليد المعرفة في القطا  الصحي الخاص من خالل تبادل  -1
 .الخبرات والتجارب بين الموظفين،  واستخدام أساليب كالعصف الذهني

اتهتمام بالعنصر البشري من خالل العمل عل  تحفيزه ودعمه من أجل توليد معارف جديدة  -7
للتقليل من هجرة الموظفين وخاصة حاملي المعرفة الضمنية من خالل  والحفاظ عليه

 .تخصيص جوانز مالية أو منح دراسية

تعزيز ودعم البحوث العلمية وتوفير البنية التحتية لها والدعم المالي من أجل تشجيا الموظفين  -2
عل  في القطا  الصحي الخاص عل  اإلبدا  واتبتكار من أجل تطوير األداء  بالحصول 

 .معارف جديدة

إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تتناول إدارة المعرفة في القطا  الصحي فيما يتعل   -2
 .بعمل نموذج تستخدام إدارة المعرفة كمعيار لتطوير األداء

اإلفادة من تجارب البلدان التي استخدمت إدارة المعرفة في القطاعات الصحية وكيف أثرت  -6
 . عل  أداء موظفيها
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 المصادر والمراجع
 

 مراجع اللغة العربية. أوالا 

 
الناشةةةةةر . ولةةةةة الطبعةةةةةة األ .اإلدارة بالمعرفةةةةةة ومنظمةةةةةات الةةةةةتعلم(:7228)بةةةةةو النصةةةةةر، مةةةةةدحتأ .1

 مصر–المجموعة العربية للتدريب والنشر القاهرة 
  بغةزة الثقافة التنظيميةة وعالقتهةا بةهدارة المعرفةة فةي جامعةة األقصة:( 7211)بو حشيش، بسامأ .7

العلةةةةةةوم )مجلةةةةةةة جامعةةةةةةة النجةةةةةاح لألبحةةةةةةاث . مةةةةةن وجهةةةةةةة نظةةةةةةر أعضةةةةةاء هينةةةةةةة التةةةةةةدريس فيهةةةةةا
 7211،(1)،العدد76،مجلد(اإلنسانية

تحليل واقا تطوير رأس المال البشري في شركة )ورقة مقدمة بعنوان ( :7228)بو فارة، يوسفأ  .2
–داريةةة وأعمةةال المةةؤتمرات جةةوال المنظمةةة العربيةةة للتنميةةة اإل(اتتصةةاتت الخلويةةة الفلسةةطينية 

اإلبةدا  والتجديةد فةي اإلدارة الرشةيدة "بحوث وأورا  عمل المؤتمر السةنوي  العةام التاسةا بعنةوان 
 7228جمهورية مصر العربية في نوفمبر –المنعقد في القاهرة " وتحديات األلفية الجديدة

ة ميدانيةةةةة علةةةة  العالقةةةةة بةةةةين رأس المةةةةال الفكةةةةري وخلةةةة  القيمةةةةة دراسةةةة(:7222)الفضةةةةل، مؤيةةةةد .2
–مجلةةةة القادسةةةية للعلةةةوم اإلداريةةةة واتقتصةةةادية . الصةةةناعة المصةةةرفية فةةةي دول الخلةةةيج العربةةةي

 7222لسنة2العدد 11المجلد

ورا  ملتقة  اتسةتثمار أاتستثمار في بنية المعلومةات والمعرفةة (:7222)ق  اتستثمارتورا  ملأ .6
المنظمة العربية للتنمية ) نشر.7225يسمبر في بنية المعلومات والمعرفة المنعقدة بالقاهرة في د

 جمهورية مصر العربية–القاهرة . عمال المؤتمراتأ(اإلدارية 

دار الحامةةةد .-ولةةة  المسةةةؤولية المدنيةةةة للمستشةةةفيات الخاصةةةة الطبعةةةة األ( :7222)كةةةرمأ البةةةدو، .5
 عمان.للنشر والتوزيا

دار كنةةوز .ولةة الطبعةةة األ.تاتجاهةةات حديثةةة فةةي إدارة المعرفةةة والمعلومةةا(:7212) بةةدير،جمال  .2
 عمان–ردن األ .المعرفة العلمية للنشر والتوزيا
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 (بناء لبنات النجةاح) ةإدارة المعرف(: 7221) كاي ستيفن وروهاردت، جلبرت وراوب، بروبست، .8
. سلسةةةلة كراسةةةات عروض،اجتهةةةادات حديثةةةة حةةةول العلةةةم والمسةةةتقبل الناشةةةر المكتبةةةة األكاديميةةةة

 .عربيةجمهورية مصر ال–القاهرة 

ثةةةةر إدارة المعرفةةةةة فةةةةي زيةةةةادة فاعليةةةةة المةةةةديرين فةةةةي أ(: 7222)البشابشةةةةة، سةةةةامر والحمد،السةةةةيد .2
اتقتصةةةاد واإلدارة، :مجلةةةة جامعةةةة الملةةةك بةةةن عبةةةد العزيةةةز . دراسةةةة ميدانيةةةة:الةةةوزارات األردنيةةةة 

 7222،(7)العدد 72مجلد

لمتعلمةةةةةة وعالقتهمةةةةةا التعلةةةةةيم التنظيمةةةةةي والمنظمةةةةةة ا(:7212)البغةةةةةدادي، عةةةةةادل والعبادي،هاشةةةةةم .12
 .بالمفاهيم اإلدارية المعاصرة

األداء  –إدارة المعلومةةةةةةةةةةةةات  –إدارة المعرفةةةةةةةةةةةةة  –الةةةةةةةةةةةةذاكرة التنظيميةةةةةةةةةةةةة –السةةةةةةةةةةةةلوك التنظيمةةةةةةةةةةةةي  .11
 اتردن -عمان.مؤسسة الورا  للنشر والتوزيا.التنظيمي

دار اليةةةةةةةازوري العلميةةةةةةةة للنشةةةةةةةر .إدارة المستشةةةةةةةفيات الطبعةةةةةةةة العربيةةةةةةةة( : 7226)البكري،ثةةةةةةةامر .17
 اتردن–عمان .لتوزياوا

.  دار الوفةةةةةةةةاء للنشةةةةةةةةةر.إدارة المعرفةةةةةةةةةة فةةةةةةةةي التعلةةةةةةةةةيم(: 7222)البيالوي،حسةةةةةةةةن وحسين،سةةةةةةةةالمة .12
 .اتسكندرية

ثرهةةا علةة  أواقةةا إدارة المعرفةةة فةةي بلةةديات محةةافظتي الخليةةل وبيةةت لحةةم و (:7212)الجعبةةري، ربةةا .12
 فلسطين–جامعة الخليل –رسالة ماجستير .يهايدار إاألداء  من وجهة نظر 

-األهليةة للنشةر والتوزيةا. ول الطبعة األ. إدارة المعرفة  مدخل نظري(: 7226)حجازي، هيثم  .16
 ردناأل–عمان 

ثةةةر إدراك أبعةةةاد إدارة المعرفةةةة فةةةي توظيفهةةةا لةةةدى المنظمةةةات أقيةةةاس (:  7226)حجةةةازي، هيةةةثم .15
يةف إدارة دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العةام والخةاص باتجةاه بنةاء أنمةوذج لتوظ:األردنية 
 .األردن-جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان. أطروحة دكتوراه  ير منشورة. المعرفة

الةةةدار الجامعيةةةة .  مةةةدخل اسةةةتراتيجي لتخطةةةيط وتنميةةةة المةةةوارد البشةةةرية(:7226) راويةةةة حسةةةن، .12
 مصر–للنشر 

 .دار صفا للنشر والتوزيا. ول الطبعة األ. منظمة المعرفة(:7212)حمود، خضير .18

عمةان، -جدارا للكتاب العالمي للنشر التوزيا.ول الطبعة األ.اقتصاد المعرفة(:7222)خلف،فليح .12
 .ربدأ-عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيا

