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ب

اإلهداء
إلى أبيي و أمي الحبيبين اللذين لم يدخرا جهدا في تربيتي و الكفاح من أجلي و دعمي و مساندتي و توجيهيي
أمد الله في عمريهما و رعاهما ...
إلى زوجي الحبيب و رفيق دربيي رمز الوفاء و العطاء و المحبة أدامه الله و رعاه ...
إلى أحبابيي و شعلة سعادتي إخوتي اْلعزاء و أختي الحبيبة اللذين بهم أفخر و منهم أتعلم حفظهم الله و حماهم
...
إلى هدية المولى و قرة العين و مهجة الفؤاد صغيري الحبيب حفظه الله و رعاه ...
إلى أهل الكرم والجود  ..والدي زوجي العزيزين ...
إلى عائلتي الغالية الرائعة المتميزة فردا فردا أدامها الله ...
إلى أساتذتي الموقرين الكرام أهل العلم و الجود و العطاء ...
إلى كافة اْلهل و اْلصدقاء و أسرة بنك فلسطين الكرام ...
أهدي جهدي المتواضع هذا ...
ت

الشكر و التقدير
الحمد لله ال يحصى له عدد ،وال يحيط به األقالم والمدد ،اللهم لك الحمد ملء السماوات واألرض ،فكل
الحمد لك ،اللهم لك الشكر ٍ
لنعم ال نحصيها ،فكل الشكر لك يا الله ،و أشهد أن محمداً عبده ورسوله األمين،
خصه بجوامع الكلم ،وأنزل عليه القرآن المبين عليه أفضل الصالة و السالم.

يطيب لي في البداية أن أخص بوافر الشكر وعظيم االمتنان لكل من :
الدكتور /وفيق حلمي األغا

الدكتور /نبيل عبد اللوح
اللذين تفضال باإلشراف على هذه الرسالة ،لما كان لتوجيهاتهما وارشاداتهما من بالغ األثر في إتمام هذه
الدراسة.
كما أتقدم بالشكر للجنة المناقشة ممثلة بكل من:
الدكتور  /ياسر الشرفا
الدكتور  /وائل ثابت
لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة فلهما مني كل التقدير واالحترام.
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى السادة المحكمين ألداة الدراسة ،لما قدموه من مقترحات قيمة ولما قدموه
من نصح و إرشاد كان له بالغ النفع و الفائدة في إثراء و إغناء الرسالة.
و ال يفوتني في هذا المقام تقديم بالغ الشكر و االحترام ألساتذة ومدرسي برنامج الماجستير الذين مهدوا لي
طريق العلم و أغدقوا علي من علمهم ومعارفهم .فجزاهم الله بكل خير.
الباحثة
غادة عبيد

ث

ملخص الدراسة
هدفت الد ارسـة إلـى كشـف العالقـة بـين أبعـاد إدارة المعرفـة ( تكنولوجيـا المعلومـات ،المـوارد البشـرية ،المشـاركة
التنظيميةـ الثقافة التنظيمية) و عمليات اتخاذ الق اررات لدى الفئة اإلدارية في البنوك التجارية في قطاع غـزة ،و
كذلك بيان أثر المتغيرات ( الجنس ،العمر ،المؤهل العملي ،سنوات الخبرة ،مكان العمل ،عمر المنظمة) علـى
متوسطات تقديرات المدراء للعالقة بين أبعاد إدارة المعرفة و عملية اتخاذ الق اررات.

و بغي ــة تحقي ــق األه ــداف المرج ــوة اس ــتخدمت الباحث ــة الم ــنهج الوص ــفي التحليل ــي ،مس ــتخدمة االس ــتبانة كـ ـ داة

للدراسة حيث اشتملت على ( )01فقرة .
و قد تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية بسـيطة مـن مجتمـع الد ارسـة الـذ يضـم البنـوك التجاريـة فـي قطـاع
غزة ( 0بنوك)  ،حيث تم توزيع ( )051استبانة ،و تم استرداد ( )011منها بنسبة استرداد (.)%04.4
هذا و قد انبثق عن هذه الدراسة مجموعه من النتائج التالية:

 .0بينــت النتــائج مــن خــالل المتوســطات الحســابية أن تصــورات المبحــوثين ألبعــاد إدارة المعرفــة جــاءت
بدرجــة مرتفعــة و يعتبــر هــذا مؤشــر إيجــابي علــى مــدى إدراك الفئــة اإلداريــة فــي البنــوك التجاريــة فــي
القطاع لمفهوم إدارة المعرفة و أبعادها و بالتالي توظيف هذه المفاهيم في عملية اتخاذ الق اررات.
 .5بينت النتائج من خالل المتوسطات الحسابية أن إدراك المبحوثين ألهمية عملية اتخاذ الق اررات جـاءت
عاليــة فــي البنــوك التجاريــة فــي القطــاع و ذلــك يعتبــر مؤشــر إيجــابي علــى التوجــه العــام لتوظيــف كافــة

السبل العلمية و المعرفية في عملية اتخاذ الق اررات.

 .4أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية بـين أبعـاد إدارة المعرفـة و عمليـة اتخـاذ القـ اررات
في البنوك التجارية في قطاع غزة.
 .3بينـ ــت النتـ ــائج وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة ( )α≤0.05فـ ــي اسـ ــتجابات
المبحوثين حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطـاع غـزة تعـزى للمتغيـرات الديموغرافيـة

(المســتوى التعليمــي ،عــدد ســنوات الخدمــة فــي المنظمــة ،المســمى الــوظيفي) بينمــا بينــت الد ارســة عــدم
وجود هذه الفروق للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس و العمر و عمر المنظمة).
 .2بينـ ــت النتـ ــائج وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية عنـ ــد مسـ ــتوى داللـ ــة ( )α≤0.05فـ ــي اسـ ــتجابات
المبحـ ــوثين عمليـ ــة اتخـ ــاذ الق ـ ـ اررات فـ ــي البنـ ــوك التجاريـ ــة العاملـ ــة فـ ــي قطـ ــاع غ ـ ـزة تعـ ــزى للمتغي ـ ـرات

ج

 المســمى الــوظيفي و عمــر المنظمــة) بينمــا، عــدد ســنوات الخدمــة فــي المنظمــة،الديموغرافيــة (العمــر
.)بينت الدراسة عدم وجود هذه الفروق للمتغيرات الديموغرافية ( الجنس و المستوى التعليمي

Abstract
The study aims to explore the relationship between the dimensions of knowledge
management (Information technology, Human resources, Organizational sharing,
Organizational culture) and the decision making process of the managerial staff at the
commercial banks in Gaza Strip. Also, demonstrating the impact of demographic
variables (sex, age, qualification, years of experience, age of the bank) on the average
estimates of the managers of the relationship between knowledge management and the
decision making process.
To achieve the aimed objectives, the researcher used the descriptive analytical
method, using the questionnaire as a tool of study, which included (80) items.
The study was applied on a random sample from the society of the study which
included the commercial banks in Gaza Strip (8) banks. (120) questionnaires were
distributed and (100) were retrieved at a retrieval rate of (83.3%).
The study came out with the following results:
1- The results showed through the arithmetic means that the respondents’
observation of the knowledge management dimensions were at a high degree
which is considered a positive indicator of the managers realization at the
commercial banks in the strip of knowledge management concept and its
dimensions and so implementing these concepts in the decision making
process.
2- The results showed through the arithmetic means that the respondents’
observation of the importance of the decision making process came high at the
commercial banks in the strip which is considered a positive indicator of the
general orientation to use all the scientific and knowledge means in the decision
making process.
3- The results showed there is statistically significant relationship between
knowledge management dimensions and the process of decision making.
4- The results showed that there were statistically significant differences at the
significance level (α≤0.05) in the respondents’ answers about knowledge
management in the commercial banks in Gaza Strip caused by the demographic
variables (qualification, years of experience, job title) while the study showed
no differences caused by demographic variables (sex, age, age or the bank).
5- The results showed that there were statistically significant differences at the
significance level (α≤0.05) in the respondents’ answers about decision making
process in the commercial banks in Gaza Strip caused by the demographic
variables (age, years of experience, job title, age of the bank) while the study
showed no differences caused by demographic variables (sex, qualification).
ح
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المقدمة
يعيش العالم في هذه الفترة عصر االقتصاد الرقمـي حيـث تتـوفر ثـروة ضـخمة مـن المعرفـة وتكنولوجيـا
المعلوم ــات بمختل ــف أش ــكالها ف ــي ش ــتى المج ــاالت ،و م ــن يملـ ــك المعرفـ ــة ول ــيس لدي ــه المق ــدرة عل ــى إدارته ــا
وترجمتها بشكل مؤثر في األداء  ،لن يستطيع مواجهـة التحديات ومخاطر المنافسة من أجـل التميز،خصوصـا
مع حلـول االلفيـة الثالثـة وسيــادة اقتصـاد المعلومـات او االقتصـاد المبنــي علـى المعرفــة  ،حيـث لـم يعــد اكتنـاز
واكتس ــب المعلومــات والمعرفــة لوحــده مجــديا ،و مــن هــذا المنطلــق باتــت إدارة المعرفــة أحــد أكثــر الموضــوعات
أهمية في وقتنا الحاضر ,حيث أصبحت بؤرة تركيز في العديـد مـن الد ارسـات لمـا لهـا مـن بـالغ األثـر فـي شـتى
المجاالت اإلدارية ،و باتت تحتل مكانة متقدمة بوصفها تطو ار فكريا مهما فـي المؤسسـات اليـوم ،وذلـك إلدراك

المنظمات كما أورد أبو الخير و األغا ( )5105أن المعرفة بدون فعل اإلدارة ليست ذات نفع ،لكون المعرفـة
فــي أغلبهــا تحتــاج إلــى الكشــف عنهــا وتشخيصــها وتخطيطهــا وتوليــدها مــن جديــد وتنظيمهــا ونشــرها واج ـراءات
الرقابــة والتقــويم واجـراءات المتابعــة لعمليــات إدارة المعرفــة تمهيــدا الســتعمالها بــالتطبيق واعــادة اســتعمالها مـرات
عدة .
و تعتبــر الق ـ اررات اإلداريــة هــي جــوهر عمــل القيــادة اإلداريــة ،وهــي نقطــة االنطــالق بالنســبة لجميــع
النشاطات والتصرفات التي تتم داخل المنظمة األعمال في عالم تعد المنافسة هـي صـبغته األسـاس ،نسـتطيع
أن نقـول اتخـاذ القـ اررات و علـى اخـتالف أنواعهـا يتطلـب مـن المـدير أن يتمتـع بصـفات ومعـارف وقـيم خيـارات
للوصول إلى الرسالة التي تسعى منظمـة األعمـال إلـى ترجمتهـا علـى أرض الواقـع عبـر الفكـر ،فـال يـزال رأس
المـال الفكـر البشـر فـي المقـام األول ،و كمـا ذكـر النـور (  )5104:51فـال يمكـن لـردار اتخـاذ القـ اررات
بدون وجود المعرفة و الفكر الالزم لتوظيفه.

و علــى صــعيد آخــر يعتبــر القطــاع المص ـرفي أحــد أهــم القطاعــات األساســية فــي االقتصــاد ،فــالبنوك

تلعب دو اًر مهماً في تمويل التطور االقتصاد والتنمية للبلد  ،و كما ذكر عبد الفتاح ( )5104فإن أهمية هـذا

القطــاع تتثــل فــي كونــه حلقــة اتصــال جوهريــة مــع العــالم الخــارجي ،و قــد أصــبح تطــوره وقــوة أوضــاعه معيــا ار
لسالمة االقتصاد وقابليته لجذب رؤوس األموال المحلية والخارجية.
و من منطلق مدى أهمية اتخاذ الق اررات في القطـاع المصـرفي و مـا لهـا مـن بـالغ األثـر علـى مسـتقبل

البنوك وجب توظيف المخزون المعرفي لديها في عملية اتخاذ الق اررات و هذا التوظيف ال يت تى إال من خـالل
اإلدارة الحكيمة للمعرفة ،و التي تتناول الدراسة بحث عالقتها المباشرة باتخاذ الق اررات.
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مشكلة الدراسة
إنه و من خالل عمل الباحثـة فـي القطـاع المصـرفي و بالتحديـد فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات ،فقـد
اطلعــت علــى مــدى األهميــة الكبــرى للمعلومــات فــي عمليــة اتخــاذ أ ق ـرار مص ـرفي ،س ـواءا كــان ائتمانيــا أو
اســتراتيجيا أو حتــى روتينيــا ،و لمســت الباحثــة مــدى الخطــورة التــي يلعبهــا حســن اســتغالل المعــارف بالشــكل
األمثــل فــي اتخــاذ ق ـ اررات ســليمة مــن ش ـ نها الت ـ ثير فــي مســتقبل المصــرف ،و مــن منظــور أشــمل و الدراك
الباحثة نتيجة الطالعها على األدبيات االدارية فقد كانت على علـم بـ ن إدارة نظـم المعلومـات وحـدها ال تكفـي
و ب ن إدارة المعرفة بالشكل األشمل هي التي تمثل الركيزة في عملية اتخاذ الق اررات بالشكل السليم .
الدرســات الســابقة
و مــن خــالل الد ارســة االســتطالعية التــي قامــت بهــا الباحثــة و ذلــك باطالعهــا علــى ا

التــي تناولــت موضــوع إدارة المعرفــة و ربطتــه بعمليــة اتخــاذ القـ اررات و مــدى أهميــة تلــك المتغيـرات للمؤسســات
السيما البنوك ،و رغبة منها بالنهوض بدقـة و سـالمة القـ اررات المتخـذة فـي القطـاع المصـرفي فـي قطـاع غـزة،
فقــد قامــت الباحثــة بــالتركيز علــى أبعــاد إدارة المعرفــة و ربطهــا بعمليــات اتخــاذ الق ـرار ،و بعــد بحــث و ق ـراءة
متعمقة في المصادر و المراجع العربية و األجنبية فقـد ارتـ ت الباحثـة اتخـاذ أربعـة أبعـاد إلدارة المعرفـة و هـي
بعد تكنولوجيا المعلومات ،بعد المـوارد البشـرية  ،بعـد المشـاركة المعرفيـة و بعـد الثقافـة التنظيميـة وذلـك إليجـاد
عالقتها مع عملية اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة
هـ ــذا و قـ ــد اتفقـ ــت العديـ ــد مـ ــن الد ارسـ ــات أمثـ ــال مناص ـ ـرية ( )5113و نـ ــور ( )5100و العمـ ــر
( )5103علــى إن اتخــاذ الق ـ اررات هــو أســاس اإلدارة وقلبهــا النــابض ،وفــي كثيــر مــن األحيــان يجــزم المــديرون
على أن اتخاذ الق اررات هو عملهم األساسي ،ألنهم باستمرار يختارون العمل الواجب القيام به ،ومن يقوم بـه،
أين ،متى ،وكيف يقوم به؟؛ وعليه فإن باقي وظائف اإلدارة ما هي إال نتاج التخاذ ق اررات معينة.

وانطالقا من أن اتخاذ الق اررات هو عبارة عن اختيـار أحسـن البـدائل المتاحـة بعـد تحليـل وتقيـيم النتـائج

والقيم المترتبة عـن كـل بـديل ،وبمـا أن نجـاح أ منظمـة يتوقـف علـى مـدى كفـاءة مسـيريها فـي اتخـاذ القـ اررات
فإن أغلبية علماء اإلدارة يؤكدون على أن المعرفة هي حجر األساس في اتخاذ الق اررات.
و قد تطرقت العديد من األبحـاث إلـى موضـوع إدارة المعرفـة فهنـاك العديـد مـن الد ارسـات التـي تناولـت
موضــوع إدارة المعرفــة علــى كافــة المســتويات المحليــة و العربيــة و الدوليــة وذلــك بربطهــا بمواضــيع حيويــة مثــل

أثره ــا عل ــى االداء ال ــوظيفي كد ارس ــة ماض ــي( )5100و زطم ــة ( ،)5100كم ــا تطرق ــت العدي ــد م ــن األبح ــاث
لد ارس ــة أث ــر إدارة المعرف ــة ف ــي تحقي ــق الج ــودة و الميـ ـزات التنافس ــية مث ــل د ارس ــة ماض ــي( )5100و المج ــالي
( )5119كما ربطت العديد من الدراسات ما بين التطوير و إدارة المعرفة مثل دراسة مد الله(. )5101
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وعلــى الجانــب األخــر فقــد تطرقــت د ارســات كثي ـرة جــدا لموضــوع اتخــاذ الق ـ اررات فقــد تمــت د ارســة أثــر
ض ـ ــغوطات العم ـ ــل عليه ـ ــا كم ـ ــا ف ـ ــي د ارس ـ ــة الس ـ ــقا( )5119و أث ـ ــر المتغيـ ـ ـرات البيئي ـ ــة عليه ـ ــا ف ـ ــي د ارس ـ ــة
العمصي( )5100و أثر الذكاء العاطفي على فاعليتها في دراسة ابو عفـش( )5100و العوامـل المـؤثرة علـى

اتخاذها في دراسة سليمان( )5100و معوقات اتخاذها في دراسة العمر ( )5103و غيرها الكثير.

و جدير بالذكر هنا شح التطرق إلى العالقة ما بين أبعاد إدارة المعرفة و دورها في اتخاذ الق اررات
فــي بحــوث إدارة األعمــال علــى المســتوى المحلــي و العربــي بالشــكل المتعم ـق الكــافي ممــا يض ـع العديــد مــن
التسـاؤالت حـول هـذا الموضــوع خصوصـاً و أن المشـكلة األساســية ليسـت فـي وجـود الد ارســات مـن عـدمها لكــن
المشكلة أن المؤسسات قد ال تدرك أهمية االستفادة من المعرفة المتوفرة في الوصول للق اررات الالزمة.

فوجدت الباحثة أربع دراسات على المستوى العربي تحـدثت عـن موضـوع إدارة أبعـاد المعرفـة و ربطتـه

باتخ ــاذ القـ ـ اررات و ه ــي د ارس ــة الش ــمر ( )5103و ن ــور ( )5104و ﺍلﺯﺭيقاﺕ( )5100و د ارس ــة ال ــدور و
الشمر ( )5113التي ألقت الضوء على العالقة بين إدارة المعرفة و بين عملية اتخاذ القرار و قد خرجت هـذه
الدراسات بتوصيات كان أبرزها ضرورة االهتمام الجد من قبـل المنظمـات بالمعرفـة وعملياتهـا وادارتهـا كونهـا
أصــبحت اليــوم رأس المــال الحقيقــي والمنبــع األســاس لمواردهــا الماديــة والفنيــة و ارفــد هامـاً لــدعم الميـزة التنافســية
في ظل التحديات والتغيرات المستمرة في بيئة األعمال .

كمــا وجــدت الباحثــة فــي خــالل بحثهــا د ارســة وحيــدة درســت قطــاع البنــوك وهــي د ارســة عربيــة كتبــت
باللغة االنجليزية بعنوان
The Significance of Knowledge Management Systems at Financial Decision
Making Process
و هــي تبحــث فــي أهميــة نظــم إدارة المعرفــة فــي عمليــة اتخــاذ القـ اررات الماليــة و قــد شــملت هــذه الد ارسـة قطــاع
المصــارف فــي مملكــة البحـرين و خلصــت إلــى أن أركــان إدارة المعرفــة تشــكل مؤشـرات حاســمة البــد و أن يــتم
توظيفها بشكل فعال للوصول لق اررات ناجحة.
إنه مما الشك فيه أن قطاع البنوك يعتبر من أهم القطاعات التي لها دور رئيسي في التحكم باقتصـاد
الــبالد ممــا يضــع عبئــا كبي ـ ار علــى الجهــات اإلداريــة لــدى البنــوك فــي عمليــة اتخــاذ الق ـ اررات و التــي البــد و أن
تكون مبنية على قاعدة من المعلومات و المعارف شاملة و دقيقة لتالفي الوقـوع فـي الخطـ  ،و عليـه فـإن إدارة

المعرفة ب بعادها تشكل جزءا ال يتج أز من احتياجات هذا القطاع االقتصاد الهام.
الدرســات الســابقة
و مــن خــالل الد ارســة االســتطالعية التــي قامــت بهــا الباحثــة و ذلــك باطالعهــا علــى ا
التــي تناولــت موضــوع إدارة المعرفــة و ربطتــه بعمليــة اتخــاذ القـ اررات و مــدى أهميــة تلــك المتغيـرات للمؤسســات
الســيما البنــوك ،و مــن خــالل عمــل الباحثــة فــي قطــاع البنــوك و رغبــة منهــا بــالنهوض بدقــة و ســالمة القـ اررات
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المتخــذة فــي هــذا القطــاع االقتصــاد الحســاس فقــد قامــت الباحثــة بــالتركيز علــى أبعــاد إدارة المعرفــة و ربطهــا
بعمليــات اتخــاذ الق ـرار ،و بعــد بحــث و ق ـراءة متعمقــة فــي المصــادر و الم ارجــع العربيــة و األجنبيــة فقــد ارت ـ ت
الباحثة اتخاذ أربعة أبعاد إلدارة المعرفة و هي بعد تكنولوجيا المعلومات ،بعـد المـوارد البشـرية  ،بعـد المشـاركة
المعرفية و بعد الثقافة التنظيمية وذلك إليجاد عالقتها مع عملية اتخاذ الق اررات فـي البنـوك التجاريـة فـي قطـاع

غزة
و بذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي التالي:
ما عالقة أبعاد إدارة المعرفة باتخاذ القرارات في البنوك التجارية في قطاع غزة ؟
و تنبثق من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

 ما مدى توفر أبعاد إدارة المعرفة في البنوك التجارية في قطاع غزة؟
 ما هو واقع عملية اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة؟
 ما مستوى العالقة بين أبعاد إدارة المعرفة و اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة؟
 هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( α( ≥ 1.12بــين متوســطات اســتجابات
المبحوثين حول أبعاد إدارة المعرفة في البنوك التجارية في قطاع غزة؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( α( ≥ 1.12حول عمليـة اتخـاذ القـ اررات فـي
البنوك التجارية في قطاع غزة؟
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متغيرات الدراسة
لقد تم اعتماد متغيرين أساسين كالتالي:
المتغير المستقل :
إدارة المعرفة  :و قد تم اعتماد أربعة أبعاد لها :


تكنولوجيا المعلومات



الموارد البشرية



المشاركة المعرفية



الثقافة التنظيمية

المتغير التابع :
عملية اتخاذ القرار
المتغيرات الضابطة :
( النوع  ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،عمر المنظمة )
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نموذج الدراسة

)1( شكل رقم

نموذج الدراسة

)Publications of the Canadian Center of Science and Education 2011( مبنى على نموذج
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فرضيات الدراسة
الفرض الرئيسي األول:

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 1.12بين أبعاد إدارة المعرفة

وعملية صنع القرار
وتنبﺛق عنها الفرضيات األتية :
 الﻔرضية الﻔرعية األولى :

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 1.12بين بعد
تكنولوجيا المعلومات الدارة المعرفة وعملية صنع القرار

 الﻔرضية الﻔرعية الثانية :

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 1.12بين بعد الموارد
البشرية الدارة المعرفة وعملية صنع القرار

 الﻔرضية الﻔرعية الثالثة :

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 1.12بين بعد
المشاركة المعرفية الدارة المعرفة وعملية صنع القرار
 الﻔرضية الﻔرعية الرابعة :
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≥ 1.12بين بعد الثقافة
التنظيمية الدارة المعرفة وعملية صنع القرار
الفرض الرئيسي الثاني:

توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين عند مستوى داللة ( (α ≥ 1.12حول إدارة

المعرفة تعزى للمتغيرات التالية (النوع  ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة،
عمر المنظمة)
الفرض الرئيسي الثالث:

توجد فروق ذات داللة احصائية في استجابات المبحوثين عند مستوى داللة ( (α ≥ 1.12حول

سلوك عملية اتخاذ القرار تعزى للمتغيرات التالية (النوع  ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،
سنوات الخبرة ،عمر المنظمة)
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أهداف الدراسة
تهدف الباحثـة مـن خـالل هـذه الد ارسـة بشـكل عـام إلـى التعـرف علـى واقـع البنـوك التجاريـة فـي قطـاع
غـزة مــن حيــث تطبيقهــا ألبعــاد إدارة المعرفــة و تحديــد العالقــة بعمليــة اتخــاذ القـ اررات و فــي هــذا الســياق يمكننــا

استخالص األهداف التالية:
.0

تحديد واقع أبعاد إدارة المعرفة في البنوك التجارية في قطاع غزة

.5

تحديد واقع عملية اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة

.4

الكشــف عــن العالقــة بــين أبعــاد إدارة المعرفــة و عمليــة اتخــاذ الق ـ اررات فــي البنــوك التجاريــة فــي

.3

قطاع غزة.

تحديد الفروق في وجهات نظر المبحوثين حول أبعاد إدارة المعرفة و عملية اتخاذ الق اررات.

أهمية الدراسة
إن الموضوع الذ تعالجه و تتبناه هذه الدراسة و األهـداف التـي تسـعى إليهـا كفيلـة بصـبع الكثيـر مـن
األهمية عليها ،و يمكننا في هذا االطار ابراز هذه األهمية كالتالي:
األهمية العلمية:
.0

إن المتغيرين اللذين يشكالن لب هـذه الد ارسـة همـا فـي واقـع األمـر مـن أهـم المفـاهيم التنظيميـة أال

و همــا إدارة المعرفــة و عمليــة اتخــاذ القـرار اللــذان يعــدان مــن الموضــوعات المهمــة و الحيويــة فــي
الفكر اإلدار الحديث حيث يشكالن مصد ار مهما من مصادر بقاء المؤسسات و ديمومتها.
.5
.4

قد تكون هذه الدراسة مرجعا مهما لألكـاديميين و البـاحثين فـي العالقـة مـا بـين أبعـاد إدارة المعرفـة
و عملية اتخاذ الق اررات خصوصا أن الدراسات العربية و المحلية في هذا المجال قليلة.

كمــا مــن الممكــن أن تشــكل هــذه الد ارســة مرجعــا مهمــا لألكــاديميين و البــاحثين فــي موضــوع أبعــاد

إدارة المعرفة خصوصا بعد المشاركة التنظيمية الذ يندر التطـرق إليـه عنـد الحـديث بإسـهاب فـي
معظم الدراسات و ت مل الباحثة أن تحث هذه الد ارسـة الـزمالء البـاحثين و الـزميالت علـى التعمـق
اء في مجـال اتخـاذ القـ اررات أو غيـره
في بعد المشاركة المعرفية لما له من أثر على المنظمات سو ً
من المفاهيم اإلدارية.
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.3

ت مل الباحثة أن تضيف هـذه الد ارسـة شـيئا جديـدا إلـى المعرفـة و البحـث العلمـي مـن خـالل مـا تـم
التوصل إليه مـن نتـائج ،كمـا ت مـل أن توجـه أنظـار القـائمين علـى البنـوك التجاريـة فـي قطـاع غـزة
إلى األهمية الكبرى لتوظيف أبعاد إدارة المعرفة في صنع و اتخاذ الق اررات.

األهمية العملية:
.0

تق ــديم جمل ــة م ــن التوص ــيات و المقترح ــات الهام ــة م ــن خ ــالل نت ــائج الد ارس ــة م ــن شـ ـ نها االرتق ــاء

.5

مــن الممكــن أن تشــكل التوصــيات و النتــائج النابعــة هــذه الد ارســة مرجعــا علميــا هامــا ألصــحاب

بمستوى إدارة المعرفة في البنوك التجارية في قطاع غزة.

القـرار فــي البنــوك التجاريــة فــي قطــاع غـزة لبوتقــة الخطــط و االجـراءات الالزمــة مــن أجــل توظيــف
أبعاد إدارة المعرفة في عمليات اتخاذ الق اررات.
.4

على حد علم الباحثة فإن هذه الد ارسـة مـن أوائـل الد ارسـات المحليـة التـي تـدرس عالقـة أبعـاد إدارة

.3

مــن المرجــو أن تســهم هــذه الد ارســة فــي تشــخيص االتجاهــات الســلبية فــي عمليــة اتخــاذ الق ـ اررات

المعرفة بعملية اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة.

الناجمة عن قصور في توظيـف أبعـاد إدارة المعرفـة بالتـالي إيجـاد سـلوكيات سـليمة للـتخلص مـن
هذه السلبيات.
حدود الدراسة
تنحصر الدراسة في المحددات التالية :
 .1الحدود المكانية:

تم تطبيق هذه الدراسة على البنوك التجارية في قطاع غزة

 .2الحدود الزمنية:

تم تطبيق مفردات هذه الدراسة في العام الجامعي 5102م

 .3الحدود البشرية:

الموظفــون فــي المناصــب اإلدارة العليــا والمتوســطة فــي البنــوك عينــه البحــث ممــن يشــتركون فــي صــنع

الق اررات.
 .4الحدود الموضوعية:

تقتصر هذه الدراسة عالقة أبعاد إدارة المعرفة بعملية اتخاذ الق اررات.
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مصطلحات الدراسة
المعرفة (:)Knowledge
تشكل المعرفة مزيجـا متباينـا و متنوعـا مـا بـين المعلومـات و الخبـرات و المـدركات الحسـة إضـافة إلـى
القدرة على الحكم الذ قد يكون نتاجا للخبرات و المعلومات و قد ي تي بالسليقة.
ف بـ
و المعرفة لغة كما ورد في معجم المعاني الجامع هي "اسم و مصدر
عر َ
عر َ
فَ /
ميمي من َ
ّ
عرفة  :إدراك َّ
الم ِ
الشيء على ما هو عليه ،و عرفها أيضا على أنها حصيلة التَّعلُّم عبر العصور".
َ
و يعـ ــرف حسـ ــن ( )00 :0910المعرفـ ــة علـ ــى أنهـ ــا " مجموعـ ــة مـ ــن المعـ ــاني والمفـ ــاهيم والمعتقـ ــدات
واألحك ــام والتص ــورات الفكري ــة الت ــي تتك ــون ل ــدى اإلنس ــان نتيج ــة لمحاوالت ــه المتك ــررة لفه ــم الظـ ـواهر واألش ــياء
المحيطة به" .
و قــد اســتنتج ال ــدور و الشــمر ( )00 :5113تعريــف المعرفــة عل ــى أنه ــا والمعرف ــة نت ــاج لعناص ــر

متعددة أهمها المعلومات  ،البيانات  ،القـدرات واالتجاهـات ومـن التعـاريف أعـاله يعـرف الباحثـان المعرفـة علـى
إنه ــا ك ــل ش ــيء يح ــيط باإلنس ــان م ــن بيان ــات ومعلوم ــات ذك ــاء  ،ق ــدرات  ،اتجاه ــات  ،حكم ــة سـ ـواء ك ــان ف ــي
الماضي أو الحاضر  ،يستحضره األفراد ألداء أعمالهم بإتقان أو التخاذ ق اررات ناجحة .

التعريف اإلجرائي للمعرفـة :مجمـوع الخبـرات المتحصـل عليهـا مهمـا كـان مصـدرها وتكـون ذات أهميـة

أكاديمية وعملية.
إدارة المعرفة (:)Knowledge Management
يمكن النظر إلـى موضـوع إدارة المعرفـة كمفهـوم علـى اعتبـاره مـن قمـة مـا توصـل إليـه الفكـر اإلنسـاني
الذ لم يتوقف أبداً عن التقدم إلى األمام .