ثرهةةةةا علةةةة  تمييةةةةز .إدارة المعرفةةةة وعملياتهةةةةا و متطلبةةةةات العالقةةةةة بةةةةين(: 7228)دروزة، سةةةوزان  .72
جامعةةة /رسةةالة ماجسةةتير . ردنيةةةعةةالي األدراسةةة تطبيقيةةة فةةي وزارة التعلةةيم ال_األداء  المؤسسةةي 

 عمان_وسط للدراسات العلياالشر  األ
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دار . ولة منظور شةامل الطبعةة األ. إدارة المستشفيات والمراكز الصحية( 7222)ذياب، صالح .71
 عمان/المملكة األردنية الهاشمية-الفكر ناشرون وموزعون

لةةة  المنظمةةةة،  منشةةةورات المنظمةةةة الطريةةة  إ:األداء  التنظيمةةةي المتميةةةز ( :7222)زايةةةد، عةةةادل  .77
 .جمهورية مصر العربية_العلبة للتنمية اتدارية

الطبعةةةةة . داري فةةةةي ضةةةةوء اتتجاهةةةةات الفكريةةةةة المعاصةةةةرةإلااألداء (:7212)الزيةةةةات، عطةةةةاف  .72
–القةةدس -بالتعةاون مةةا وكالةةة أبةةو  ةوش للنشةةر والتوزيةةا. فلسةةطين-دار الفةةارو  نةةابلس.ولة األ

 .فلسطين

داري بمةدارس التعلةيم الثةانوي الحكةومي تصور مقترح لتحسين األداء اإل(:7222)الزيات،عطاف .72
المنظمةةة العربيةةة للتربيةةة .داري المعاصةر رسةةالة دكتةةوراةبفلسةطين علةة  ضةةوء اتجاهةةات الفكةةر اإل

 القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية، قسم البحوث والدراسات التربوية والثقافة والعلوم،

–عمةةةةان . دار الصةةةةفا للنشةةةةر.اتجاهةةةةات معاصةةةةرة فةةةةي إدارة المعرفةةةةة(:7228)الزيةةةةادات، محمةةةةد .76
 .ردناأل

ثةةةر نظةةةم المعلومةةةات اإلداريةةةة المحوسةةةبة علةةة  أداء العةةةاملين فةةةي أ (:7225)السعودي،موسةةة   .75
 22المجلةةةةةةةةد-العلةةةةةةةةوم اتداريةةةةةةةةة:دراسةةةةةةةةات . مؤسسةةةةةةةةة الضةةةةةةةةمان اتجتمةةةةةةةةاعي دراسةةةةةةةةة ميدانيةةةةةةةةة

 .اتردن–عمان . الجامعة اتردنية/الناشر عمادة البحث العلمي ( 7225)،1العدد

دار  ريةةب للطباعةةة والنشةةر  (منظةةور اسةةتراتيجي)إدارة المةةوارد البشةةرية ( : 7228)السةةلمي،علي .72
 القاهرة . والتوزيا

المفةةاهيم اإلداريةةة ( 1227)سةةالم، فةةؤاد الشةةيض ورمضةةان، زيةةاد والةةدهان،  أميمةةة ومخةةامرة محسةةن .78
 .مركز الكتب األردني.قحةطبعة مزيدة ومن–الطبعة الرابعة . الحديثة

دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات في تحقية  المزايةا التنافسةية فةي (: 7228)الشرفا،سلوى .72
 فلسطين– زة –الجامعة اتسالمية –رسالة ماجستير .  المصارف العاملة في قطا   زة

من فةةةي الجامعةةةات التماثةةل التنظيمةةةي واألداء  الةةوظيفي والشةةةعور بةةاأل(: 7212)الصةةرايرة، خالةةةد .22
 7222-عمان –دار كنوز المعرفة للنشر  –الطبعة األول  .األردنية

 عمان–اتردن .دار الراية للنشر والتوزيا.إدارة المعلومات والمعرفة(: 7212)الطاهر،عالء .21

–عةةةالم الكتةةب الحةةديث للنشةةر والتوزيةةةا . ولةة الطبعةةة األ. إدارة المعرفةةة(: 7222)الظةةاهر،نعيم .27
 .عمان–ردن ارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيا األردن وجداأل-ربدإ

اتجاهات مديري المدارس الحكومية الثانوية نحو تطبية  إدارة المعرفةة ( :7212)عثمان، عالن  .22
 .فلسطين–جامعة النجاح الوطنية –رسالة ماجستير . في المحافظات الشمالية في فلسطين
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فةةةةي وانعكاسةةةاته علةةةة  التنميةةةةة البشةةةةرية اتقتصةةةةاد المعر (:7212)العذاري،عةةةدنان والدعمي،هةةةةدى .22
 .دار جرير للنشر والتوزيا.الطبعة اتول .  نظرية وتحليل في دول عربية مختارة

دور شةةةبكات نظةةةم المعلومةةةات ودعةةةم اإلدارة العليةةةا فةةةي تحسةةةين وتطةةةوير (: 7222)العةةةزام، زيةةةاد .26
 (7222)،7،العدد22دالعلوم اإلدارية، المجل: دراسات .  األداء  في وزارة المالية في األردن

اتجاهةةةات مةةةوظفي وزارة الداخليةةةة فةةةي محافظةةةات ( :7222)العقيةةةل، محمةةةد وعبةةةد الحلةةةيم، احمةةةد .25
دراسةةةةةةة ميدانيةةةةةةة :ردنةةةةةةي الشةةةةةةمال نحةةةةةةو تقةةةةةةويم أداء المةةةةةةوظفين فةةةةةةي نظةةةةةةام الخدمةةةةةةة المدنيةةةةةةة األ

الناشةةةةةر عمةةةةةادة البحةةةةةث العلمةةةةةي ( 7222)7-1العةةةةةدد  22المجلةةةةةد –العلةةةةةوم اإلداريةةةةةة :دراسةةةةةات 
 دار الفارو  للنشر والتوزيا. ردناأل–عمان . عة اتردنيةالجام/

دار .  الطبعةةة األولةة . إدارة المةةوارد البشةةرية المعاصةةرة بعةةد اسةةتراتيجي( : 7226)عقيلةةي، عمةةر .22
 .وانل للنشر

ورقةة مقدمةةة إلة  المةةؤتمر ( إدارة المعرفةة المفهةةوم والمةداخل النظريةةة (:) 7221)العلةواني، حسةةن .28
القيةةةادة اإلبداعيةةةة فةةةي مواجهةةةة التحةةةديات المعاصةةةرة لةةةإلدارة العربيةةةة :دارة العربةةةي الثةةةاني فةةةي اإل

،القةةةةاهرة، المنظمةةةةة العربيةةةةة للتنميةةةةة 7221نةةةةوفمبر  8-5المنعقةةةةدة فةةةةي القةةةةاهرة فةةةةي الفتةةةةرة مةةةةن 
 .اإلدارية، التابعة لجامعة الدول العربية

دار . ارة المعرفةةةالمةةدخل الةة  إد(:7225)العلةةي، عبةةد السةةتار وقنةةدليجي،عامر والعمةةري،  سةةان .22
 اتردن–الميسرة للنشر عمان 

دور عمليةةات إدارة المعرفةةة فةةي فاعليةةة أنشةةطة المؤسسةةات األهليةةة فةةي (  :7222)عليةةان، محمةةد .22
 فلسطين_جامعة القدس _رسالة ماجستير .  القدس الشرقية

يةةة  اتسةةةتخدام المشةةةترك لتكنولوجيةةةا المعلومةةةات و إدارة المعرفةةةة لتحق( :7222) سةةةان العمةةةري،  .21
أطروحةةة دكتةةوراه  يةةر منشةةورة،  جامعةةة عمةةان .  قيمةةة عاليةةة ألعمةةال البنةةوك التجاريةةة األردنيةةة

 األردن–العربية للدراسات العليا، عمان 

رسةةةةالة .واقةةةةا إدارة المعرفةةةةة فةةةةي الجامعةةةةات الفلسةةةةطينية وسةةةةبل تةةةةدعيمها(:7212)عةةةةودة، فةةةةراس  .27
 فلسطين– زة –الجامعة اتسالمية –ماجستير 