وقد بدأت إدارة المعرفة تخلخل النظرية القديمة التي تحـدثت عـن عوامـل اإلنتـاج (رأس المـال واألرض

والعامــل) ف ص ــبحت المعرف ــة أهــم م ــن رأس الم ــال وأهــم م ــن األرض  ،فك ــل ش ــيء يمك ــن توريث ــه إال المعرف ــة

فيختزنهــا اإلنســان وهــي غيــر قابلــة للتوريــث والمعرفــة ليســت صــفة مالزمــة لكــل فــرد عام ـل فــي المنظمــة ألنهــا
تستلزم الدخول في عالم المعرفة وتستلزم وجود اإلدارة ( الدور و الشمر .)04 :5113 ،
وقد تناول الدور و الشـمر (  )03 :5113نقـال عـن  )0990( Polayiمفهـوم المعرفـة مـن منظـور
شــامل مــن زاويــة التفاعــل بــين نــوعين مــن المعرفــة همــا " :المعرفــة الضــمنية ( )Tacit, knowledgeوتتعلــق
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بالمهارات ( )Skillsوالتي هـي فـي الحقيقـة توجـد فـي داخـل عقـل وقلـب كـل فـرد والتـي مـن غيـر السـهولة نقلهـا
وتحويلها لآلخرين وقد تكون تلك المعرفة فنية أو إدراكية والمعرفة الظـاهرة ( )Explicit Knowledgeوتتعلـق
بالمعلومــات الموجــودة والمخزونــة فــي أرشــيف المنظمــة  ،وفــي الغالــب يمكــن لألف ـراد داخــل المنظمــة الوصــول
إليها واستخدامها ويمكن تقاسمها مع جميع الموظفين من خالل الندوات واللقاءات والكتب".

كما أشار النور (  )52 :5104إلى أن المعرفة "نتـاج لعناصـر متعـددة أهمهـا البيانـات ،المعلومـات،
القــدرات واالتجاهــات و عــرف المعرفــة علــى إنهــا كــل شــيء يحــيط باإلنســان مــن بيانــات و معلومــات ذكــاء،
قــدرات ،اتجاه ــات ،حكم ــة سـ ـواء ك ــان ف ــي الماض ــي أو الحاض ــر ،يستحضـ ـره األفـ ـراد ألداء أعم ــالهم بإتق ــان أو
التخاذ ق اررات ناجحة".

التعريف اإلجرائي إلدارة المعرفـة :هـي مجموعـة التقنيـات واألدوات والمـوارد البشـرية المسـتخدمة لجمـع

وادارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما.
تكنولوجيا المعلومات (:)Information Technology
تعرف تكنولوجيا المعلومـات اصـطالحا كمـا أورد حشـمت ( )029 :0991ب نهـا المعلومـات ب نهـا هـي
كـ ــل مــا اســتخدمه و مــا يمكــن أن يستخدمـ ــه اإلنســان  ،ف ــي معالجــة المعلومــات مــن أدوات و أجه ـزة و
معــدات و تشــمل معالجــة التســجيل و االستنســاخ و البــث و التنظــيم و االخت ـزان و االســترجاع ،و عرفهــا
محمــد ( )051 :5115علــى أنهـ ــا الوســائل اإللكترونيــة لجمــع و تخزي ــن و تجهيــز و توصــيل المعلومـ ــات  ،و
المتمثلـ ــة فـ ــي فئتـ ــان  :فئـ ــة تتعلـ ــق بتجهيـ ــز او معالجـ ــة المعلومـ ــات كـ ــالنظم الحاسـ ــوبية  ،و فئـ ــة تتعلـ ــق ببـ ــث
المعلومات كنظم االتصال عن بعد.

التعريف االجرائي لتكنولوجيا المعلومات :هو الوسائل الحديثة القائمة علي التقنيات الحديثة للحاسب

اآللي من حيث االستخدام والمعالجة واالسترجاع والتي تستخدم في تنـاول المعلومـات فـي ظـل عصـر االتسـاع

المعرفي و المعلوماتي.

الموارد البشرية (:)Human Resources
يؤكــد الهـوار ( )0901أن المـوارد البشـرية هــي مصــدر النجــاح أل منظمــة أو مجتمــع ،وذلــك إذا تــم
إدارتها بشكل جيد ،إن سبب النجاح ال يكمن في وجود الموارد المالية ،ولكن يكمن في إدارة الموارد البشرية،
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و تعرف الموارد البشرية اصطالحا ب نها الموارد الكامنة في أ منش ة وهي مصدر كل نجاح ،إذا تم
إدارتها بشكل جيد ،وهي مصدر كل فشل إذا ساءت الصادق ( )5105و عرفتها المسعود ( )5101ب نها
الموارد الكامنة في ا منش ة  ،وهي مصدر كل نجاح ،إذا تم إدارتها بشكل جيد  .وهي مصدر كل

فشل إذا ساءت إدارتها.

التعريــف االجرائــي للمـوارد البشــرية :هــي مجموعــة األفـراد القــادرين علــى أداء عمــل معــين و الـراغبين

في أدائه في سبيل تحقيق المؤسسة التي يعملون بها.
مشاركة المعرفة (:)Knowledge Sharing
يعـرف  )312 : 5111 ( Gupta & Govinderganمشـاركة المعرفـة ب نهـا عمليـة تحويـل المعرفـة

من معرفة ضمنية خفية إلى معرفة ظاهرة .و عرفها الكبيسـي (  )11 : 5115ب نهـا عبـارة التحـول مـن العمـل
الفـرد إلــى الجمــاعي وذكـر بـ ن أســلوب وطبيعــة المشـاركة تختلــف تبعــا لنــوع المعرفـة ،حيــث التــدريب والحـوار
يالئمان نشر المعرفة الضمنية ،والوثائق والنشرات الداخلية تالئم المعرفة الظاهرة.

التعريف اإلجرائي لمشاركة المعرفة :هي عمليـة انتقـال المعلومـات بـين األفـراد العـاملين تبعـا لحـاجتهم

له ــا و للمس ــمى ال ــوظيفي الخ ــاص به ــم ،وذل ــك لت ــوفير الجه ــد و الوق ــت و التكـ ـرار ف ــي س ــبيل تحقي ــق أه ــداف
المنظمة.

الثقافة التنظيمية (:)Cultural Organization
بالرغم من وجود فروقات في التعاريف للثقافة التنظيميـة كمـا الحظـت الباحثـة إال أن أتفاقـاً يـذهب إلـى

أن الثقافــة التنظيميــة ك حــد عناصــر البيئــة الداخليــة للتنظــيم هــي محصــلة العالقــات االجتماعيــة المتكــررة بــين
العــاملين والتــي تشــكل بالتــالي أنمــاط ســلوكية للنظــام االجتمــاعي التنظيمــي  ،وبــذلك تســاهم فــي وحــدة التنظــيم
وتكامله من خالل التقاء العاملين حول عناصرها المتمثلة في القـيم والمعتقـدات واألعـراف والمعـايير والتوقعـات
كمــا ذكــر المــدهون والجــزراو (  ) 311 :0992و ذكــر  )0994( Marcoulides & Heckأن مصــطلح
الثقافة التنظيمية قد ظهر في إطار دراسات عديدة تبحث في كيفية تحقيق الفاعلية التنظيمية وكـذلك فـي إطـار
مــن د ارســات الســلوك التنظيمــي وعلــى ذلــك فقــد حــاز هــذا المفهــوم علــى اهتمــام كبيــر مــن البــاحثين والكتــاب ،
ويرجع هذا االهتمام أساساً إلى توصل الباحثين إلى أنه يوجد ت ثير كبير لمختلف العوامـل الثقافيـة علـى تحديـد

مستويات نواتج ومخرجات التنظيمات ويقوم ذلـك أساسـاً علـى افتـراض أنـه فـي حالـة وجـود ثقافـة تنظيميـة قويـة
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وذلك من خالل وجود مجموعة فعالة من القيم التي تتكامـل مـع بعضـها الـبعض إلـى جانـب المعتقـدات وأنمـاط
السلوك فإن ذلك سوف يؤد إلى مستوى عالي مـن اإلنتاجيـة وال شـك أن صـياغة أدبيـات تظـم إعـداد وتطـوير
نظرية ترشد عملية وضع مفهوم الثقافة التنظيمية سوف يساعد على تحسين األداء التنظيمي

التعريف اإلجرائي للثقافة التنظيمية :مجموعة من الخصائص المعبرة عن قيم ومعتقدات ،وأخالقيات

التعامل ،وسلوكيات أفراد المنظمة الواحدة عن غيرها ،بحيث تشكل منه إطا ار خاصاً للتفكير و حل المشكالت
و الوصول ألهداف المنظمة.

القرار (:)Decision
َهـ :ـل
ـتقر ثابــت و أ ْ
يعــرف معجــم المعــاني الجــامع القـرار لغــة ب نــه مصــدر مــن الفعــل قَـ َّـر و القَـ َـر:ار  :مسـ ّ
ِ
ون أما ما ال قرار له  :فهو غيـر ثابـت َ ،م ْـن الَ َي ْسـتَِق ُّر َعلَـى َْأر ٍ و َد :ار القَ َـرِار
القَ َرِار  :أ ْ
َه :ل اْل َح َ
ض ِر  ،اْل :م ْستَق ُّر َ
ِ
مضاءه ، :أمر يصدر عن صاحب النفوذ.
ك ِإ
َ :
اآلخ ِرة ، :القَ َر:ار  :ال ْأر : :يمضيه َمن يمل :
َ

و يورد معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة فنجـد أن " قـرار مفـرد  : :ج قـ اررات و هـو أمـر يصـدر عـن

صاحب النفوذ أعلنت لجنة التحكيم ق ارراتها".
أما اصطالحا فالقرار في الحقيقة عبارة عن اختيـار بـين مجموعـة بـدائل مـن أجـل الوصـول إلـى هـدف
محــدد أو ح ــل لمشــكلة مــا و قــد تن ــاول العديــد م ــن البــاحثين تعري ــق القـ ـرار بتعريفــات جلهــا ت ــدور ح ــول نف ــس
المض ــمون ف ــذكر الس ــالم (  )052 :5111أن القـ ـرار ف ــي الحقيق ــة عب ــارة ع ــن اختي ــار ب ــين مجموع ــة ب ــدائل
مطروحة لحـل مشـكلة مـا أو أزمـة أو تسـيير عمـل معـين بعـد تحديـد عناصـر القـوة والضـعف لكـل بـديل تمهيـداً

الختيــار البــديل األفضــل ،و قــال يــاغي( )2 :0904أن الق ـرار هــو فصــل أو حكــم فــي مس ـ لة مــا أو قضــية أو
خالف ويعـد القـرار جـوهر العمليـة اإلداريـة ووسـيلتها السياسـية فـي تحقيـق أهـداف المنظمـة حسـب أر الشـماع
(. )514 : 0909

التعريـــف اإلجرائـــي للقـــرار :مجموع ــة م ــن الخطـ ـوات الص ــحيحة و المناس ــبة يق ــوم باتباعه ــا الش ــخص

المسؤول للوصول لألهداف المطلوبة أو التوصل إلى حل مشكلة ما.
وتقــع مســؤولية اتخ ــاذ هــذا النــوع مــن القـ ـ اررات عل ــى اإلدارة العلي ــا غالبـ ـاً فالب ــد ل ــردارة العلي ــا بالتس ــلح

المعرفــي التخــاذ مثــل هــذا النــوع مــن الق ـ اررات وب ـذلك يــدخل الخ ـزين المعرفــي للقائــد أو المــدير بمــا يمتلكــه مــن
معلومــات وبيانــات كــذلك القــدرات والحــدس والتفكيــر والخب ـرات المتراكمــة واالبــداع والقــدرة علــى حــل المشــكالت
فض ـالً عــن كــل مــا تقــدم فــإن القــيم تــؤثر وتلعــب دور بــارز فــي عمليــة اتخــاذ الق ـ اررات وفــي المجــاالت اآلتيــة (

الدور و الشمر  )01 :5113 ،نقال عن (إبراهيم . )003 ، 5110 ،
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البنوك التجارية (:)Commercial banks
بعمليــات
مؤسســة تقــوم
يعــرف معجــم المعــاني الجــامع البنــك و الجمــع : :ب :نــوك  ،مصــرف ؛ َّ
ّ
االئتمان باالقتراض واإلقراض ألغراض تجاريَّة  ،فتستثمر الودائع واألموال بنك أهلي  /عقار ّ .
ّ
ِ
ِ
أم َان ـةً َ ،وت:قَـ ّـد :م ق::روض ـاً
أمــا المعجــم الوســيط فيعرفــه ب نــه :م َؤ َّس َس ـةَ َمالَّي ـةَ َ
توضــع :فيهــا ْ
ال َ
األمـ َـو :
ِ
ٍ ِ
ٍِ
ف.
ص ِر َ
اصاً بِه َ ،و:ي َس َّمى ْأيضاً اْل َم ْ
:مقَابِ َل فَائ َدة َ ،و :ك ُّل َب ْنك َي ْحم :ل ْ
اسماً َخ ّ
هذا و لم يعد يخفى على أحد مدى األهمية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك كمؤسسات مالية ،حيـث تعـد
أحــد أهــم و أقــدم المؤسســات الماليــة الوســطية و تقــوم البنــوك باســتقبال الودائــع مــن األف ـراد و المشــروعات و
المؤسسات و اعادة استخدامها في منح االئتمان و العمليات المالية.
و يعتبــر البنــك التجــار أحــد أن ـواع المؤسســات الماليــة التــي يتركــز نشــاطها علــى قبــول الودائــع ومــنح

االئتمــان ،فالبنــك التجــار بهــذا المفهــوم يعتبــر وســيطا بــين أولئــك الــذين لــديهم أم ـوال فائضــة ،و أولئــك الــذين
يحتاجون لهذه األمـوال ،ويعـد البنـك التجـار أهـم الوسـطاء المـاليين فـي االقتصـاد كمـا أن البنـوك التجاريـة تعـد
أقدم البنوك تاريخيا على االطالق.
و قــد عــرف الهـوار ( )0901البنــك التجــار ب نــه المنشـ ة أو الشــركة الماليــة التــي تقبــل الودائــع مــن
األف ـراد والهيئــات (األشــخاص المعنويــة ) تحــت الطلــب وألجــل ثــم تســتخدم هــذه الودائــع فــي فــتح الحســابات و
القروض (االئتمان) بقصد الربح.
ويطلــق علــى البنــوك التجاريــة أحيانــا اســم بنــوك الودائــع ألن أهــم مواردهــا تتمثــل فــي األم ـوال المودعــة
لــديها  ،وهــي عنــد إعــادة إق ـراض هــذه األم ـوال تكــون قــد تــاجرت بمــا لــيس لــديها ،وأهــم مــا يميزهــا فــي الوقــت
الحاضر هو أن البنـوك العاملـة مجتمعـة تقـدم قروضـا تفـوق قيمتهـا بكثيـر قيمـة اآلمـال المودعـة لـديها ،ويطلـق
على هذه العملية التي تعتبر أهم وظائف البنوك التجارية اسم خلق الودائع أو خلق النقود .