دار .دراسةةات فةةي اتسةةتراتيجية وبطاقةةة التقيةةيم المتةةوازن( :7222)دريس،وانةةلا  ر و طةةاه الغةةالبي، .22
 .زهران للنشر والتوزيا

إدارة المعرفةةةةةةة كمةةةةةةدخل لتطةةةةةةوير اإلدارة التعليميةةةةةةة للبنةةةةةةات بمحافظةةةةةةة (: 7228)الغامةةةةةةدي،نوال .22
ر رسةالة ماجسةتير  ية. دراسة عل  واقا استخدام إدارة المعرفةة بمحافظةة جةدة قسةم البنةات:جدة 

 . م القرى، مكة المكرمةأمنشورة كلية التربية جامعة 
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دراسة ميدانية عل  )دور إدارة المعرفة في رفا كفاءة أداء المنظمات ( : 7222)الفارس،سليمان .26
مجلةةة جامعةةة دمشةة  للعلةةوم _رسةةالة ماجسةةتير ( شةةركات الصةةناعات التحويليةةة الخاصةةة بدمشةة 

 7212انيالعدد الث_75المجلد_اتقتصادية والقانونية 

دار الفكةةر ناشةةرون _ولةة  الطبعةةة األ.  التطةةور التنظيمةةي( :7212)قنةةديل، عةةالء وعةةامر سةةامح .25
 .وموزعون

 القاهرة -العربية للتنمية اتدارية الناشر المنظمة.إدارة المعرفة(: 7226)الكبيسي،صالح الدين .22

حليليةةة فةةي وزارة دراسةةة ت:مكونةةات إدارة المعرفةةة (:7222)الكراسةةنة،عبد الفتةةاح والخليلةةي، سةةمية .28
 2العدد 6عمال، المجلدالمجلة األردنية في إدارة األ. ردنيةالتربية والتعليم األ

  .الطبعة العربية الثانية–نسخة منقحة –إدارة الموارد البشرية (: 7225)باري  كشواي، .22

مةةن التغييةةر فةةي القةةرار يصةةل بةةك إلةة  % 1كيةةف تجعةةل  –قمةةة األداء  (: 1282)دافيةةد تسةةكل، .62
شةراف العلمةي والتعريةب والمراجعةة اإل. حمد عثمانأترجمة .  سلسة اصدارات بميك. داءقمة األ
 .(عبدالرحمن توفي )والتقديم 

األسةةاليب الحديثةةة فةةي إدارة المستشةةفيات،  بلةةوي التميةةز فةةي (: 7225)المةةؤتمر العربةةي الخةةامس .61
 العربية جمهورية مصر–، القاهرة 7225( كانون اول)ديسمبر  2-2. إدارة المستشفيات

دور إدارة المعرفة في تحقي  ضةمان جةودة التعلةيم العةالي دراسةة تطبيقيةة (: 7228)محاميد، ربا .67
–جامعةةة الشةةر  اتوسةةط للدراسةةات العليةةا _رسةةالة ماجسةةتير . فةةي الجامعةةات األردنيةةة الخاصةةة

 .عمان

لمعرفةةة فةةي اتجاهةةات المةةديرين فةةي مراكةةز الةةوزارات األردنيةةة لةةدور إدارة ا(:7222)المعةاني، ايمةةن .62
 2العدد 6المجلة األردنية في إدارة اتعمال،المجلد. دراسة ميدانية:األداء  الوظيفي 

. ولةةة الطبعةةةة األ. إدارة األداء  باسةةةتخدام بطاقةةة األداء  المتةةةوازن( : 7222)الملكةةاوي، ابةةةراهيم  .62
 . اتردن–عمان . مؤسسة الورا  للنشر والتوزيا

الةةورا  للنشةةر . ولةة الطبعةةة األ. معرفةةة الممارسةةات والمفةةاهيمإدارة ال(: 7222)الملكةةاوي، ابةةراهيم .66
 .اتردن -عمان–والتوزيا 

العالقةةةةةةةةة بةةةةةةةةين إدارة المعرفةةةةةةةةة والمقةةةةةةةةدرة الجوهريةةةةةةةةة وأثرهةةةةةةةةا علةةةةةةةة  األداء  (:7222)سةةةةةةةةعدأنايف، .65
دراسةةةة اسةةةتطالعية تحليليةةةة مقارنةةةة لعينةةةة مةةةن شةةةركات وزارة الصةةةناعة فةةةي مدينةةةة . اتسةةةتراتيجي

 .بغداد–الجامعة المستنصرية –وراة فلسفة في إدارة األعمال كتدرسالة . بغداد

 -دار الحامةد للنشةر والتوزيةا عمةان. طبعة ثانيةة.داريةنظم المعلومات اإل(:7222)النجار، فايز .62
 .ردناأل
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مؤسسةة الةورا  للنشةر  .إدارة المعرفة المفةاهيم واتسةتراتيجيات والعمليةات(:   7226)نجم، نجم  .68
 .دناتر _عمان .والتوزيا

مؤسسةةة . الطبعةةة الثانيةةة. إدارة المعرفةةة المفةةاهيم واتسةةتراتيجيات والعمليةةات(: 7228)نجم،نجةةم .62
 .اتردن–عمان .الورا  للنشر والتوزيا

ورقة مقدمة بعنوان تطوير أداء المنظمات الحكومية ومتطلبةات تغيةر ( :7228)النحاس،صفوت .52
بةةةةةدا  والتجديةةةةةد فةةةةةي اإلدارة الرشةةةةةيدة اإل"فلسةةةةةفة  الجهةةةةةاز اتداري للدولةةةةةة العةةةةةام التاسةةةةةا بعنةةةةةوان 

 ،7228جمهوريةةةة مصةةةر العربيةةةة فةةةي نةةةوفمبر –المنعقةةةد فةةةي القةةةاهرة " لفيةةةة الجديةةةدةوتحةةةديات األ
 .بحوث وأورا  عمل المؤتمر السنوي–عمال المؤتمرات أالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية و 

دراسةةةةة )داء  المؤسسةةةةي التخطةةةيط اتسةةةةتراتيجي واأل( :7226)نصةةةيرات، فريةةةةد والخطيب،صةةةةالح .51
 (7226) 7العدد ،27العلوم اتدارية، المجلد:دراسات ( تحليلية لقطا  صناعة اتدوية اتردنية

داريين في راء اإلالجودة الشاملة واألداء المؤسسي دراسة استطالعية أل( :7222)نصيرات، فريد .57
العلةةةةةةةةوم :ت دراسةةةةةةةةا .ردناأل/بعض مستشفيات القطا  الخاص في منطقة العاصمة عمان 

 (7222)،7،العدد22المجلد .  اتدارية

–عمةةان . سةةامة للنشةةرأدار . إدارة المعرفةةة والتكنولوجيةةات الحديثةةة(: 7212)نةةور الدين،عصةةام .52
 .ردناأل

مركزيةةة منهجيةةة إدارة المعرفةةة، مقاربةةة تجريبيةةة فةةي قطاعةةات  (:7222)مةةم المتحةةدةاأل-نيويةةورك .52
 –سةةةيا آ اللجنةةةة اتقتصةةةادية واتجتماعيةةةة لغربةةةي–اتمةةةم المتحةةةدة )عضةةةاءفةةةي دول اتسةةةكوا األ

 (.اتسكوا

دار المنةاهج . ولة الطبعةة األ. المفةاهيم، الةنظم، التقنيةات: إدارة المعرفةة (: 7222)ياسين، سعد .56
 .ردناأل.  عمان.للنشر والتوزيا



 167 

 المراجع األجنبية. ثانياا 
1. Chen,C. & Huang,J. (2007). How organizational climate and structure 

effect knowledge management _The social interaction perspective. 

National Taiwan University. National Cheng Kung University. 

2. Juarez,jose  et al., (2009) :Medical Knowledge management for 

specific hospital departments.university of Murcia –spain 

3. Nurluoz, O. & Birol C. (2011). The impact of Knowledge Management 

and Technology : An Analysis of Administrative Behaviours. Faculty 

of Education ,Near East University, Northern Cyprus. 