التعريــف اإلجرائــي للبنــك :هــو تركيــب خــاص فــي إطــار القــانون الــداخلي ،يعمــل علــى تقــديم خــدمات

مالية
للمتعاملين معه لتحقيق أهداف مادية و معنوية حسب رسالته و توجهاته.
خالصة الفصل
هــدفت الباحثــة فــي هــذا الفصــل إلــى التعريــف باإلطــار العــام للد ارســة مــن خــالل ذكــر أهميــة أبعــاد إدارة
المعرفة و عالقتها بعملية اتخاذ الق اررات و طرحت الباحثة مشكلة الدراسة المتعلقة في مدى تطبيـق أبعـاد إدارة
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المعرفة في عملية اتخاذ الق اررات و مـن ثـم طرحـت الباحثـة عـدة تسـاؤالت منبثقـة مـن مشـكلة الد ارسـة ،وحـددت
في هذا الفصل األهداف المرجوة من الدراسة بحيث ت مل أن تشكل مرجعا علميا أكاديميا و ركيزة لد ارسـات قـد
تتلو و مرجعا عمليا للفئة المتحكمة في عملية اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية في قطـاع غـزة ،كمـا تناولـت

الباحثة في هذا الفصل التعريف ب هم المصطلحات و المفاهيم الواردة في الدراسة و أهم مفرداتها.
1
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الفصل الثاني
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المبحث الثالث :البنوك التجارية
1

تعريف البنوك التجارية

2

أنواع البنوك التجارية

3

خصائص البنوك التجارية

4

نبذه عن البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة
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المقدمة
يتناول هذا الفصل المفاهيم األساسية ألبعاد الدراسة و متعلقاتها ،حيث تناولت الباحثة في المبحث
األول موضوع إدارة المعرفة موجزة مفهوم المعرفة و إدارة المعرفة و من ثم تطرقت إلى أبعاد إدارة المعرفة
و عمليات إدارة المعرفة وصوال إلى كل من أهمية و أهداف المعرفة ،و على صعيد مواز تناولت الباحثة
هاء
موضوع اتخاذ الق اررات بدءًا بتعريف القرار و من ثم مراحل اتخاذ القرار و أنواع الق اررات اإلدارية و انت ً
بمعوقات اتخاذ الق اررات ،و كان البد ليكتمل هذا الفصل أن تتناول الباحثة موضوع البنوك التجارية و التي
تشكل الفئة المبحوثة في الدراسة متطرقة إلى تعريفها و أنواعها و خصائصها .هذا و تناولت الباحثة البنوك
التجارية العاملة في قطاع غزة بنبذة مختصرة عن كل بنك من البنوك التي شكلت مجتمع الدراسة.

المبحث األول
تمهيد

إدارة المعرفة

إن إدارة المعرفــة أحــد أكثــر المواضــيع اإلداريــة تنــاوال و تــداوال فــي وقتنــا الحاضــر و تعــد أحــد أحــدث

المفــاهيم اإلداريــة التــي زادت و نمــت و تكــاثرت األدبيــات و الد ارســات المتعلقــة بهــا كمــا و نوعــا حيــث شــكلت
مجاال خصـبا لألبحـاث العلميـة االداريـة و فتحـت األبـواب أمـام أبحـاث أخـرى مبنيـة علـى ذات المفهـوم و علـى
اء علـى الد ارسـات الـواردة
الصعيد العملي فقد شهد قطاع األعمال اهتماما متزايدا بمفهوم إدارة المعرفـة وذلـك بنـ ً
فـ ـي ه ــذا المج ــال حي ــث تس ــاعد المنظم ــات عل ــى الحص ــول عل ــى المعرف ــة ،و االختي ــار م ــن ب ــين المعلوم ــات
المجمعة ،و تنظيمها ،و استخدامها ،و نشرها  ،وتحويل المعلومات الهامة و الخبرات التي تمتلكها المنظمـة و
التي تعتبر ضرورية إلنجاز و إتمام األنشطة اإلدارية المختلفة التخاذ القـ اررات ،و حـل المشـكالت  ،و الـتعلم،
و التخطيط االستراتيجي (رزوقي. )3 :5113 ،
ولربمــا وجــب فــي هــذا الصــدد أن ننــوه إلــى ارتبــاط مفهــوم إدارة المعرفــة بالقاعــدة االقتصــادية المعروفــة
بالنــدرة  ،حيــث أن المعرفــة المتاحــة نــادرة فــي المجتمــع والبــد مــن اســتغالل االمكانيــات و المواهــب و القــدرات
الشخص ــية للحص ــول عل ــى أكب ــر ق ــدر م ــن الفائ ــدة م ــن ه ــذه المع ــارف و تحقي ــق األه ــداف الت ــي يس ــعى إليه ــا
المجتمع بشكل عام ومواجهة التحديات واألزمات.
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مفهوم المعرفة
إن االهتم ــام بالمعرف ــة ق ــديم ق ــدم االنس ــان وق ــد تباين ــت اآلراء ح ــول تحدي ــد مفه ــوم المعرف ــة مم ــا ش ــجع
البــاحثين إلــى زيــادة الخــوض فــي الد ارســات التــي تتنــاول هــذا المفهــوم وذلــك الرتبــاط المعرفــة و ت ثيرهــا المباشــر
علــى الســلوك البشــر  .أمــا ضــمن التوجهــات اإلداريــة  ،فــإن مصــطلح المعرفــة يشــير إلــى أنــه مـزيج مــن الخبـرة

والمهارة والقيم والمعلومات فضالً عن قدرات الحدس والتخيل .

ـدر
و لعلـه مـن المجـد هنــا أن نعـود للقـاموس أوال لتعريــف المعرفـة فنجـد أن المعرفــة فـي اللغـة  :مصـ :
العرفان  :العلم  . . .عرفَه ِ ِ
ف)  ،و قد قال ابن منظور ِ :
وعرفاناً ِ
ِ
وع ِرفّاناً ومعرف .
(ع َر َ
ََ :
الفعل َ
يعرف:ه :عرفةً ْ

و قـ ــد أشـ ــار  )001 : 5111( Ackermanإلـ ــى أن المعرفـ ــة إن هـ ــي إال رأس مـ ــال فكـ ــر وقيمـ ــة

مضــافة إال أنهــا ال يجــب أن تعــد كــذلك إال إذا اكتشــفت واســتثمرت مــن قبــل منظمــة األعمــال وتــم تحويلهــا إلــى
قيمــة لخلــق الثــروة مــن خــالل التطبيــق .أمــا نجــم ( ) 51 : 5113فقــد قــال ب ـ ن المعرفــة عبــارة عــن معالجــة
معلومات و تصورات ذهنية  ،فالمعرفة هي معلومات مفهومة قـادرة علـى دعـم الفعـل فيمـا يكـون الفعـل والعمـل
تطبيقاً معا.

وذكر  )0990( polanyiمفهوم المعرفة من منظور شامل من زاوية التفاعل بين نـوعين مـن المعرفـة

همـا المعرفـة الضـمنية ( )Tacit, knowledgeوتتعلـق بالمهـارات ( )Skillsوالتـي هـي فـي الحقيقـة توجـد فـي
داخــل عقــل وقلــب كــل فــرد والتــي مــن غيــر الســهولة نقلهــا وتحويلهــا لآلخ ـرين وقــد تكــون تلــك المعرفــة فنيــة أو
إدراكيــة ،والمعرفــة الظــاهرة ( )Explicit Knowledgeوتتعلــق بالمعلومــات الموجــودة والمخزونــة فــي أرشــيف
المنظمــة  ،وفــي الغالــب يمكــن لألف ـراد داخــل المنظمــة الوصــول إليهــا واســتخدامها ويمكــن تقاســمها مــع جميــع
الموظفين من خالل الندوات واللقاءات والكتب .

و أشــار النــور ( )52: 5104إلــى أن المعرفــة نتــاج لعناصــر متعــددة أهمهــا البيانــات ،المعلومــات،

القــدرات واالتجاهــات و عــرف المعرفــة علــى إنهــا كــل شــيء يحــيط باإلنســان مــن بيانــات و معلومــات )ذكــاء،
قــدرات ،اتجاهــات ،حكمــة) س ـواء كــان فــي الماضــي أو الحاضــر ،يستحض ـره األف ـراد ألداء أعمــالهم بإتقــان أو
التخاذ ق اررات ناجحة.
و ترى الباحثة ب ن المعرفة تشكل خليطا ممتزجا من كل مـن الخبـرة والمهـارة والقـيم والمعلومـات فضـالً

عــن القــدرات الشخصــية كالحــدس والتخيــل و التــي يقــوم األف ـراء بتوظيفهــا التخــاذ ق ـ اررات ســليمة تــؤد بهــم
لألهداف المرجوة.
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إدارة المعرفة
بــالنظر إلــى تطــور البش ـرية مــن الناحيــة الفكريــة و العلميــة عبــر العصــور فإننــا نســتطيع أن نــزعم ب ـ ن
إدارة المعرفة بمفهومها و أبعادها و عناصرها هـي أحـد أعظـم المفـاهيم التـي توصـل إليهـا الفكـر  ،وقـد بـدأت

إدارة المعرفة تدخل في النظريات القديمة شيئا فشيئا كتلك النظريـات النظريـة التـي تحـدثت عـن عوامـل اإلنتـاج
(رأس المال واألرض والعامل) و بالتدريج أصبحت المعرفة أهم مـن رأس المـال وأهـم مـن األرض  ،فكـل شـيء
يمكن أن يورث إال المعرفة فيختزنهـا اإلنسـان وهـي غيـر قابلـة للتوريـث والمعرفـة ليسـت صـفة مالزمـة لكـل فـرد
عامل في المنظمة ألنها تستلزم الدخول في عالم المعرفة وتستلزم وجود اإلدارة .
وقد تباين الباحثون في التطرق لمفهـوم إدارة المعرفـة وذلـك بسـبب تمـايز تخصصـاتهم وخلفيـاتهم سـواء

العمليــة و العمليــة وذلــك بســبب اتســاع حجــم ميــدان إدارة المعرفــة  ،ويشــير مفهــوم إدارة المعرفــة إلــى كونهــا
تستخلص من استخالص المعرفة من األفراد وتحليلها وتشكيلها وتطويرها حتى يتم فهمها و تطبيقها.
و قــد ذكــر الــدور و الشــمر ( )5113نقــال عــن 05 : 0990( Dykemanأن المعرفــة هــي القابليــة علــى
ربط المعلومات غير المهيكلة مع قواعد التغيير التي يطبقهـا النـاس .بينمـا عرفهـا  )26 : 0999( Burkب نهـا
عمليــة اكتســاب ومشــاركة الخب ـرة الجماعيــة للمجتمعــات فــي تحقيــق وانجــاز رســالتها ،و يــرى :2005( Chou
 )26أن إدارة المعرفــة هــي" :عمليــة يــتم بموجبهــا اســتخراج واســتثمار رأس المــال الفكــر الخــاص بالمنظمــة،
بهــدف الوصــول إلــى ق ـ اررات تتصــف بالكفــاءة والفعاليــة واالبتكاريــة مــن أجــل إكســاب المنظمــة مي ـزة تنافســية
والحصول على والء والتزام العمالء".
و يـ ــرى السـ ــلمي (" )510 :5115إن إدارة المعرفـ ــة ه ـ ـي التجمـ ــع المـ ــنظم للمعلومـ ــات مـ ــن مصـ ــادر داخـ ــل
المنظم ــة وخارجه ــا وتحليله ــا وتفس ــيرها واس ــتنتاج مؤشـ ـرات ودالالت تس ــتخدم ف ــي توجي ــه واثـ ـراء العملي ــات ف ــي
المنظمات وتحقيق األداء واالرتفاع إلى مستويات أعلى في اإلنجاز".

وعرفتهــا ال ازمــل ( )2 :5111ب نهــا" :مجموعــة مــن األنشــطة والعملي ـات التــي تســاعد المنظمــة علــى
توليــد المعرفــة والحصــول عليهــا واختيارهــا واســتخدامها وتنظيمهــا ونشــرها ،والعمــل علــى تحويــل المعرفــة بمــا
تتضمن من بيانات ومعلومات وخبرات واتجاهات وقـدرات إلـى منتجـات (سـلع أو خـدمات) واسـتخدام مخرجـات
إدارة المعرف ــة ف ــي ص ــناعة القـ ـ اررات وح ــل مش ــكالت ورس ــم عملي ــات ال ــتعلم وبن ــاء منظوم ــة متكامل ــة للتخط ــيط

االستراتيجي".

أما األكلبي ( ) 51 :5110فقد عرف إدارة المعرفـة علـى أنهـا" :تلـك اإلدارة التـي تعمـل علـى التعـرف
على ما لدى األفـراد (سـواء مـوظفين أو مستشـارين أو مسـتفيدين) مـن معـارف كاملـة فـي عقـولهم وأذهـانهم ،أو
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جمع وايجاد المعرفـة الظـاهرة فـي السـجالت والوثـائق ،وتنظيمهـا بطريقـة تسـهل اسـتخدامها والمشـاركة فيهـا بـين
منسوبي المؤسسة بما يحقق رفع مستوى األداء وانجاح العمل ب فضل األساليب وب قل التكاليف الممكنة".
وبنظرة شمولية فإن إدارة المعرفة في المنظمـات المعرفيـة تسـتلزم أربعـة أركـان رئيسـية وهـي المعتقـدات

المعرفيـ ــة وااللت ـ ـزام والشـ ــكل التنظيمـ ــي  ،ومعرفـ ــة – كيـ ــف ( )Know-Howلألف ـ ـراد ودعـ ــم تقنيـ ــة المعلومـ ــات
للمعرفة .
اء داخ ــل
و ت ــرى الباحث ــة أن إدارة المعرف ــة ه ــي عب ــارة ع ــن المع ــارف الت ــي يمك ــن الوص ــول إليه ــا سـ ـو ً
المنظمة أو خارجها و تنقيحها و استخالص المفيد منها و من ثم تيسير الوصول إليه في سـبيل الوصـول إلـى
األهداف التي تسعى إليها المنظمة.

أنواع إدارة المعرفة إدارة المعرفة:
لقــد وجــدت الباحثــة فــي الحقيقــة الكثيــر مــن اآلراء المختلفــة حــول أن ـواع إدارة المعرفــة وهــي تعــز ذلــك
للتطور الطبيعي للعلم منذ نش ة مفهوم إدارة المعرفة إلى يومنا هذا ،فإذا رجعنا للماضـي سـنجد أن اإلغريـق قـد
قسموا المعرفة إلى أربعة أقسام رئيسية و هي:
.0

المعرفــة االدراكيــة :تتعلــق هــذه المعرفــة بالمبــاد و الق ـوانين العامــة النظريــة و األســس و القواعــد
األساسية للعلوم و القوانين و القواعد العلمية.

.5

المعرفة الفنية (التقنية) :تتعلق هذه المعرفة بالمهـارة و الب ارعـة النيـة و القـدرة علـى إنجـاز األعمـال
و األشياء و امتالك التمرينات و التدريب الكـافي علـى إنجـاز المهـام و تحقيـق التماثـل و التطـابق

في الممارسات العملية للعاملين الذين يؤدون نفس المهام.
.4

معرفة الحكمة التطبيقية و العملية و التي تظهر في الممارسات االجتماعية بصورة أساسية.

.3

المعرفــة الهجينــة :و هــي تعبــر عــن مـزيج مــن النزعــات و االتجاهــات و القــدرات الخاصــة و التــي
تلزم في حقل ما و تؤد إلى النجاح و التفوق في ذلك الحقل.

و قد قسم  )5112( Chouالمعرفـة التنظيميـة إلـى معرفـة ضـمنية ومعرفـة صـريحة وهنـاك بعـض األفكـار

المهمــة ب ـ ن المعرفــة ليســت شــيئاً أو صــناعة ,بــل هــي نتيجــة لعمــل األشــخاص مــع بعضــهم وتقاســم الخب ـرات

والتجارب .و ذكر العلي ( )01 :5119أن إدارة المعرفة عبارة عن:
.0

المعرفة الضمنية Tacit Knowledge
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.5

المعرفة الصريحة Explicit Knowledge

.4

المعرفة الثقافية Cultural Knowledge

.3

المعرفة االجتماعية Social Knowledge

.1

مجتمع المعرفة Knowledge society

.2

معرفة المستفيدين Customer Knowledge

و مــن خــالل تحليــل الباحثــة لمفهــوم المعرفــة و إدارة المعرفــة فإنــه يبــدو جليــا أن الكثي ـرين قــد اتفق ـوا علــى
تقسيم المعرفة إلى فرعين أساسيين هما المعرفة الضمنية ،والمعرفة الصريحة.
وفصلت طاشكند ( )13 :5110النوعين على النحو التالي :

.0

المعرفــة الضــمنية (المبنيــة علــى األف ـراد) وهــذ النــوع مــن المعرفــة هــو المعرفــة الذاتيــة والتــي ت ـرتبط
بالقناعــات واألفكــار والنظ ـرات واألحاســيس والفط ـرة أنهــا المعرفــة حــول عالقــات األشــياء ببعضــها
والفهم السببي لألشياء واألحداث أنهما يميزان إنسان عن غيره وهو بالضبط ما يعطي لكـل إنسـان

إحساس هو فهمه الخاص للعالم من حوله.
.5

المعرفــة الص ـريحة (الظــاهرة) إن المعرفــة الظــاهرة هــي التــي يمكــن تقاســمها مــع اآلخ ـرين ،وتتعلــق
هــذه المعرفــة بالبيانــات والمعلومــات الظاهريــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا وتخزينهــا فــي ملفــات

وسـ ــجالت المنظمـ ــة ،وكـ ــذلك الموجـ ــودة والمخزنـ ــة فـ ــي ملفـ ــات وسـ ــجالت المنظمـ ــة والتـ ــي تتعلـ ــق
بسياســات المنظمــة واجراءاتهــا وبرامجهــا وموازناتهــا ومســتنداتها ،وأســس ومعــايير التقــويم والتشــغيل
واالتصال ومختلف العمليات الوظيفية وغيرها.
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أبعاد إدارة المعرفة
من خالل البحث المتعمـق و المسـتفيض فـي الد ارسـات السـابقة و فـي الكتـب و المؤلفـات التـي تناولـت
موضــوع إدارة المعرفــة ،وجــدت الباحثــة أن هنــاك الكثيــر مــن التبــاين فــي تنــاول بعــض البــاحثين ألبعــاد إدارة
المعرفــة ممــا دفعهــا للتعمــق أكثــر فــي د ارســة الموضــوع حيــث قامــت بمراجعــة و د ارســة العديــد مــن الكتــب و
االبحاث  ،العربية منها و األجنبيةـ ،وذلك لتتمكن من فهم و معرفة و تقدير مفهوم أبعاد إدارة المعرفة.

و قــد وجــدت الباحثــة ان هنــاك بعضــا مــن الد ارســات قــد أطلقــت علــى أن ـواع إدارة المعرفــة أبعــاد إدارة

المعرفة إال أنه و بعد الكثيـر مـن البحـث و الد ارسـة فـإن الباحثـة قـد توصـلت إلـى أن أنـواع إدارة المعرفـة ليسـت
هــي أبعــاد إدارة المعرفــة ،فعلــى صــعيد اللغــة فقــد ورد فــي قــاموس المعــاني " َنــوع ( :اســم ) و الجمــع  :أ َْنـ َـواعَ ،
ِ
ٍ
ِ
َّ
الم ـ َـدى .
النـ ْـوعّ : :
الص ــنف م ــن ك ــل ش ــيء ) أمــا ف ــي تعري ــف ّ
البع ــد فق ــد اورد المعجــم الوس ــيط " :
الب ْع ـ :ـد :اتّس ــاع َ
ِ
ويقولون في ُّ
وح ْـزم " .و مـن هنـا
الدعاء عليه : -:ب ْع ًدا له :-:
ً
هالكـا  .وقـالوا  :إنـه :لـذو :ب ْعـد  :ذو أر َعميـق َ
نجد أن النوع له عالقة بالتصنيف لذات الشيء بينمـا يتعلـق البعـد بالمـدى و المجـال الـذ يشـمله هـذا الشـيء،
و عليه فقد ارت ت الباحثة األخذ ب أر الكتب و االبحاث التي فرقت ما بين أنواع المعرفة و أبعادها.
و بالحـ ــديث عـ ــن أبعـ ــاد إدارة المعرفـ ــة فقـ ــد رأى  )2010( Youngأن األبعـ ــاد أربعـ ــة و هـ ــي إمـ ــا
شخصية أو فريق أو تنظيم أو بين/تنظيمي ،أمـا  )5112( Schlöglفقـد قسـم أبعـاد إدارة المعرفـة إلـى قسـمين
ينبثــق كــل منهمــا مجموعــة مــن األبعــاد و همــا بعــد تكنولوجيــا المعلومــات و بعــد المحتــوى  ،و ينبثــق عــن بعــد
تكنولوجيا المعلومـات ثالثـة أبعـاد و هـي إدارة البيانـات و إدارة تكنولوجيـا المعلومـات و االسـتخدام االسـتراتيجي

لتكنولوجي ــا المعلوم ــات ،بينم ــا ين ــدرج تح ــت بع ــد المحت ــوى أربع ــة أبع ــاد و ه ــي بع ــد الس ــجالت و بع ــد تم ــوين
المعلومـات الخارجيـة و بعـد إدارة المعلومـات البشـرية و بعـد إدارة مصـادر المعلومـات  .أمـا )5119 ( Welz
فقد قسم أبعاد إدارة المعرفة إلى خمسة أبعاد تجيب عن خمسة أسئلة و هي:
.0

ما الذ نعرفه فعليا؟

.4

ما الذ نرغب في معرفته؟

.3

ما الذ ال نحتاج لمعرفته؟

.2

ماذا استخدمنا لنعرف؟

.5

ما الذ نظن أننا نعرفه؟
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أمــا أبــو فــارة (  )5113فقــد قســم هــذه األبعــاد إلــى ثالثــة و هــي  :البعــد التكنولــوجي و البعــد التنظيمــي
واللوجســتي و البعــد االجتمــاعي ،وقــد قســمت العديــد مــن الد ارســات األجنبيــة د ارســة المعرفــة المرتبطــة باتخــاذ
القـ اررات إلـى أربعـة أقسـام فنجـد  )5111 ( Kingقـد قسـمها تبعـا لرجابـة عـن األسـئلة (“ who”, “what”,
 )”“where”, and “whenأ ( من و ماذا و أين و متى).

شكل ()2

العالقة بين إدارة المعرفة و اتخاذ القرارات
Source: Publications of the Canadian Center of Science and Education 2011,
Volume 6. based on Ackoff, 1989, Argote, 1999 & Huber, 1991

و يمثل الشكل رقم ( )5في األعلـى النمـوذج الـذ تـم نشـره عـام  5100مـن قبـل المركـز الكنـد للعلـوم و
التعل ــيم ف ــي مجل ــدها الس ــادس و ه ــو نم ــوذج مبن ــي عل ــى د ارس ــة اجري ــت عل ــى نم ــوذج  Ackoffإض ــافة إل ــى
ـاء ب ـ  king, 2007و قـد خلـص البحـث إلـى أنـه يمكـن تقسـيم
 Argote, 1999 & Huber, 1991و انته ً
إدارة المعرفة إلى كل من:
.0

تكنولوجيا المعلومات و تشمل استخدام تكنولوجيا المعلومات في حيازة و تنقيح المعرفة و تسهيل

الوصول إليها و ادارتها.
.5

الموارد البشرية و تشمل األفراد من صناع المعرفة ،وت سيس المجتمع على أساس ابتكارات
صناع المعرفة ،والتقاسم والمشاركة في الخبرات الشخصية وبناء شبكات فاعلة من العالقات بين
األفراد ،وت سيس ثقافة تنظيمية داعمة.

.4

المشاركة ( المشاركة المعرفية) :و تمثل مشاركة المعرفة في المنظمة

.3

الثقافة ( ثقافة المنظمة) التي أثبتت الدراسة ت ثيرهم المباشر على عملية اتخاذ القرار.
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و يمثــل الشــكل رقــم ( )4نفــس النمــوذج آنــف الــذكر و الــذ تــم بنــاء متغيـرات الد ارســة عليــه و قــد ورد فــي
بحـث فـي مجلـة  International Journal of Business and Managementفـي العـدد الثـامن فـي
مجلدها السادس العدد عام .5100

شكل ()3

العالقة بين أبعاد إدارة المعرفة و اتخاذ القرارات
Source: International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 8; August 2011

عمليات إدارة المعرفة
هنـاك اتفــاق بــين معظــم البــاحثين عنــد ذكــر عمليــات إدارة المعرفــة  ،حيــث خلــص معظــم البــاحثين إلــى

تقسيم هذه العمليـات إلـى أربعـة ،فـذكر فـالق و آخـرون(  )201 :5100نقـال عـن  )5112( Survaryتكـوين

و توليد المعرفة :و يراد بها جميع األنشطة التي تسعى المؤسسة من خاللها للحصول على المعرفـة و اقتنائهـا
من مصادرها المتعددة كتلك المحتوية على المعرفة الصريحة أو الضمنية.
.0

خ ــزن و تنظ ــيم المعرف ــة :و ه ــي العملي ــات التــي تش ــكل االحتف ــاظ بالمعرفــة و المحافظـ ـة عليه ــا و
إدامتها و تنظيمها و تسهيل الوصول إليها.

.5

نقل و مشاركة المعرفة :و تعني نشر و توزيع المعرفة بين أفراد المؤسسة.
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.4

تطبيق المعرفة :و هـي غايـة إدارة المعرفـة ،و تعنـي اسـتخدام هـذه المعرفـة فـي الوقـت المناسـب و
اســتثمار فرصــة تواجــدها فــي المؤسســة ،حيــث يجــب أن توظــف فــي حــل المشــكالت التــي تواجــه
المؤسسة ،و يجب أن يستهدف هذا التطبيق تحقيق أهداف و أغراض المؤسسة أو المنظمة

أماالدور و الشمر ( )02 :5113فقد قسما العمليات إلى :
.0

تشخيص المعرفة

.5

تحديد أهداف المعرفة

.4

توليد المعرفة

.3

خزن المعرفة

.1

تطبيق المعرفة

.2

توزيع المعرفة

وذكـر الـدور و الشـمر ( )02 :5113أن  )5110( Heisigو )50 :5110( Mertins & etalقـد
اتفقا على تعريف العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة بالشكل اآلتي

توليد
المعرفة
خزن
المعرفة

تطبيق
المعرفة
توزيع
المعرفة
شكل ()4

العمليات الجوهرية إلدارة المعرفة

المصدر( :الدوري و الشمري – )15 :2114 ،نقال عن ()Mertins, etal,2001:28
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و ترى الباحثة من خالل البحث في العديد من المراجع أنه يمكن القول أن عمليات إدارة المعرفة يمكن
تلخيصها بالشكل التالي وذلك بدمج التغذية الراجعة مع العمليات األساسية لما لها من دور جوهر في
المنظومة ككل:

شكل ()5

ملخص عمليات إدارة المعرفة

هذا وتود الباحثة االشارة إلى أن بعض الكتب قد ذكرت المشاركة المعرفية بوصفها أحـد العمليـات فـي
إدارة المعرفة و بينما أوردت مباحث و كتب أخرى مثل المجلة الدولية لردارة و األعمـال فـي مجلـدها السـادس
عام 5100ـ أوردت مشاركة المعرفة كبعد من أبعاد إدارة المعرفـة و هـو مـا أيدتـه الباحثـة و اعتمـدت عليـه فـي
دراستها حيث ترى الباحثـة أن مفهـوم المشـاركة المعرفيـة يختلـف عـن مفهـوم توزيـع المعرفـة الـذ تـرى أنـه أحـد
عمليــات إدارة المعرفــة  ،حيــث يمكــن النظــر إلــى األخيــر علــى أنــه تســهيل الوصــول للمعلومــة للجميــع إال أن

اء ولـذا يمكـن النظـر إليـه كبعـد مـن األبعـاد حيـث يتضـمن
المشاركة المعرفيـة كمفهـوم يعـد أكثـر شـموال و احتـو ً
إضافة إلى توزيع المعارف كيفية التوزيع و االليات المتبعة به و األسـس التـي يـتم مـن خاللهـا التوزيـع و كيـف
و لمــاذا و لمــن تــتم مشــاركة المعرفــة و بـ

حــد يمكــن مشــاركة معلومــة مــا وذلــك اســتنادا إلــى تعريــف مشــاركة

المعرفة الذ ورد في الورقة العلمية الصادرة عن المركز الكند للعلوم و التعليم .5100
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أهمية إدارة المعرفة
إنــه ممــا الشــك فيــه أن إلدارة المعرفــة أهميــة كبي ـرة بالنســبة للمنظمــة خصوصــا بعــد التطــور الس ـريع
لالقتصــاد وتحولــه مــن اقتصــاد صــناعي الــى اقتصــاد معرفــة ،و تبــرز أهميــة إدارة المعرفــة مــن كونهــا المكــاف

األكثر حيازة للقيمة واألكثر فاعليـة للميـزة التنافسـية المسـتعملة و قـد أشـار السـاعد وحـريم (  ) 1:5113إلـى

أن هذه األهمية تعود لألسباب التالية:
.0

تعقيدات السلع والخدمات تتطلب المزيد مـن المعرفـة بـالزبون والسـوق والمنافسـة ومـن ثـم إلـى إدارة
معرفة قوية.

.5

زيــادة المنافســة قلصــت أعــداد العــاملين فــي المنظمــات ذات المعرفــة المتمي ـزة وهنــا كــان البــد مــن

.4

المحافظة على الزبائن ذو الوالء.

.3

تخفيض الكلف وأساليب طرق العمل.

.2

القدرة على التكيف التنظيمي بسبب تغير قواعد العمل وافتراضاته.

.1

جذب الزبائن الجدد.

المنافسة على كيفية استقطاب هذه الكفاءات.

و تعد إدارة المعرفة من األفكار الحديثة ذات األثر الهـام والفعـال علـى نجـاح األعمـال ،وتـ تي أهميتهـا
مــن كونهــا إحــدى المكونــات الجوهريــة لنجــاح المنظمــات وضــمان بقائهــا مــن خــالل قــدرتها علــى المســاهمة فــي
صيانة وتطوير رؤية طويلة األمد تعبر من خاللها المنظمـة أيـن ترغـب فـي الـذهاب مسـتقبالً؟ ويـ تي ذلـك عـن
طريق تحديد ماذا يحتاج السوق؟ وفيما يرغب الزبائن؟ وما مستوى المنافسة؟ (. )Pollock, 2001:73

و ترى الباحثة أن األهمية الفعلية إلدارة المعرفة تنبع من كونهـا القاعـدة األساسـية الثانيـة التـي ترتكـز

عليها المنظمات بعد الكادر البشر حيث ال يمكن االستفادة من الكادر البشـر أو المـالي أو غيـره بـدون إدارة
سليمة للمعرفة من ش نها االرتقاء بهـذه الكـوادر و المضـي قـدما بالمنظمـة نحـو مسـتقبل ثابـت مسـتقر و أفضـل
وذلك نتيجة الستغالل المعارف في الوصول لق اررات سليمة يمكنها أن تحدد مصير أ منظمة.
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أهداف إدارة المعرفة
استثناء لذلك و عليه فإن أهـدافها
تتنوع األهداف بتنوع الجهات العاملة من أجلها و إدارة المعرفة ليس
ً
تتنوع باختالف وتنوع الجهات التي توجد بها ،والمجاالت التي تعمـل فيهـا ،ولكـن هنـاك مجموعـة مـن األهـداف

العامة التي تشترك فيها إدارة المعرفة في شتى أنواع المنظمات  ،و أشار الملكاو ( )01: 5111إلى أنها:
.0

تساعد في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية حيث أنهـا تمكـن أعضـاء المنظمـة مـن التعامـل مـع العديـد مـن
القضايا خاصة الجديدة إذ تزودهم بالقدرة الالزمة على اتخاذ الق اررات بكفاءة وفاعلية وتشكل لـدى
الموظفين رؤية مستقبلية.

.5

تســاعد إدارة المعرفــة فــي تحقيــق المنظمــة االقتصــادية حيــث أنهــا موجهــة بشــكل رئيســي إلــى قــدرة

.4

توليد المعرفة الالزمة لتحويل المعرفة وتحقيق عمليات التعلم.

.3

نشر المعرفة وتوزيعها على الجهات ذات العالقة حسب الحاجة إليها.

.2

العمل على تجديد وتطوير المعرفة بشكل مستمر.

.1

الســعي إلــى إيجــاد القيــادة القــادرة علــى بنــاء النظــام المعرفــي ،ويتــولى عمليــة إدارة النشــاطات كافــة

المنظمة أ قدرة المؤسسية الستخدام المعرفة الضمنية والظاهرية.