4. Reynolds,M. (2005) The contribution of knowledge management to 

learning : An exploration of its practice and potential in Australian and 

new Zealand schools.  University of Pretoria. 

 
 مراجع االستبانة

دراسةةة :  مةةدى تطبيةة  إدارة المعرفةةة والمعلومةةات فةةي الةةوزارات المركزيةةة فةةي األردن(. 7226)أبةةو قبةةة -
 .عمان-ألوسط للدراسات العلياميدانية، رسالة ماجستير، جامعة الشر  ا

أثةةر إدارة المعرفةةة علةة  األداء  والةةتعلم التنظيمةةي فةةي المصةةارف التجاريةةة األردنيةةة، (7222)البطاينةةة -
 .اتردن. جامعة عمان العربية للدراسات العليا–أطروحة دكتوراة 

األداء  المؤسسةي فةي العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وآثارها عل  تميز ( 7228)دروزة -
 .عمان-جامعة الشر  اتوسط للدراسات العليا. رسالة ماجستير.  وزارة التعليم العالي األردنية

 .بناء أنموذج إلدارة المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان(. 7228)المطا ي -

 
 المراجع اإللكترونية. ثالثاا 
. ردنيةةلمعرفة و إدارة المعرفة في المستشةفيات الخاصةة األاإلطار النظري ل( 7222)عماد بو دية،أ -1

 7222جامعةةةةةةةةةةةة الزيتونةةةةةةةةةةةةة –ورقةةةةةةةةةةةة مقدمةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةؤتمر إدارة المعرفةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةي العةةةةةةةةةةةالم العربةةةةةةةةةةةي 
(7.12.2011)www.hurdiscussion.com/hr16921.html      

ة مقدمةة رقةو . بةين النظريةة والتطبية  (الفكةري)قيةاس رأس المةال المعرفةي  (:7222)عصةام العربيةد، -7
-75جامعة الزيتونة األردنية  (المؤتمر العلمي الدولي الرابا)في مؤتمر إدارة المعرفة في العالم العربي 

78/2/7222  
www.hurdiscussion.com/hr16921.html (14.12.2011) 

-2،العةةةةةةدد17المجلةةةةةةد(: 7225)منظمةةةةةةة الصةةةةةةحة العالميةةةةةةة، المجلةةةةةةة الصةةةةةةحية للشةةةةةةر  المتوسةةةةةةط -2
واقةةةةةةةا الخةةةةةةةدمات الصةةةةةةةحية فةةةةةةةي محافظةةةةةةةات شةةةةةةةمال الضةةةةةةةفة الغربيةةةةةةةة فةةةةةةةي فلسةةةةةةةطين  2072250222

 (الخطيب،عصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام وعثمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان،رز )
www.emro.who.int/publications/emhj/1203-4/article12.htm(15.12.2011) 

http://www.hurdiscussion.com/hr16921.html
http://www.hurdiscussion.com/hr16921.html
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راضةي الفلسةطينية حتة  بدايةة الواقا الصحي فةي األ(7222)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، -2
 www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3047 .وفةةا -مركةةز المعلومةةات الفلسةةطيني 7222

(25.12.2011) 
القطةةا  ، 2009مركةةز اإلمةةارات للبحةةوث اإلسةةتراتيجية، ( دى اتسةةتثمار فةةي الصةةحة والتنميةةة منتةة) -6

دخةول الموقةا  تةاريض www.alrroya.com/node/9443.الصحي أهم مرتكزات التنمية في اإلمةارات
72-2-7217( 
التقريةةةةةةةةر الصةةةةةةةةحي السةةةةةةةةنوي .المعلومةةةةةةةةات الصةةةةةةةةحية الفلسةةةةةةةةطينيمركةةةةةةةةز ( 7211)وزارة الصةةةةةةةةحة، -5

 www.moh.ps/attach/296.pdf(15.12.2011) 7211 -نيسان 7212فلسطين
فلسطين _ التقرير الصحي السنوي _مركز المعلومات الصحية الفلسطيني ( 7211)وزارة الصحة،  -2

 www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?=5120 (76.17.7211) . 7211نيسان ،7212
سةةتراتيجية الوطنيةةةة الخطةةةة ات )وحةةةدة التخطةةيط_وزارة الصةةحة  (7222)وزارة الصةةحة الفلسةةةطينية،  -8

 727222-7212خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التنميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة متوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة اتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد(للصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي فلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطين
www.unfpa.ps/national20%strategic20%health20%plan%202008 

(30.12.2012). 

 

 

 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3047
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3047
http://www.alrroya.com/node/9443%20تاريخ
http://www.moh.ps/attach/296.pdf
http://www.moh.ps/attach/296.pdf
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?=5120
http://www.unfpa.ps/national20%25strategic20%25health20%25plan%202008
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 المالحق 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 (1)ملحق 
 وليةأل االستبانة في صورتها ا

 

 

 

 

 

 األخوة واألخوات الكرام،
 . تحية طيبة وبعد

 
 

ــي  تطــوير أداء مــوظفي القطــاع الصــحي الخــاص"  تقةةوم الباحثةةة بدراسةةة عنوانهةةا فــي  واألهل
وذلةك اسةتكمات لمتطلبةات الحصةول علة  " محافظات شمال الضفة الغربيـة مـن منظـور إدارة المعرفـة 

ُيرجةة  ،  سةةتدامة تخصةةص بنةةاء مؤسسةةات فةةي جامعةةة القةةدسدرجةةة الماجسةةتير فةةي برنةةامج التنميةةة الم
فةي المكةان المخصةص، ( ×)التكرم باإلجابة عل  فقراتها بدقةة وصةد  وموضةوعية وذلةك بوضةا إشةارة 

 .علما بأن البيانات والمعلومات ستكون سرية للغاية وستستخدم لغايات البحث العلمي فقط

 
 لكم حسن تعاونكم، ،،، ةشاكر 

 
 الباحثة

 فهمي أبو الهوسنايفة 
 

 :القسم األول
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 :معلومات عامة 

 
يحتوي هذا القسم على المعلومات الشخصية الخاصة بك، من فضلك ضع الرقم المناسب في المربـع 

 :المبين أدناه 

 . أنثى -1ذكر                      -1   الجنس- 1
 

 العمر- 1
  50-35من  -1سنة           35أقل من -1 

 سنة 
 سنة  50ر من أكث -3

 -3بكالوريوس       -1دبلوم            -1  المؤهل العلمي- 3
 اهور دكت -4ماجستير       

 المسمى الوظيفي- 4
 نائب مدير -1مدير                     -1 

-5رئيس شعبة      -4رئيس قسم          -3
 الموظف

 سنوات الخبرة- 5
                      .    سنوات 1اقل من  -1 

     سنة     15-11من  -3سنوات      10-1من  -1
 .  سنة 15أكثر من  -4

 دورات( 5-3) -1               3أقل من  -1  الدورات التدريبية- 1
 دورات      5أكثر من  -3

 المهنة- 7
 فني أشعة، -3ممرض      -1طبيب     -1 

 مختبرات 
 عالج طبيعي  -4 

 
 
 
 
 

 :انيلثالقسم ا

 

 

 

 

 

 

 



 165 

 
 :في المكان الذي يتف  ورأيك( ×)ضا إشارة 

 
 :إدارة المعرفة. أ
 

 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداً 
 عملية تشخيص المعرفة: المجال األول

بتقيةةةةةيم  يقةةةةةوم القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص 1
 .فرة لديهاجدارة المعلومات المتو 

     

7 
بتحديةةةةد   يقةةةوم القطةةةا  الصةةةةحي الخةةةاص

المعةةةارف المطلوبةةةة التةةةي يحتاجهةةةا بشةةةكل 
 .منتظم

     

2 
قانمةةةةةة  يملةةةةةك القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص

واضحة للمعارف التي يملكهةا، والنةواقص 
 .التي يحتاجها

     

2 
يسةةةةةةةةةتعين القطةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةةةاص 
بالمستشارين والخبراء في تحديد المعةارف 

 .هامهالالزمة ل أداء  م

     

6 
يمتلةةةةك القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص بةةةةرامج 
تحةةةةةةةةديث المعرفةةةةةةةةة والمهةةةةةةةةارات الذهنيةةةةةةةةة 

 .للعاملين

     

يةةةةةةةةتم تحديةةةةةةةةد المعةةةةةةةةارف الالزمةةةةةةةةة حةةةةةةةةول  5
 .الممارسات الجديدة في العمل الصحي

     

 عملية اكتساب المعرفة: المجال الثاني

2 
يقةةةةوم العةةةةاملون باكتسةةةةةاب المعرفةةةةة التةةةةةي 

عملهةةةةةةةةم باتعتمةةةةةةةةاد  يحتاجونهةةةةةةةةا ل أداء 
 .عل  أنفسهم ومن مصادرهم الخاصة

     

يستخدم القطا  الصحي الخةاص النةدوات  8
والحةةةةةوارات وجلسةةةةةات العصةةةةةف الةةةةةذهني، 

     



 162 

 .لتطوير معارف العاملين لديه

يسةةةةةع  القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص إلةةةةة   2
 .اتحتفاظ بالعاملين أصحاب المعارف

     

تلمةةذة يسةةتخدم القطةةا  الصةةحي الخةةاص ال 12
 .كوسيلة لنقل المعارف

     

يسةةتخدم القطةةا  الصةةحي الخةةاص بةةرامج  11
 .التدريب في اكتساب المعرفة

     

يستقطب القطةا  الصةحي الخةاص خبةراء  17
 .ومستشارين للعمل والتطوير

     

12 
يسةةةةةتفيد القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص مةةةةةن 

تكتسةةةةاب معةةةةارف  ىالمقترحةةةات والشةةةةكاو 
 . مطلوبة لحلها

     

 عملية توليد المعرفة: مجال الثالثال

يسةةةةع  القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص لزيةةةةادة  12
 .المعارف والخبرات لدى العاملين

     

يتةةةيح القطةةةا  الصةةةةحي الخةةةاص المعرفةةةةة  16
 .للجميا

     

يةةةةتم توليةةةةد المعرفةةةةة مةةةةن قبةةةةل فةةةةر  مةةةةدارة  15
 .ذاتياً 

     

12 
يستخدم القطا  الصةحي الخةاص أسةاليب 

ف الةةةةةةذهني لتوليةةةةةةد مثةةةةةةل أسةةةةةةلوب العصةةةةةة
 .المعرفة

     

يسةةةةتخدم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص فةةةةر   18
 .العمل لتوليد معرفة جديدة

     

يتةةةوفر دانةةةرة متخصصةةةة ُتعنةةة  بالمعةةةارف  12
 .الجديدة وعملية توليدها

     

72 
يسةةةةةةةةةةتثمر القطةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةةةاص 

فرة لةدى العةاملين االخبرات والتجارب المتةو 
 .ويحولها إل  معارف جديدة

     

ينمةةةةةةةةةةةةي القطةةةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةةةةةاص  71
 .فرة لديه باستمراراالمعلومات المتو 
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 عملية تخزين المعرفة: المجال الرابع

77 
يركةةةةةز القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص علةةةةة  
توثيةةةةة  المعرفةةةةةة فةةةةةي الوثةةةةةان  والنشةةةةةرات 

 .والدوريات

     

72 
يةةةوفر القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص للعةةةاملين 

صةةةول وسةةةانل اتصةةةال تسةةةاعدهم علةةة  الو 
 .للمعارف المخزونة لديه

     

72 
يسةةةةةةةةةتخدم القطةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةةاص 
برمجيةةةةةةات وقواعةةةةةةد المعرفةةةةةةة مةةةةةةن أجةةةةةةل 

 .توثيقها وتخزينها

     

يركةةةةةز القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص علةةةةة   76
 .توثي  المعرفة في عقول العاملين لديه

     

75 
يتةةةةةةةوفر لةةةةةةةدى القطةةةةةةةا  الخةةةةةةةاص أنظمةةةةةةةة 
رجةةةةةةةا  وتحةةةةةةةديث للمعةةةةةةةارف  اسةةةةةةةتدعاء وا 

 .اسية والجديدةاألس

     

يقةةةةوم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص بةةةةةهجراء  72
 .اجتماعات دورية لتبادل المعارف

     

78 
يسةةةةتخدم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص أدلةةةةة 
وتقةةةةةارير وقواعةةةةةد بيانةةةةةات، يسةةةةةتفيد منهةةةةةا 

 .العاملون وقت الحاجة

     

 عملية توزيع المعرفة: المجال الخامس

72 
لين يشةجا القطةةا  الصةحي الخةةاص العةةام

عل  زيادة قةدرات العةاملين ومهةاراتهم فةي 
 .توزيا المعرفة فيما بينهم

     

يةةةتم تبةةةادل الخبةةةرات بةةةين األقسةةةام والوحةةةدات  22
 .فادة من المعارف المتوفرةالمختلفة لإل

     

21 
يةةوز  القطةةا  الصةةحي الخةةاص المعةةارف 
بةةةةةةين الوحةةةةةةدات واألقسةةةةةةام المختلفةةةةةةة مةةةةةةن 

 .خالل تبادل التقارير والنشرات

     

فر لةةةةةدى القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص ايتةةةةةو  27
 .قنوات توزيا معرفية
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22 
يسةةةةةةةةةتخدم القطةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةةاص 
مجموعةةةةات الحةةةةوار فةةةةي توزيةةةةا المعةةةةارف 

 .الصريحة

     

فر لةةةةدى العةةةةاملين ر بةةةةة فةةةةي تبةةةةادل ايتةةةةو  22
 .المعرفة بينهم

     

فر لةةةةةدى القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص ايتةةةةةو  26
 .لضمنيةوسانل لتبادل المعرفة ا

     

 عملية استخدام المعرفة: المجال السادس

25 
يسةةةةةةةةةتخدم القطةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةحي الخةةةةةةةةةاص 
المعرفةةةةةةةة فةةةةةةةي تطةةةةةةةوير عمليةةةةةةةات أدانةةةةةةةه 

 .الداخلي

     

22 
ُيعةةةد ل القطةةةا  الصةةةحي الخةةةاص اسةةةتمارة 
تقيةةةةيم أداء العةةةةاملين لتتضةةةةمن معلومةةةةاتهم 

 .عن المعارف الجديدة

     

28 
لتعةةةةديل  يةةةةتم اسةةةةتخدام المعةةةةارف الجديةةةةدة

التعليمةةةةةات واإلجةةةةةراءات حةةةةةال الحصةةةةةول 
 .عليها

     

22 
فر لةةةةةدى القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص ايتةةةةةو 

وسةةةةةةانل تسةةةةةةاعد فةةةةةةي اسةةةةةةتخدام المعرفةةةةةةة 
 .الجديدة

     

22 
يسةةةةةةةةةةةتعين القطةةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةةحي بخبةةةةةةةةةةةراء 
ومتخصصةةين فةةي حةةال اسةةتخدام معةةارف 

 .جديدة

     

يةةةتم إدخةةةال خةةةدمات وبةةةرامج جديةةةدة عنةةةد  21
 .استخدام المعرفة

     

27 
ُتجرى بعض التعديالت والتحسينات علة  
اإلجةراءات التنظيميةة عنةد إدخةال معةةارف 

 .جديدة
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 :أداء العاملين . ب

 الفقرة الرقم
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
 سرعة األداء: المجال األول 

بةةةةة منةةةةي فةةةةي يةةةةتم إنجةةةةاز الواجبةةةةات المطلو  1
 . مواعيدها المحددة

     

تصةةةةةةميم الهيكةةةةةةل التنظيمةةةةةةي يعمةةةةةةل علةةةةةة   7
 . اتستجابة بسرعة إلنجاز العمل