ذات العالقة بإدارة المعرفة.
.1

حفظ المعرفة أ تخزينها باألماكن المخصصة لها.

.0

تسهم المعرفة بتغيير السلوك تجاه األفضل.

.9

تعتبر إدارة المعرفة دليل العمل الجيد.

.01

تسهل عملية تقاسم المعرفة.

.00

تســاعد علــى بنــاء مــا يســمى بمتخصص ـي المعرفــة وهــم األشــخاص الــذين لــديهم معلومــات حــول

موضوع أو تخصص ما.
أماالعتيبي ( )5101فقد أشار إلى إن أهداف إدارة المعرفة تتمثل في :
.0

أسر المعرفة من مصادرها وخزنها واعادة استعمالها.

.5

جذب رأس مال فكر أكبر لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه المنظمة.

.4

خلــق البيئيــة التنظيميــة التــي تشــجع كــل فــرد فــي المؤسســة علــى المشــاركة بالمعرفــة لرفــع مســتوى
معرفة اآلخرين .تحديد المعرفة الجوهرية وكيفية الحصول عليها وحمايتها.

.3

إعادة استخدام المعرفة وتعظيمها.
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.2

بناء إمكانات التعلم واشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس من خالل الذكاء البشر .

.1

الت كــد مــن فاعليــة المؤسســة ومــن تحويــل المعرفــة الضــمنية إلــى معرفــة ظــاهرة وتعظــيم العوائــد مــن

.1

الملكية الفكرية عبر استخدام االختراعات والمعرفة التي بحوزتها والمتاجرة باالبتكارات.

تحول المؤسسات مـن االقتصـاد التقليـد إلـى االقتصـاد العـالمي الجديـد (اقتصـاد المعرفـة) وتعمـل

كشبكة لألنشطة ،حيث تسهم في التحول نحو الشبكات االقتصادية الواسعة والتجارة اإللكترونية.
.0

تعمل على جمع األفكار الذكية من الميدان ،وتسهم في نشر أفضل الممارسات في الداخل.

.9

تهدف إلى اإلبداع والوعي والتصميم الهـادف والتكيـف لالضـطراب والتعقيـد البيئـي والتنظـيم الـذاتي

.01

والذكاء والتعلم.

خلــق القيمــة لألعمــال مــن خــالل التخطــيط لهــا والجــودة العملياتيــة وادارة وتطــوير العــاملين وادارة
الزبائن وتقييم اإلنتاج.

و ترى الباحثة أنه يمكن تلخيص أهداف إدارة المعرفة في  1نقاط:
.0

الحصول على المعرفة و تخزينها و استخدامها و اعادة استخدامها.

.5

تحقيق األهداف المرجوة للمنظمات.

.3

خل ــق قاع ــدة معلوماتي ــة كبيـ ـرة س ــهلة الوص ــول و التعام ــل يمك ــن للجمي ــع اس ــتخالص المعلوم ــات

.4

الوصول إلى ق اررات إدارية سليمة من ش نها زيادة الكفاءة و االنتاجية.

المتوفرة فيها في المنظمة.
.2
.1

افشاء روح المعرفة و التعليم بين الكوادر البشرية في المنظمة و االرتقاء بهذا الكارد البشر الذ
يشكل عماد المنظمات.

العمل على مواكبة المنظمـة ألحـدث المعـارف المتواجـدة علـى المسـتوى العـالمي و بالتـالي الحفـاظ

على المنظمة و استم ارريتها و ميزاتها التنافسية.
.1

الوصول إلى إدارة نموذجية قائمة على استغالل المعرفة المتوافرة في سبيل النهوض بالمنظمة.
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خالصة الفصل
يمكــن القــول بـ ن المعرفــة تشــكل خليطــا ممتزجــا مــن كــل مــن الخبـرة والمهــارة والقــيم والمعلومــات فضـالً

عــن القــدرات الشخصــية كالحــدس والتخيــل و التــي يقــوم األف ـراء بتوظيفهــا التخــاذ ق ـ اررات ســليمة تــؤد بهــم

لألهداف المرجوة ،و تقسم المعرفة إلى نوعين أساسيين معرفة ظاهرة و معرفة ضمنية ،أما أبعاد إدارة المعرفـة
فــيمكن تلخيصــها فــي أربعــة أبعــاد اعتمــدت علــيهم الباحثــة فــي د ارســتها و هــي تكنولوجيــا المعلومــات ،و المـوارد
البشرية و المشاركة المعرفية و الثقافة التنظيمية .هذا و تمثل عمليات إدارة المعرفة اآللية التـي تـتم بهـا عمليـة
إدارة المعارف و تشمل تشخيص و توليد و تخزين و توزيع و تطبيق المعرفة.
و تنبــع أهميــة إدارة المعرفــة مــن كونهــا األســاس الفعلــي لالرتقــاء بالمنظمــات مــن خــالل االســتفادة مــن

المعارف و الخبرات لـدى الكـادر البشـر و توظيـف هـذه المعـارف فـي اتخـاذ القـ اررات السـليمة التـي مـن شـ نها
النهوض بالمنظمة ،كما تهـدف إدارة المعـرف للعديـد مـن األهـداف التـي علـى أرسـها تحقيـق أهـداف المنظمـة و
تيســير مواكبــة المنظمــة ألحــدث المعــارف المتواجــدة علــى المســتوى العــالمي و بالتــالي الحفــاظ علــى المنظمــة و
استم ارريتها و ميزاتها التنافسية و الوصول إلى إدارة نموذجيـة قائمـة علـى اسـتغالل المعرفـة المتـوافرة فـي سـبيل
النهوض بالمنظمة.
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المبحث الثاني

عملية اتخاذ القرار

تمهيد

ال شــك أن اتخــاذ الق ـ اررات يشــكل جــزًءا أساســياً مرتبط ـاً بكافــة أمــور حياتنــا اليوميــة بغــض النظــر عــن
بساطتها أو تعقيدها فبمجرد أن نستيقظ صـباحاً و نختـار طعامـاً معينـاً نسـتهل بـه يومنـا فهـذا قـرار و علـى هـذا
المن ـوال تتبــاين الق ـ اررات التــي نتخــذها فــي حياتنــا مــاذا ســندرس ،مــاذا ســنعمل ،مــن ســنتزوج ،أســماء أطفالنــا و
هكــذا ،و بهــذا تكــون حياتنــا علــى المســتوى الفــرد مــا هــي إال مجموعــة مــن الق ـ اررات و مــا يترتــب عليهــا مــن

نتائج.

و قــد تكــون القـ اررات بســيطة و سـريعة و قــد تكــون روتينيــة و عفويــة و لكنهــا أيضــا قــد تكــون معقــدة و
صعبة و حساسة و تحتاج إلى الكثير الكثير من الوقت و الدراسة قبل القيام باتخاذها.
و تعد عملية صنع القرار أحد أكثر مجاالت البحوث اإلدارية حيوية لما لها من بـالغ األثـر و األهميـة
ســوآءاً علــى المــدى القصــير أو الطويــل حيــث يعتمــد أ تنظــيم علــى نوعيــة الق ـ اررات المتخــذة مــن قبــل صــناع
القرار  ،لذلك كان اتخاذ القرار من أصعب المهمات التي تنتظر اإلداريين في أ عمل يقومون به..

تعريف القرار
يعرف معجم المعاني الجامع القَرار ب نه :ال ْأر يمضيه من ِ
يمل ِ :
ـاءه ، :أمـر يصـدر عـن صـاحب
: :
َ:
َ
ك إمض َ
النفــوذ و هــو مصــدر مــن الفعــل قـ ّـر .و الق ـرار فــي الحقيقــة عبــارة عــن اختيــار بــين مجموعــة بــدائل مــن أجــل
الوصول إلى هدف محدد أو حل مشكلة ما و قد تناول العديد من الباحثين تعريف القرار بتعريفات جلهـا تـدور

حــول نفــس المضــمون فــذكر الســالم( )052 :5111أن الق ـرار فــي الحقيقــة عبــارة عــن اختيــار بــين مجموعــة
بــدائل مطروحــة لحــل مشــكلة مــا أو أزمــة أو تســيير عمــل معــين بعــد تحديــد عناصــر القــوة والضــعف لكــل بــديل
تمهيــداً الختيــار البــديل األفضــل ،و قــال يــاغي (  )2 :0904أن الق ـرار هــو فصــل أو حكــم فــي مس ـ لة مــا أو
قضــية أو خــالف ،كمــا ذكــر الســلمي(  )1 :0911أن القـرار هــو اختبــار بــين بــدائل مختلفــة ،و اعتبــر الشــماع

(  )514 ، 0909أن الق ـرار هــو جــوهر العمليــة اإلداريــة ووســيلتها السياســية فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة ،و
عرفــه يــاغي(  )03 :0904ب نــه اختبــار أنســب و لــيس أمثــل البــدائل المتاحــة أمــام الق ـرار إلنجــاز الهــدف أو
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األهــداف الموجودة ــ ،أو حــل المشــكلة التــي تنتظــر الحــل المناســب ،و مــن ذلــك نســتنتج أنــه و مــن أجــل اتخــاذ
القرار البد من وجود مجموعة من البدائل و من ثم اتباع أحـد األسـاليب المنطقيـة فـي اختيـار أحـد هـذه البـدائل
للوصول إلى حل أمثل.

و ت ــرى الباحث ــة أن القـ ـرار ه ــو عملي ــة الوص ــول إل ــى الخي ــار األكث ــر مناس ــبة م ــن جمي ــع الحيثي ــات و

االتجاهات من بين كافة البدائل المطروحة و ذلك للوصول للهدف المرجو من اتخاذ هذا القرار.
مراحل اتخاذ القرار
البــد أن يــدرك متخــذ القـرار كافــة األبعــاد والنتــائج التــي ســوف تتــرب علــى اتخــاذ القـرار وذلــك ألن
عمليــة اتخــاذ الق ـرار ليســت بســيطة مهمــا كــان الموضــوع أو األمــر بســيطاً ،ويجــب أن يكــون قــاد اًر علــى تحمــل

مسؤولية ق ارره ،وتحمل نتائجه مهما كانت ويضع هـذا األمـر فـي حسـاباته قبـل اتخـاذ القـرار ،و عليـه أن يـدرس

سوء  ،وذلك بعد دراسة وافية للمشكلة.
جميع الخيارات المطروحة وانتقاء األفضل بينها أو حتى األقل ً
و من خالل دراستها ،وجدت الباحثة أن هنـاك بعـض االختالفـات بـين البـاحثين فـي تعريـف خطـوات و م ارحـل
عملية اتخاذ الق اررات ،فنجد أن  )524 :0914( Simonقد قسم مراحل صنع القرار إلى ثالث مراحل
.0

مرحلة االستخبار.

.5

مرحلة التصميم.

.4

مرحلة االختيار.

أما الدور و الشمر (  )01 :5113فقد حددا أربعة مراحل لخصاها فيما يلي
.0

تحديد المشكلة التي هي بحاجة إلى حل.

.5

جمع المعلومات المتعلقة بها.

.4

تقيم البدائل المختلفة  ،وتحديد مزايا ومحاذير كل منها.

.3

اختيار أفضل البدائل في ضوء التقييم السابق للبدائل المختلفة .

.0

انبثاق الفكرة وتوضيحها.

.5

تحديد المهام الرئيسية.

.4

حساب الزمن  ،ويوزع الزمن اإلجمالي على جميع األعمال المراد إنجازها.

أما  )25 :0901 (Watterفقد أشار إلى سبعة مراحل:
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.3

تق ــدير الموق ــف اإلدار ال ــذى يتن ــاول د ارســة المش ــكلة مــن زواياه ــا اإلداري ــة والمالي ــة واالجتماعي ــة
والنفسية.

.2

استطالع آراء األقسام والفروع.

.1

إصدار القرار .

.1

إعداد التصاميم والدراسات واألضابير والوثائق الالزمة.

و قد اقترح البدر ( )019 :5110الشكل التالي لتوضيح مراحل وخطوات اتخاذ القرار كما ارت ى:

شكل رقم ()6

خطوات اتخاذ القرار

المصدر :البدري169 :2111 ،
و ترى الباحثة و من خـالل د ارسـتها للكثيـر مـن الكتـب و الد ارسـات السـابقة أنـه يمكـن تلخـيص م ارحـل
اتخاذ القرار كما يلي:
.0

تحديد المشكلة :و هي القدرة على المعرفـة الدقيقـة للمشـكلة المواجهـة مـن حيـث طبيعتهـا و درجـة
تعقيدها و أهميتها.
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.5

تحليــل البــدائل :و هــي القــدرة علــى التمييــز بــين م ازيــا و عيــوب كــل بــديل مــن البــدائل المتاحــة و
معرفة تفاصيله من حيث التكلفة و المساهمة و االمكانية.

.4
.3
.2

تقييم البدائل المختلﻔة :و هي القدرة على تحديد النفع المترتب عن اختيار كل بـديل مـن البـدائل
المتاحة .

اختيــار أفضــل البــدائل :و هــي القــدرة علــى اختيــار البــديل األفضــل مــن بــين البــدائل المطروحــة
للتطبيق العملي و الذ يمكن فعليا تطبيقه من الناحية العملية و المادية.

الرقابة ﻭ المتابعة :و هي القدرة على معرفة و قياس اآلثار المترتبة علـى القـرار المتخـذ و كشـف
مدى فاعليته و الجدوى منه و النتائج التي ترتبت عليه.

أنواع القرارات اإلدارية
إن للقـ ـ اررات اإلداري ــة العدي ــد م ــن التص ــنيفات وذل ــك أم ــر عائ ــد الخ ــتالف الغ ــرض منه ــا أو اخ ــتالف
األشــخاص المخــولين باتخاذهــا و مــن الممكــن اجمــال هــذه األنـواع كالتــالي كمــا أشــار الطيــب محمــد ( :5105
)53

.1

الق اررات المبرمجة والق اررات الغير مبرمجة :
 الق اررات المبرمجة  :روتينية متكررة وتعتمـد علـى الخبـرات الشخصـية للمـديرين باإلضـافة إلـى
اســتخدام التقــدير الشخصــي وتكــون المشــكالت التــي تتخــذ فــي مواجهتهــا الق ـ اررات المبرمجــة
سهلة وال تحتاج إلى تحليل طويل وتقتضى سرعة.

 الق ـ اررات غيــر المبرمجــة  :و تتخــذ لمعالجــة المشــكالت غيــر الروتينيــة وتتميــز هــذه الق ـ اررات
ب نهــا جديــدة وغيــر متكــررة ولهــا أثــار مهمــة علــى نشــاط المنظمــة فــي المــدى الطويــل ويصــعب
تغييرها إال بعد مضى فترة طويلة وتتخذ القـ اررات غيـر المبرمجـة (االبتكاريـة) فـي ضـل الت كـد

.2

والمخاطرة وعدم الت كد

الق اررات التنظيمية والق اررات الﻔردية
 الق ـ اررات التنظيميــة  :وهــى التــي يصــنعها المــديرون بموجــب أدوارهــم اإلداريــة الرســمية وذلــك
مثل تبنيهم لالستراتيجيات ووضع األهداف والموافقة على الخطط وغيرها

 الق اررات الﻔردية :وتتعلق بالمدير كفرد ولـيس باعتبـاره عضـوا فـي المنظمـة مثـل قـ ارره بالتقاعـد
مثالً.
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.3

الق اررات األساسية والق اررات الروتينية:
 الق اررات األساسية :ينظر إليها على إنها أكثـر أهميـة مـن تلـك الروتينيـة حيـث تشـمل القـ اررات
األساسية التزامات طويلة األجـل وصـرف مبـالغ كبيـرة ممـا يعنـى إن اى خطـا يحـدث فـي مثـل
هذه الق اررات يمكن إن يعرض المنظمة للخطر

 الق اررات الروتينية :وهى متكررة بطبيعتها وذات ت ثير يسير وثانو على المنظمة
و قد وجـت الباحثـة توجهـا آخـر فـي تقسـيم أنـواع القـ اررات لـدى بعـض البـاحثين فنجـد فـي موقـع (مفكـرة
االسالم )5111،أن أنواع الق اررات اإلدارية مقسمة كالتالي:
.1

الق اررات التقليدية:

 القـــ اررات التنﻔيذيـــة :وه ــي تتعل ــق بالمش ــكالت البس ــيطة المتك ــررة كتل ــك المتعلق ــة بالحض ــور
واالنصـ ـراف وتوزي ــع العم ــل والغي ــاب واإلج ــازات ،وكيفي ــة معالج ــة الشكاوى .ـ ـ وه ــذا الن ــوع م ــن
الق اررات يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات والتجارب التي اكتسبها المدير والمعلومـات
التي لديه.