     

ُتحدد األوقات المناسبة للعمةل وبمةا ينسةجم  2
 .ما سرعة إنجاز األعمال

     

هنةةةةةةةاك الوقةةةةةةةت الكةةةةةةةافي للقيةةةةةةةام باألعمةةةةةةةال  2
 .المطلوبة

     

راف ذات العالقةةةةةةةة بةةةةةةةين العةةةةةةةاملين واألطةةةةةةة 6
 . العالقة ميسرة

     

 جودة األداء: المجال الثاني 

يةةةةةةةتم إنجةةةةةةةاز األعمةةةةةةةال حسةةةةةةةب مطابقتهةةةةةةةا  5
 . للمواصفات المهنية

     

فرة ممةةةةةا يزيةةةةةد مةةةةةن امتطلبةةةةةات األداء  متةةةةةو  2
 .فاعلية األداء

     

يوجةةةد متابعةةةة للتأكةةةد مةةةن جةةةودة الخةةةدمات  8
 .المقدمة

     

عليمةةةةةةات يةةةةةةتم إنجةةةةةةاز األعمةةةةةةال حسةةةةةةب الت 2
 .المعلنة

     

      .حول أداء العاملين قليلة ىحجم الشكاو  12
 حجم األداء: المجال الثالث 

يتناسةةةب حجةةةم العمةةةل الموكةةةل مةةةا قةةةدرات  11
 .ومهارات العاملين

     

      .ُينجز ما يطلب من العاملين من أعمال 17

يعمةةةةةةل القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الخةةةةةةاص علةةةةةة   12
 .حجم األداء إدخال التكنولوجيا لزيادة
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      .ُتوز  األعمال بعدالة بين العاملين 12

16 
فر آليةةةةةةةةات لةةةةةةةةدى القطةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةحي اتتةةةةةةةةو 

الخاص للتعامل ما حجةم العمةل فةي حالةة 
 .الضغط

     

 دقة األداء: المجال الرابع 

المعةةةةةةةةامالت المنجةةةةةةةةزة تتبةةةةةةةةا المواصةةةةةةةةفات  15
 .الموضوعة لها في العمل

     

مةةل بالمرونةةة والبعةةد عةةن تتسةةم إجةةراءات الع 12
 .الروتين

     

يتميةةةةةز أداء العةةةةةةاملين بحةةةةةةده األدنةةةةةة  مةةةةةةن  18
 .األخطاء

     

يعمةةل القطةةا  الصةةحي الخةةاص علةة  عقةةد  12
 .دورات تدريبية لزيادة مهارات العاملين

     

فر معةةةةةةةةايير لةةةةةةةةل أداء  وفةةةةةةةة  مهةةةةةةةةام اتتةةةةةةةةو  72
 .العاملين
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 (1)ملحق 
 عضاء التحكيمأسماء أبيان 

 
 القسم الجامعة اتسم الرقم

 كلية العلوم اإلدارية واتقتصادية جامعة النجاح الوطنية ةعبد الفتاح الشمل. د 1

 كلية العلوم اإلدارية واتقتصادية جامعة بير زيت باسم مكحول د.أ 7

 كلية العلوم اإلدارية واتقتصادية قدس المفتوحةجامعة ال يوسف أبو فارة. د 2

 كلية العلوم اإلدارية واتقتصادية نجاح الوطنيةجامعة ال نصورمجيد م. د 2

 كلية إدارة اتعمال جامعة الخليل سمير أبو زنيد.د 6

 كلية العلوم اإلدارية واتقتصادية جامعة القدس عبد الوهاب الصباي. د 5

 كلية العلوم اإلدارية واتقتصادية جامعة القدس عزمي اتطرش.د 2
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 (3)لحق م
 يةئاالستبانة في صورتها النها

 

 

 
 خوة واألخوات الكرام،اإل

 . تحية طيبة وبعد
 

 
نحو تطوير أداء موظفي القطاع الصحي الخاص واألهلي في "  تقوم الباحثة بهجراء دراسة بعنوان   

في للحصول عل  درجة الماجستير   وذلك"محافظات شمال الضفة الغربية من منظور إدارة المعرفة 
ُيرج  التكرم ، برنامج التنمية المستدامة تخصص بناء مؤسسات وتنمية بشرية في جامعة القدس

في المكان المخصص، علما ( ×)باإلجابة عل  فقراتها بدقة وصد  وموضوعية وذلك بوضا إشارة 
 .بأن البيانات والمعلومات ستكون سرية للغاية وستستخدم لغايات البحث العلمي فقط

 
 حسن تعاونكم، ،،، لكم ةشاكر 

 
 الباحثة

 
 نايفة فهمي أبو الهوس
 
 
 
 
 
 

 :القسم األول
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 :البيانات األساسية
 

يحتوي هذا القسم على المعلومات الشخصية الخاصة بك، من فضلك ضع الرقم المناسب في المربـع 
 :المبين أدناه 

 

 الجنس -1
 . أنثى -1ذكر                      -1  

 

 العمر -1
 سنة   50-35من  -1سنة           35من  أقل-1 

 سنة  50أكثر من  -3

 المؤهل العلمي -3
بكالوريوس            -1دبلوم متوسط فما دون          -1 

 دكتوراه -4ماجستير                       -3

 المسمى الوظيفي -4

 نائب مدير -1مدير                     -1 
-5رئيس شعبة       -4    رئيس قسم           -3

 موظف

 سنوات الخبرة -5
سنوات           10-1من  -1.      سنوات 1اقل من  -1 

 .  سنة 15أكثر من  -4سنة         15-11من  -3

 الدورات التدريبية -1
 دورات( 5-3) -1دورات              3أقل من  -1 

 دورات      5أكثر من  -3

 المهنة -7

 
 

فني أشعة  -3ممرض      -1          طبيب -1
 (مختبرات)
 :.. ......(     حد د )أخرى  -5عالج طبيعي    -4

 
 
 
 
 
 
 

 محاور االستبانة:القسم الثاني
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 :في المكان الذي يتف  ورأيك( ×)ضا إشارة 

 
 :إدارة المعرفة. أ
 

 الفقرة الرقم

بدرجة 
كبيرة 
 جداا 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جداا 

 عملية تشخيص المعرفة: المجال األول

      .فرة لدياأقي م المعلومات المتو  1

      .أحدد المعارف التي أحتاجها بشكل منتظم 7

2 
أقدر عل  تحديد المعارف التي أملكها، والتةي 

 .ت أملكها

     

2 
ستشةةير خبةةراء فةةي تحديةةد المعرفةةة الالزمةةة ل أ

 .أداء  مهامي

     

6 
للحصةةةةةول  ،سةةةةةتثمر بةةةةةرامج تحةةةةةديث المعرفةةةةةةأ

 .عل  معرفة جديدة

     

5 
أحةةدد المعةةارف المطلوبةةة للممارسةةات الجديةةدة 

 . في العمل الصحي

     

 عملية اكتساب المعرفة: المجال الثاني

2 

كتسب المعرفة التةي أحتاجهةا ل أداء  عملةي أ
باتعتمةةةةةةةةاد علةةةةةةةة  نفسةةةةةةةةي ومةةةةةةةةن مصةةةةةةةةادري 

 .الخاصة

     

8 
أشةةةةةةةارك فةةةةةةةي النةةةةةةةدوات والحةةةةةةةوارات لتطةةةةةةةوير 

 .معارفي

     

2 
أشةةارك فةةي جلسةةات العصةةف الةةذهني لتطةةوير 

 .معارفي

     

12 
يحةةةةةةتفظ القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الةةةةةةذي أعمةةةةةةل بةةةةةةه 

 .فادة منهملإل بالعاملين أصحاب المعارف

     

11 
كتسةةةب المعرفةةةة فةةةي القطةةةا  الصةةةحي الةةةذي أ

 .أعمل به بالتعليم التبادلي ونقل الخبرات

     

     يةةةةوفر القطةةةةا  الصةةةةحي الةةةةذي أعمةةةةل بةةةةه لةةةةي  17
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 .برامج التدريب التي تكسبني المعرفة

12 
يسةةةةتقطب القطةةةةا  الصةةةةحي الةةةةذي أعمةةةةل بةةةةه 

 .خبراء ومستشارين للعمل والتطوير

     

12 
فةي اكتسةاب  ىأسةتفيد مةن المقترحةات والشةكاو 

 . معارف مطلوبة لحلها

     

 معرفةعملية توليد ال: المجال الثالث

      .أسع  لزيادة المعارف والخبرات لدي 16

15 
يتيح القطا  الصحي الذي أعمل به الوصةول 

 .إل  المعرفة التي أحتاجها

     

12 
يتم توليةد المعرفةة فةي مؤسسةتي مةن قبةل فةر  

 .تعمل بشكل مستقل

     

18 
واألهلةةةةةةي  يسةةةةةةتخدم القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الخةةةةةةاص

 .المعرفة مثل العصف الذهني  لتوليدأساليب 

     

12 
واألهلةةةةي  يسةةةةتخدم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص

 .فر  العمل لتوليد معرفة جديدة

     

72 

فر فةةةي القطةةةا  الصةةةحي الةةةذي أعمةةةل بةةةه ايتةةةو 
دانةةرة بحةةث وتطةةوير ُتعنةة  بالمعةةارف الجديةةدة 

 .وعملية توليدها

     

71 

واألهلةةةةي  يسةةةةتثمر القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص
ى العةةةةةاملين فرة لةةةةدواالخبةةةةرات والتجةةةةارب المتةةةةة

 .بتحويلها إل  معارف جديدة

     

77 
واألهلةةةةةةي  ينمةةةةةةي القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الخةةةةةةاص
 .المعلومات المتوافرة لدي باستمرار

     

 عملية تخزين المعرفة: المجال الرابع

72 
أوث  المعرفة التي أحصل عليها من مصةادر 

 .مختلفة

     

72 

يتةةةوفر فةةةي القطةةةا  الصةةةحي الةةةذي أعمةةةل بةةةه 
ال تسةةاعد العةةاملين فةةي الوصةةول وسةةانل اتصةة
كمبيوتر،انترنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت، البريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد )للمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارف
 (الض...اتلكتروني

     

     أسةةةتخدم البرمجيةةةات الحديثةةةة مةةةن أجةةةل توثيةةة   76
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 .المعرفة

75 
أسةةةةةةتعين ببةةةةةةرامج حاسةةةةةةوبية لحفةةةةةةظ المعرفةةةةةةةة 

 .واستدعانها

     

72 
يةةةةةةنظم القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الخةةةةةةاص واألهلةةةةةةي 

 .ارفاجتماعات دورية لتبادل المع

     

78 
واألهلةةةةي  يسةةةةتخدم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص

 .تقارير وقواعد بيانات

     

 عملية توزيع المعرفة: المجال الخامس

72 

واألهلةةةةةي  يشةةةةةجا القطةةةةةا  الصةةةةةحي الخةةةةةاص
العةةةةةةةةةاملين علةةةةةةةةة  زيةةةةةةةةةادة قةةةةةةةةةدرات العةةةةةةةةةاملين 

 .ومهاراتهم في توزيا المعرفة فيما بينهم

     

22 
ام المختلفةةةةةة يةةةةةتم تبةةةةةادل الخبةةةةةرات بةةةةةين األقسةةةةة

 .فرةافادة من المعارف المتو لإل

     

21 

يةةةةةةوز  القطةةةةةةا  الصةةةةةةحي الخةةةةةةاص واألهلةةةةةةي 
المعةةةةارف بةةةةين األقسةةةةام المختلفةةةةة مةةةةن خةةةةالل 

 .تبادل التقارير

     

27 
 واألهلةي  فر لدى القطةا  الصةحي الخةاصايتو 

 .قنوات توزيا معرفية

     

22 

واألهلةةةةي  يسةةةةتخدم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص
لحةةةةةةةوار فةةةةةةةي توزيةةةةةةةا المعةةةةةةةارف مجموعةةةةةةةات ا

 .الصريحة

     

22 
يتةةوفر لةةدى العةةاملين ر بةةة فةةي تبةةادل المعرفةةة 

 .بينهم

     

26 
فر لدى القطةا  الصةحي الخةاص واألهلةي ايتو 

 .وسانل لتبادل المعرفة الضمنية

     

 عملية استخدام المعرفة: المجال السادس

25 
 واألهلةةةةي  يسةةةةتخدم القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص

 .في تطوير عمليات أدانه الداخليالمعرفة 

     

22 
تتضةةةةةةةةةةةمن اسةةةةةةةةةةةتمارة تقيةةةةةةةةةةةيم أداء العةةةةةةةةةةةاملين 

 .معلوماتهم عن المعارف الجديدة

     

     ُتسةةةتخدم المعةةةارف الجديةةةدة لتعةةةديل التعليمةةةات  22
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 .واإلجراءات

22 
فر لدى القطةا  الصةحي الخةاص واألهلةي ايتو 

 .وسانل تساعد في استخدام المعرفة الجديدة

     

21 

يسةةةةةةةةةةةةةةةتعين القطةةةةةةةةةةةةةةةا  الصةةةةةةةةةةةةةةةحي بخبةةةةةةةةةةةةةةةراء 
ومتخصصةةةةةين فةةةةةي حةةةةةةال اسةةةةةتخدام معةةةةةةارف 

 .جديدة

     

27 
يةةةةةةتم تبنةةةةةةي خةةةةةةدمات جديةةةةةةدة عنةةةةةةد اسةةةةةةتخدام 

 .المعرفة

     

      .يتم تبني برامج جديدة عند استخدام المعرفة 22

22 
ُتجةةةةةرى بعةةةةةض التحسةةةةةينات علةةةةة  اإلجةةةةةراءات 

 .التنظيمية عند إدخال معارف جديدة

     

 

 :تطوير أداء العاملين . ب

الر
 قم

 الفقرة
موافق 
 بشدة

 موافق

موافق 
إلى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاا 

 سرعة األداء: المجال األول 

      . أنجز الواجبات المطلوبة مني بأسر  مما هو محد د 26

25 
هيكليةةةة القطةةةا  الصةةةحي الةةةذي أعمةةةل بةةةه تسةةةاعدني 

 . سرعةعل  إنجاز الواجبات والمهام ب

     

22 
حدد األوقات المناسبة للعمةل بمةا ينسةجم مةا سةرعة أ

 .إنجاز األعمال

     

      .فر وقت كافي للقيام باألعمال المطلوبة منيايتو  28

22 
العالقة بةين العةاملين واألطةراف ذات العالقةة تسةاعد 

 . عل  سرعة األداء

     

 جودة األداء: المجال الثاني 

62 
ألعمةةةةال حسةةةةب مطابقتهةةةةا للمواصةةةةفات يةةةةتم إنجةةةةاز ا

 . المهنية

     

      .فر المتطلبات المادية والفنية؛ لتحسين األداءاتتو  61

      .يوجد متابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة 67

      .يتم إنجاز األعمال حسب التعليمات المعلنة 62



 152 

      .ت توجد مقترحات لتحسين أداني 62

      .حول أداني ىشكاو  ت توجد 66

 حجم األداء: المجال الثالث 

      .يتناسب حجم العمل الموكل لي ما قدراتي 65

      .أنجز ما يطلب مني من أعمال 62

68 
علة  إدخةال واألهلةي  يعمل القطا  الصحي الخاص
 .التكنولوجيا لزيادة حجم األداء

     

      .ُتوز  األعمال بعدالة بين العاملين 62

52 
 واألهلةي  فر آليات لةدى القطةا  الصةحي الخةاصاتتو 

 .للتعامل ما حجم العمل في حالة الضغط

     

 دقة األداء: المجال الرابع 

51 
المعامالت المنجةزة تتبةا المواصةفات الموضةوعة لهةا 

 .في العمل

     

      .تتسم إجراءات العمل بالمرونة 57

      .ن الروتينتتسم إجراءات العمل بالبعد ع 52

      .يتميز أداء العاملين بحده األدن  من األخطاء 52

56 
يعمةةةةل القطةةةةا  الصةةةةحي الخةةةةاص علةةةة  عقةةةةد دورات 

 .تدريبية لزيادة مهارات العاملين

     

      .فر معايير لل أداء  وف  مهام العامليناتتو  55

  ما هي مقترحاتك لتطوير األداء  من منظور إدارة المعرفة؟
..................................................................................................