 الق ـ اررات التكتيكيــة :وتتصــف ب نهــا ق ـ اررات متكــررة وان كانــت فــي مســتوى أعلــى مــن الق ـ اررات
.2

التنفيذية وأكثر فنية وتفصيالً .ويوكل أمر مواجهتها إلى الرؤساء الفنيين والمتخصصين.

الق اررات غير التقليدية:


الق ـ اررات الحيويــة :و هــي تتعلــق بمشــكالت حيويــة يحتــاج فــي حلهــا إلــى التفــاهم والمناقشــة
وتبادل ال أر على نطـاق واسـع ،وفـي مواجهـة هـذا النـوع مـن المشـكالت يبـادر المـدير ـ متخـذ
القرار ـ بدعوة مساعديه ومستشاريه من اإلداريين والفنيين والقانونيين إلى اجتماع يعقد لد ارسـة
المش ــكلة ،وهن ــا يس ــعى الم ــدير متخ ــذ الق ــرار إلشـ ـراك ك ــل م ــن يعن ــيهم أم ــر القـ ـرار م ــن جمي ــع

جميعا حرية المناقشة مع توضيح نقاط القوة والضعف.
األطراف في مؤتمر ،وأن يعطيهم
ً
 الق ـ اررات االســتراتيجية :وهــي ق ـ اررات غيــر تقليديــة ،تتصــل بمشــكالت اســتراتيجية وذات أبعــاد
متعــددة ،وعلــى جانــب كبيــر مــن العمــق والتعقيــد ،وهــذه النوعيــة مــن الق ـ اررات تتطلــب البحــث
المتعمق والدراسة المت نية والمستفيضة والمتخصصة التي تتناول جميع الفروض واالحتماالت
وتناقشها.
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.1

و على صعيد آخر فقد قسم كنعان(  )542 :0900انواع الق اررات إلى :
ق اررات مخططة وأخرى غير مخططة .

 ق اررات مخططة :وهذا النوع من أنواع الق اررات هي عبارة عن الق اررات التي تتخذ بنـاء علـى
برنــامج معــين ومخطــط  ,وبالتــالي فــإن إج ـراءات تنفيــذ هــذه الق ـ اررات تكــون محــددة ومتفــق
عليها  .وبناء على ذلك فإن هذه النوعية من الق اررات تتميز ب نهـا قـ اررات أساسـية ومتكـررة
وروتينية  ,وبالتالي فإن كل منها ال يمثل حالة فريدة في نوعها أو طبيعتها.

 الق ـ اررات غيــر المخططــة :وهــى عبــارة عــن تلــك الق ـ اررات التــي ال تتخــذ بنــاء علــى برنــامج
معــين أو مخطــط  ,ولكنهــا تتميــز ب نهــا قـ اررات جديــدة وفريــدة  ,حيــث يمثــل كــل منهــا ق ـرار
.2

يتعلق بحل مشكلة معينة ال تتصف بصفة التك اررية .

ق اررات تنظيمية وأخرى شخصية .

ويمكن التفرقة بين كل من الق اررات التنظيمية والشخصية من حيث طبيعتها
 فــالق اررات التنظيميــة التــي يتخــذها المــدير هــي عبــارة عــن القـ اررات التــي يتخــذها مــن خــالل
الدور الذى يلعبه بالمنظمة  ,أ تلك الق اررات التي تتعلق بالمنظمة بحكـم السـلطة الرسـمية

التــي يتمتــع بهــا متخــذ الق ـ اررات  ,كمــا أنهــا تمثــل الق ـ اررات التــي يمكــن للمــدير أن يفــوض
لآلخرين سلطة اتخاذها

 أمــا القـ اررات الشخصــية فهــي تلــك التــي يتخــذها المــدير بصــفته الشخصــية العاديــة  ,ولــيس
بصفته عضوا بالمنظمة وهى ق اررات ال يمكـن تفويضـها لألخـرين وعلـى الـرغم مـن أن هـذه
الق اررات شخصية وتتعلق بشخص متخذها بصفة أساسية إال أن بعض هذه القـ اررات يكـون
.3

لها ت ثير على المنظمة نفسها

الق اررات األساسية والروتينية :

و يمكن تقسيم الق اررات التي تتخذ داخل أية منظمة من المنظمات إلى ق اررات أساسية وأخرى روتينية
 وتتميز الق اررات األساسية بالمميزات األتية :

 لها صفة الدوام واالستم اررية إلى حد كبير  ,ويمكن االلتزام بها ألجل طويل نسبياً .
 غالباً ما تتعلق باالستثمارات الضخمة .
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علــى درجــة كبي ـرة مــن األهميــة  ,بحيــث أن أ خط ـ فيمــا يترتــب عليــه تحميــل المنظمــة
بخسائر كبيرة .

 أمـــا القـــ اررات الروتينيـــة  ,فهــي تلــك الق ـ اررات التــي ال تتطلــب جهــداً كبي ـ اًر وتتكــرر بصــفة

مستمرة  ,وأن ت ثيرها على نجاح األعمال بالمنظمة غير كبير ,ومعظم هذه الق اررات تتعلق

.4

بكيفية تسيير إجراءات العمل اليومية ذات الطبيعة المتكررة والمتشابهة .

الق اررات اإلدارية وق اررات السياسات النوعية :

إن القـ ـ اررات الت ــي تتعل ــق بالعملي ــة اإلداري ــة ذاته ــا  ,ه ــي تل ــك القـ ـ اررات الت ــي تتعل ــق بوظ ــائف اإلدارة األساس ــية
وعناصــر هــذه الوظــائف ،أمــا القـ اررات السياســة النوعيــة  ,فهــي تلــك القـ اررات التــي تتعلــق بكيفيــة قيــام المنظمــة
بالعديد من أنشـتطها المحـددة والتـي تتفـق وطبيعـة وحجـم هـذه المنظمـة وهـذه القـ اررات تتعلـق بوظـائف المنظمـة

التالية على سبيل المثال :

 ق اررات وظيفة اإلنتاج .
 ق اررات وظيفة التسويق .
 الق اررات الخاصة بوظيفة التمويل .
هذا و تـرى الباحثـة أنـه و مـن وجهـة نظـر مصـرفية فمـن األنسـب تقسـيم القـ اررات مـن حيـث أهميتهـا و
طبيعتهــا ودرجــة ت ثيرهــا و صــفة الجهــة المتخــذة لهــذه القـ اررات .حيــث يمكــن تقســيم القـ اررات مــن حيــث األهميــة
إلى ق اررات تنفيذية يومية و ق اررات استراتيجية على المدى الطويـل أمـا مـن حيـث الطبيعـة فـيمكن أن تقسـم إلـى
قـ اررات مخططــة ضــمن برنــامج معــين أو قـ اررات طارئــة و يمكــن تقســيمها مــن حيــث درجــة التـ ثير إلــى ق ـ اررات
صــغيرة التـ ثير و قـ اررات مصــيرية أمــا بالنســبة للجهــة متخــذة القـرار فــيمكن تقســيم القـ اررات المتخــذة إلــى قـ اررات
شخصية مجردة و ق اررات منوطة بالمنظمة و المركز الوظيفي لمتخذ القرار.
معوقات اتخاذ القرارات
في بعض األحيان يصعب الوصول إلى قرار رشيد ،و هذا األمر يعود إلى مجموعة من األسباب
المتباينة في طبيعتها و في آثارها ،ولكنها بشكل عام إما أن تكون متعلقة بتكوين المشكلة محل القرار ،
وايضاحها  ،وربطها بغيرها من المشاكل أخرى بصانع القرار بصورة عامة  ،ومتخذ القرار بصفة خاصة  ،و
إما أن تتعلق بمشاكل عملية صنع الق اررات ،و بذلك تتركز أساسا حول محور واحد هو مرحلة التوقع أو

التنبؤ ،كما أشار  ، )0991( Simonوفي ضوء ذلك يرجع إحجام المدير عن اتخاذ الق اررات إلى عدة
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أسباب حاول سبر غوارها العديد من الباحثين في المجال اإلدار  ،فنجد أن عبد البار ( )5104قد قسم
المعوقات إلى اربعة أقسام كالتالي:


اوال :معوقات مرتبطة بصانع القرار.



ثانيا :معوقات مرتبطة بالمشكلة(الموقف)محل القرار



ثالثا :معوقات مرتبطة بفريق العمل .



رابعا :معوقات مرتبطة بجمع المعلومات و صحتها و دقتها.

أما المعوقات المرتبطة بصانع القرار فيمكن إجمالها كما أورد عبد البار ( )5104فتعود لكثرة األعباء
الملقاة على عاتق المدراء التردد (عدم الحسم) و ضعف الثقة المتبادلة ،كما تلعب الجوانب النفسية لصانع

القرار دو ار هاما في اعاقة أو تسهيل عملية صنع القرار كما أورد  ، )2005( Chouكما أكد الكبيسي

( )5114أن اإلدارة الدكتاتورية تعد أحد أبرز المعوقات اضافة إلى عدم العلم و اإلحاطة ب هداف المؤسسة.
و ذكر عبد البار ( )5104عدة مسببات قد تعوق قدرة المدير على اتخاذ الق اررات السليمة مثل


عدم توفر النظرة الشمولية عند متخذ القرار.



عدم توفر الخبرة بموضوع اتخاذ القرار.



عدم االلمام ب ساليب اتخاذ القرار.



البعد عن الموضوعية و الواقع.



عدم توفر الجراءة في اخذ الق اررات الصعبة والمصيرية.



االحجام عندما يتعلق القرار بالمواقف ذات الخطورة .



الترو في المواقف التي تحتاج قرار سريع.



السرعة في المواقف التي تحتاج ق اررات قد قتلت بحثا.

أما المعوقات المرتبطة بالمشكلة موضع القرار فقد أشار الكبيسي ()5114إلى أنها تعود إلى قصور
البيانات والمعلومات و توقيت القرار ،و عدم وجود بدائل و عدم توفر وسيلة التخاذ القرار .كما اتفق كل من
الكبيسي ( )5114و  )0901( Watterعلى أن أحد أهم أسباب االخفاق في اتخاذ الق اررات السليمة هو
نقص خبرة المشاركين في صنع القرار و قلة الثقة في إمكانات المؤسسة إضافة إلى بيئة القرار حيث البد أن

ار رشيدا.
يكون القرار موائما لكال البيئتين ،الداخلية و الخارجية حتى يكون قر ا

أما المعوقات المرتبطة بفريق العمل فقد عزاها عبد البار ( )5104إلى عدة أسباب أهمها ضعف
معلومات األفراد و عدم قدرتهم على المناقشة و نقص الخبرة و التدريب و الدورات.
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هذا وقد ذكر كل من عبد البار ( )5104و  )1997( Simonب ن المعوقات التابعة لطبيعة
البيانات قد تكون عائدة إلى عدم توافر إلى كمية البيانات والمعلومات الالزمة و هذا يعود لعدة أسباب ك ن
يكون القائمون على جمعها وترتيبها غير مؤهلين للقيام بهذه العملية باإلضافة الى ضعف نظم المعلومات و

ضيق الوقت و عيوب في االتصال .وقد أكد  )0991( Simonأن عملية االتصال ليست بالغة األهمية

للمنظمات اإلدارية فحسب  ،بل إن توافر أساليب معينة لالتصال تحدد بدرجة كبيرة الطريقة التي يمكن أن
توزع بها فعاليات اتخاذ القرار داخل المنظمة  ،كما إن إمكانية السماح لشخص ما باتخاذ قرار تعتمد على
مدى توافر المعلومات التي يحتاجها من أجل اتخاذ قرار رشيد وتعتمد أيضا على الكيفية التي يتم بها إبالغ
القرار لألفراد الذين يت ثرون به.

أماالسقا (  )41 ،5119قد أوجزت هذه المعوقات في سبعة بنود:

.0

التجنب المريح :وفقا لهذا التصور ،فان المدير يمتنع عن اتخاذ ق ار ار بفعل معين بعدما يدرك
أن النتائج سوف لن تكون بذ ش ن إذا ما عمد التخاذ ذلك القرار.

.5

التجنب الدفاعي :قد يجد المدير نفسه في مواجهة المشكلة ،لكنه غير قادر على إيجاد الحل
بناء على خبرته أو تجربته في الماضي ،أو أنه يفكر بالهروب ،وقد يجعل غيره يتخذ القرار

ويتحمل نتائجه ،أو أنه يفكر بالحل الواضح البسيط ويهمل مخاطرة ذلك.
.4

التغير المريح :يعمد المدير وفقا لهذا التصور إلى عمل فعل ما بعد إدراكه ب ن عدم القيام ب
فعل ينطو على نتائج سلبية .أ أنه يدرك ب ن عليه فعل شيء ما واال فالنتائج غير مريحة
له أن لم يفعل شيئا ولهذا فان المدير بدال من أن يحلل المشكلة والبدائل فانه سيكتفي باختيار

.3

أول بديل يحصل عليه أو يلوح له ب ن مخاطرته قليلة.

قصور البيانات والمعلومات واإلحصاءات :ويرجع عدم توفرها إلى :أن يكون القائمون علي

جمعها وترتيبها غير مؤهلين لذلك ،ضيق الوقت الالزم للجمع والترتيب ،عيوب شبكة
االتصال التي تؤد إلى عدم جمع المعلومات.
.2

التردد ( عدم الحسم) :وأسباب التردد ترجع إلى :عدم المقدرة علي تحديد األهداف بدقة ،عدم
المقدرة علي تحديد النتائج المتوقعة من البدائل ،تعدد األسباب واألجهزة الرقابية علي تصرفات

متخذ القرار مما يجعله يصاب بالخوف والشك والسلبية ،عدم وضوح السلطات والمسؤوليات
وممارستها علي وجه غير مرضي ،الضغوط وااللتزامات الغير مقبولة كالذاتية.
.1

ضعف الثقة المتبادلة :بين المديرين والمرؤوسين سبب كافي ال يشجع علي اتخاذ الق اررات
وتحمل مسؤولية إصدارها.
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وقت القرار :قد تفرض ضغوط معينة علي رجل اإلدارة أن يتخذ قرار في عجلة من الوقت دون

.1

إجراء الدراسة والبحث الكافي للموقف اإلدار مما يجعل القرار غير سليم.
و من خالل بحثها و تحليلها ترى الباحثة أنه يمكنها تلخيص معوقات عملية اتخاذ الق اررات في نقاط

كالتالي:
.0

قلة خبرة وكفاءة الجهة اإلدارية المتخذة للقرار و عدم قدرتها على اتخاذ الق اررات الرشيدة.

.5

عدم استخدام األساليب العلمية الحديثة في عملية اتخاذ القرار من قبل الجهة اإلدارية.

.4

عدم اشراك الجهات ذات الصلة بموضوع اتخاذ القرار في عملية اتخاذه.

.3

االبتعاد عن الواقعية في اتخاذ الق اررات.

.1

احجام الجهات المنفذة للقرار عن تنفيذ الق اررات المتخذة من قبل الجهة المسؤولة عن اتخاذ

قلة المعلومات المتاحة لدراسة البدائل التخاذ القرار بشكل سليم.