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 مع وافر الشكر والتقدير
 الباحثة

 نايفة فهمي أبو الهوس
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 (4)ملحق 
 اسماء من تم إجراء المقابالت معهم

 
 مكان العمل المسمى الوظيفي االسم الرقم

 جنين/ملمستشف  األ رنيس قسم المختبرات عبد المنعم لطفي سالطنة 1
 نابلس/مستشف  نابلس التخصصي سم التمريضرنيسة ق رندة عبدو 7
المستشف  العربي  طبيب عام فراس ملحم 2

 نابلس/التخصصي
 جنين/مستشف  الرازي رنيس قسم المختبرات محمود علي صالح قاللوة 2
 نابلس/مستشف  نابلس التخصصي داريالمدير اإل مجدي نصاصرة 6
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 (5)ملحق 
 ةتسهيل مهمة الباحث
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 الفهارس
 

 فهرس اآليات القرآنية
 
 الترتيب في القران الكريم الموضوع 

 نص اآلية 
رقم  السورة

 الصفحة الجزء اآلية

خلةةة  اإلنسةةةان مةةةن " 1*  "﴿أقةةةرأ باسةةةم ربةةةك الةةةذي خلةةة   .1
*  الذي علم بةالقلم " 2* "اقرأ وربك األكرم "  7*  "عل  

 ﴾"6"سان مالم يعلمعلم اإلن"2"
 8 22 6-1 العل 

ن أبناءهم و أب يعرفونه كما يعرفون اتيناهم الكتآالذين  ﴿ .7
 12 7 125 البقرة ﴾مونلفريقا منهم ليكتمون الح  وهم يع
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 فهرس الجداول
 

 الصفحة الموضوع رقمال
 72 وسانل التشارك في المعرفة بمؤسسات القطا  الصحي الخاص 7/1
 52 وصف مجتما الدراسة وف  متغيري مكان العمل والقطا  الصحي 2/1
 22 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس 2/7
 22 اسة تبعا لمتغير العمروصف عينة الدر  2/2
 22 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العملي 2/2
 21 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المسم  الوظيفي 2/6
 21 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة 2/5
 27 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير الدورات التدريبية 2/2
 27 وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير المهنة 2/8

2/2 
توزيا فقرات اداة الدراسة عل  المجاتت الرنيسية إلدارة المعرفة وتطوير أداء 

 العاملين
22 

2/12 
الداخلي بطريقة كرونباد الفا عل  مجاتت اتستبانة المختلفة  معامالت الثبات 

 العاملينأداء  وعل  الدرجة الكلية لكال من إدارة المعرفة وتطوير
26 

 22 واألهلي  معيار تقدير تقدير واقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص 2/1

2/7 
نوية،  لواقا إدارة المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب الم

في مجال عملية تشخيص واألهلي  المعرفة في القطا  الصحي الخاص
 المعرفة

82 

2/2 
المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية،  لواقا إدارة 

في مجال عملية اكتساب  واألهلي  المعرفة في القطا  الصحي الخاص
 المعرفة 

87 

2/2 
ية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية،  لواقا إدارة المتوسطات الحساب

 في مجال في عملية توليد المعرفةواألهلي  المعرفة في القطا  الصحي الخاص
82 
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 الصفحة الموضوع رقمال

2/6 
المتوسطات  الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية،  لواقا إدارة 

 في مجال عملية تخزين المعرفةألهلي وا المعرفة في القطا  الصحي الخاص
85 

2/5 
المتوسطات  الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية،  لواقا إدارة 

 في مجال عملية توزيا المعرفة واألهلي  المعرفة في القطا  الصحي الخاص
88 

2/2 
رة المتوسطات  الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية،  لواقا إدا
المعرفة في القطا  الصحي الخاص واألهلي في مجال عملية استخدام  

 المعرفة
22 

2/8 
 ترتيب المجاتت والدرجة الكلية لواقا إدارة المعرفة في القطا  الصحي الخاص

 في محافظات شمال الضفة الغربيةواألهلي 
27 

2/2 
لواقا تطوير  المتوسطات  الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية، 

في محافظات شمال الضفة واألهلي  أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص
 الغربية في مجال سرعة األداء  

22 

2/12 
المتوسطات  الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية،  لواقا تطوير 

أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة 
 .لغربية في مجال جودة اتداءا

25 

2/11 
المتوسطات  الحسابية واتنحرافات المعيارية والنسب المنوية،  لواقا تطوير 

في محافظات شمال الضفة واألهلي  أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص 
 الغربية في مجال حجم اتداء

22 

2/17 
نسب المنوية،  لواقا تطوير المتوسطات  الحسابية واتنحرافات المعيارية وال

أداء العاملين في القطا  الصحي الخاص واألهلي في محافظات شمال الضفة 
 .الغربية في مجال دقة اتداء

22 

2/12 
ترتيب المجاتت والدرجة الكلية لواقا تطوير أداء العالمين في القطا  الصحي 

 في محافظات شمال الضفة الغربية واألهلي  الخاص
121 

 127 نتانج تحليل اتنحدار المتعدد لتاثير إدارة المعرفة عل  تطوير أداء العاملين 2/12

2/16 
لدتلة الفرو  في متوسطات إجابات المبحوثين من حيث ( ت)نتانج اختبار 

 واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين تعزى لمتغير الجنس
122 

2/15 
ية لواقا إدارة المعرفة وتطوير أداء المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيار 

 العاملين تعزى لمتغير العمر
126 
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 الصفحة الموضوع رقمال

2/12 
نتانج تحليل التباين األحادي لدتلة الفرو  في متوسطات إجابات المبحوثين 

 .من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين تعزى لمتغير العمر
122 

2/18 
ية واتنحرافات المعيارية لواقا إدارة المعرفة وتطوير أداء المتوسطات الحساب

 العاملين تعزى لمتغير المؤهل العلمي
122 

2/12 
نتانج تحليل التباين األحادي لدتلة الفرو  في متوسطات إجابات المبحوثين 
 .من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين تعزى لمتغير المؤهل العلمي

111 

2/72 
للمقارنة البعدية بين متوسطات مجاتت عملية تخزين  هشيفي اختبار نتانج 

المعرفة وحجم  األداء  ودقة األداء  والدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين وف  
 هل العلميؤ متغير الم

112 

2/71 
المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية لواقا إدارة المعرفة وتطوير أداء 

 عزى لمتغير المسم  الوظيفيالعاملين ت
116 

2/77 
نتانح تحليل التباين األحادي لدتلة الفرو  في متوسطات إجابات المبحوثين 

من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير أداء العاملين تعزى لمتغير المسم  
 الوظيفي

118 

ر أداء المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية لواقا إدارة المعرفة وتطوي 2/72
 العاملين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

171 

نتانح تحليل التباين األحادي لدتلة الفرو  في متوسطات إجابات المبحوثين  2/72
 أداء العاملين تعزى لمتغير سنوات الخبرة  من حيث واقا إدارة المعرفة وتطوير

172 

2/76 
تت حجم اتداء،  نتانح  اختبار شيفية للمقارنة البعدية بين متوسطات مجا

داء،  ودقة اتداء،والدرجة الكلية لتطوير أداء العاملين وف  متغير وجودة األ
 سنوات الخبرة

176 

2/75 
المتوسطات الحسابية واتنحرافات المعيارية لواقا إدارة المعرفة وتطوير أداء 

 .العاملين تعزى لمتغير الدورات التدريبية
178 
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