.2

الق اررات.
اء السياسية أو البيئية و ما إلى ذلك من
صعوبة تنفيذ القرار نظ ار للظروف المحيطة سو ً
الظروف الخارجة عن إرادة الجهات المنفذة.

.1

خالصة الفصل
تعد عملية صنع القرار أحد أكثر مجاالت البحوث اإلدارية حيوية لما لها من بالغ األثر و األهمية
سوا ًء على المدى القصير أو الطويل حيث يعتمد أ تنظيم على نوعية الق اررات المتخذة من قبل صناع
القرار .و القرار هو عملية الوصول إلى الخيار األكثر مناسبة من جميع الحيثيات و االتجاهات من بين كافة
البدائل المطروحة و ذلك للوصول للهدف المرجو من اتخاذ هذا القرار .و تمر عملية اتخاذ الق اررات بخمسة

مراحل هي تحديد المشكلة و تحليل البدائل و تقييم البدائل و اختيار البديل األفضل و أخي ار الرقابة و
المتابعة .و يمكن تقسيم الق اررات حسب أهميتها و طبيعتها ودرجة ت ثيرها و صفة الجهة المتخذة لهذه
الق اررات.
هذا وتواجه عملية اتخاذ الق اررات بعض الصعوبات التي قد تكون نتاج قصور في الجهة اإلدارية

متخذة القرار أو نتاج نقص في المعلومات المتاحة أو قلة في الخبرات أو بسبب الظروف الراهنة أو بسبب
قصور في الجهات التنفيذية.
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المبحث الثالث

البنوك التجارية
تمهيد
لقــد أصــبح القطــاع االقتصــاد هــو معيــار التقــدم و التخلــف فــي العــالم الحــديث و بــات اقتصــاد الدولــة
هــو المحــدد لوضــعها و مكانتهــا بــين الــدول ،و يمكننــا الجــزم ب ـ ن أحــد أهــم القطاعــات االقتصــادية إن لــم يكــن
األهم هو قطاع البنوك لما يلعبه من دور هام في حركة االقتصاد على المستوى المحلي و الدولي .

و تشكل المصارف الموضع اآلمن الدخار المال الذ غالبا ما يقـوم البنـك بـدفع فوائـد سـنوية علـى أصـله ،و
تقوم المصارف عـادة بـإقراض النـاس المبـالغ التـي يحتاجونهـا لقـاء فوائـد يـدفعونها للمصـرف إضـافة للعديـد مـن
األعمال األخرى مثل تبديل العمالت و خصم الكمبياالت لقاء عموالت محددة .

اء التجاريـة منهـا أو االسـالمية أو
و بصورة أو ب خرى لم يعد هناك شخص لـيس لديـه تعـامالت مـع البنـوك سـو ً
غيرها ،كل حسب احتياجاته و قناعاتـه و قد ارتـه ،و يتنـاول هـذا المبحـث نبـذه بسـيطة عـن البنـوك التجاريـة فـي
قطاع غزة حيث أنه يشكل مجتمع الدراسة الخاص بهذا البحث.

تعريف البنوك التجارية
لم يعد يخفى على أحد مدى األهميـة الكبيـرة التـي تتمتـع بهـا البنـوك كمؤسسـات ماليـة ،حيـث تعـد أحـد
أهم و أقدم المؤسسات المالية الوسطية و تقوم البنوك باستقبال الودائع من األفراد و المشروعات و المؤسسات
و اعادة استخدامها في منح االئتمان و العمليات المالية.
و يعتبــر البنــك التجــار أحــد أن ـواع المؤسســات الماليــة التــي يتركــز نشــاطها علــى قبــول الودائــع ومــنح

االئتمــان ،فالبنــك التج ـار بهــذا المفهــوم يعتبــر وســيطا بــين أولئــك الــذين لــديهم أم ـوال فائضــة ،و أولئــك الــذين
يحتاجون لهذه األمـوال ،ويعـد البنـك التجـار أهـم الوسـطاء المـاليين فـي االقتصـاد كمـا أن البنـوك التجاريـة تعـد
أقدم البنوك تاريخيا على االطالق.
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و قد عرف الهـوار ( )04 : 0901البنـك التجـار ب نـه المنشـ ة أو الشـركة الماليـة التـي تقبـل الودائـع
من األفراد والهيئات (األشخاص المعنوية ) تحت الطلـب وألجـل ثـم تسـتخدم هـذه الودائـع فـي فـتح الحسـابات و
القروض (االئتمان) بقصد الربح.

ويطلــق علــى البنــوك التجاريــة أحيانــا اســم بنــوك الودائــع ألن أهــم مواردهــا تتمثــل فــي األم ـوال المودعــة

لــديها  ،وهــي عنــد إعــادة إق ـراض هــذه األم ـوال تكــون قــد تــاجرت بمــا لــيس لــديها ،وأهــم مــا يميزهــا فــي الوقــت
الحاضر هو أن البنوك العاملة مجتمعة تقدم قروضـا تفـوق قيمتهـا بكثيـر قيمـة األمـوال المودعـة لـديها ،ويطلـق
على هذه العملية التي تعتبر أهم وظائف البنوك التجارية اسم خلق الودائع أو خلق النقود .
و يعرف قانون المصارف رقم ( )5لسـلطة النقـد الفلسـطينية لسـنة  5115األعمـال المصـرفية :النشـاط

الــذ يتضــمن قيــام المصــارف المرخصــة بقبــول الودائــع مــن الجمهــور أو مــن مصــادر التمويــل األخــرى واجبــة
الدفع وذلك بغـرض االسـتثمار ومـنح االئتمـان .كمـا يشـمل العمـل المصـرفي األنشـطة التـي تمارسـها المصـارف
المتخصصة واألعمال التي تمارسها المصارف اإلسالمية ،أو أ عمل يسمح به هذا القانون.
أنواع البنوك التجارية
إن البحث في أنواع البنوك التجارية يفضي إلى العديد مـن التنـوع و التبـاين فـي أنـواع هـذه البنـوك تبعـا
للطبيعة الديموغرافية من ناحية أو الملكية أو طبيعة الخدمات المقدمة من قبل هذه البنوك.
و قد أورد كل من  ) 2004( Allanو  )1996( Daraأنواع البنوك التجارية كما يلي

 البنوك التجارية ذات الﻔرع :و بـه يمكـن انجـاز العمليـات المصـرفية مـن خـالل فـروع فـي مكـان واحـد
مدينة أو أكثر من مكان ،أكثر من مدينة  ،و تتم الرقابة على هذه الفروع من خالل المركز الرئيسي.

 البنــوك التجاريــة ذات الوحــدة الواحــدة (البنــوك المحليــة) :و تــتم الخــدمات المصـرفية مــن خــالل بنــك
موجود في مكان واحد  ،ويعتبر هذا النوع شائع في الواليات المتحدة األمريكية بسبب العـرف والقـانون
والقدرة على مقابلة حاجات العمالء .

 البنوك المجموعة :و في هذا النظام يتم الوصل بين بنكين أو أكثر منفصـلين مـن خـالل شـركة حـائزة
على ثقة كال البنكين.

 البنوك السلسلة :و هي شبيهة بالبنوك المجموعة و لكن الملكية تكون ملكية تساهمية.
 بنوك اإليداع :و في هذا النوع تعمل البنوك كوصية و حامية على المودعين.

43

 بنوك االستثمار :و في هذا النوع يكون الغرض األساسي للبنك هو توفير التمويل الالزم لالسـتثمار و
شراء االسهم و السندات للشركات المطروحة حديثا.
 البنوك المختلطة :و هي مزيج ما بين بنوع اإليداع و بنوك االستثمار فيما يعرف بالبنوك المختلطة
الخصائص التي تتميز بها المصارف التجارية
تعــد المصــارف التجاريــة هــي المؤسســات الماليــة الوســيطة الوحيــدة التــي تســمح لــدائنيها  ،أن يحتفظــو

بودائعهم بصورة ودائع جارية أ أنهم يستطيعون سحبها بواسطة صكوك أو تحويـل ملكيتهـا إلـى طـرف ثالـث،
و هذا يعطيهـا تميـ از عـن المؤسسـات الماليـة األخـرى التـي ال تتصـف بهـذه الصـفة ولكنـه يضـع عليهـا الت ازمـات
مالية ال تخفى على أحد نتيجة لقبولها الودائع الجارية و التي تعتبر نقدا( أبو قحف.)0901 ،
و تســتطيع المصــارف التجاريــة أن تقــوم بتوليــد ودائــع جاريــة جديــدة مــن خــالل عمليــات االق ـراض و
االسـتثمار فــي االوراق الماليــة المختلفــة  ،و تشـكل الودائــع الجاريــة الجديــدة نقــودا لـم تكــن موجــودة اصــال حيــث

تستمد صفة النقود من كونها قابلة للسحب بصكوك و هذا يعنـي أن جـزءا هامـا مـن ودائـع المصـارف التجاريـة
يــتم تداولــه كنقــود و بالتــالي تلعــب المصــارف التجاريــة دو ار جوهريــا فــي التـ ثير علــى عــرض النقــد علــى عكــس
المؤسسات المالية الوسيطة االخرى( الدليمي.)0995 ،
و تكون المصارف التجارية اكثر عرضة للمخاطر في عملياتها من المؤسسات االخـرى  ،ممـا يفـرض
عليهــا الــتحفظ فــي ادائهــا و الحــرص مــن غيرهــا علــى التوفيــق بــين متطلبــات الســيولة ( أ قــدرتها علــى االيفــاء

فو ار بمختلف التزاماتها ) والربحية ( أ تعظيم إيراداتها الصافية ) .
نبذه عن البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

تشكل البنوك التجارية في قطاع غزة القطاع االقتصاد األكبر في القطاع و من هذا المنطلق و

نظ ا:ر ألهمية هذا القطاع االقتصاد نورد نبذة عن كل بنك من البنوك التجارية في قطاع غزة و التي تشكل

مجتمع البحث في هذه الرسالة.
بنك فلسطين

بنــك فلســطين مؤسســة مــالية ارئــدة تســعى للنهــوض بمســتوى الخدمــات الماليــة والمصــرفية وتعمــل علــى

مواكبة التطور التكنولوجي واالتجاهات الحديثة في المجال المالي والمصرفي وتساهم في عملية البناء والتنميـة
وفقاً ألفضل السياسات والممارسات العالمية.
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ت ســس بنــك فلســطين فــي العــام  ،0911كمؤسســة ماليــة تســعى للنهــوض بمســتوى الخــدمات المصـرفية
في فلسطين ،وتمويل مختلف المشاريع ،وتلبية االحتياجات المالية والمصرفية للشرائح االجتماعية واالقتصـادية
المختلفة .ويعد بنك فلسطين من أكبر البنوك الوطنية ،واألكثر انتشا ار من حيـث عـدد الفـروع والمكاتـب وأجهـزة

الص ـرافات اآللــي .يمتلــك البنــك طاقمــا مــن الك ـوادر المؤهلــة التــي تعمــل علــى خدمــة مــا يزيــد عــن 111,111

عميــل مــن األفـراد والشــركات والمؤسســات .ويســاهم بنــك فلســطين فــي عمليــة البنــاء والتنميــة ومواكبــة التطــورات
التكنولوجيــة ،وتبنــي أفضــل السياســات والممارس ـات العالميــة بمــا يشــمل متطلبــات اإلفصــاح والحكومــة الرشــيدة
والدقـة والشـفافية فـي كافـة أعمالـه ،مخصصـا  %2مـن أرباحـه السـنوية الصـافية لبـرامج المسـؤولية االجتماعيـة.
وقــد أدرج ســهم البنــك للتــداول فــي البورصــة الفلســطينية عــام  ،5112وأصــبح ثــاني أكبــر الشــركات المدرجــة

بقيمته السوقية التي تبلغ حوالي  %02من القيمة السوقية للبورصة.

وفــي عــام  5111أســس البنــك شــركة الوســاطة لــألوراق الماليــة ،لتكــون الــذراع االســتثمار للبنــك ،كمــا
افتــتح عــام  5100شــركة  PalPayلتســهيل عمليــات الــدفع االلكترونــي مــن خــالل أكبــر شــبكة يمتلكهــا البنــك
لنقــاط البيــع االلكترونيــة  Point Of Saleالــذ يزيــد عــددها عــن  2111نقطــة بيــع موزعــة علــى المحــال
التجاريـ ــة والفنـ ــادق والمطـ ــاعم وم اركـ ــز االتصـ ــاالت والخـ ــدمات العام ـ ـة ( بنـ ــك فلسـ ــطين ،الموقـ ــع االلكترونـ ــي

الرسمي 52،أغسطس .)5102

بنك االستثمار الفلسطيني

ت ســس بنــك االســتثمار الفلســطيني كشــركة مســاهمة فلســطينية عامــة بمشــاركة نخبــة مــن المصـرفيين و

رج ــال األعم ــال م ــن فلس ــطين و ال ــدول العربي ــة الش ــقيقة و يعتب ــر البن ــك الفلس ــطيني األول ال ــذ حص ــل عل ــى
الت ـراخيص الالزمــة لمزاولــة أعمالــه مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية و قــد تــم تســجيله فــي مدينــة غ ـزة بتــاري
 0993/0/01برأس مال مدفوع مقداره  51مليون دوالر أمريكي.
افتـ ــتح الفـ ــرع األول للبنـ ــك فـ ــي مدينـ ــة غ ـ ـزة بتـ ــاري  0992/4/51و واصـ ــلت إدارة البنـ ــك بالتوسـ ــع و

االنتشــار فــي المــدن و التجمعــات الســكانية الفلســطينية الرئيســية تباع ـاً و وفق ـاً لخطــط مرســومة و واضــحة و

مح ــددة حت ــى اص ــبح للبن ــك ش ــبكة ف ــروع تغط ــي معظ ــم المن ــاطق الفلس ــطينية ب ــال اس ــتثناء .و ق ــد بن ــى البن ــك

اســتراتيجيته منــذ ت سيســه علــى تعميــق تواجــده فــي مختلــف منــاطق الســلطة الفلســطينية ،و ذلــك لتنميــة قاعــدة
المتعاملين و تنويع الخدمات المقدمة لهم ،و تعزيز المركـز المـالي للبنـك مـن خـالل شـبكة الفـروع المنتشـرة فـي
كافة المدن الرئيسية.
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و من اجل رفع الكفاءة و الفاعلية ألداء فروع البنـك و تحسـين االنتاجيـة و اسـتغالل الطاقـات البشـرية
العامل ــة و ت ــوفي اًر للوق ــت و الجه ــد ،ف ــإن إدارة البن ــك ت ــولي اهتمامـ ـاً بالغـ ـاً و مس ــتم اًر ف ــي مكنن ــة بقي ــة الخ ــدمات

المصرفية و االستثمارية و ذلك من خالل ادخال احدث التقنيات و االنظمة اآللية و االجهزة و البـرامج بهـدف

تقــديم خدمــة ممي ـزة للمتعــاملين مــع البنــك و رفــع الكفــاءة االنتاجيــة المتطــورة للبنــك ( بنــك االســتثمار ،الموقــع
االلكتروني الرسمي 52،أغسطس .)5102

بنك القدس

وتنم ــو لكاف ــة شـ ـرائح عمالئ ــه عل ــى اخ ــتالفهم وذل ــك ب ــاإلدارة المتوازن ــة والحص ــينة لمص ــادر األمـ ـوال

واستخداماتها على حد سواء لتحقيق أفضل عائد على رأس المال المستثمر.
و يمارس البنك نشاطه التجار في فلسطين ويرتكز على جذب ودائـع العمـالء علـى مختلـف أنواعهـا،

ووض ــع حل ــول تمويلي ــة تس ــتهدف األفـ ـراد والش ــركات باإلض ــافة إل ــى المش ــاريع المتوس ــطة والص ــغيرة بمختل ــف
القطاعات واإلسهام المباشر وغير المباشر في دعم االقتصاد الوطني.
يمارس البنك نشاطه المصرفي من خالل إدارته العامة ومركزها الرئيسـي فـي مدينـة رام اللـه  -منطقـة
الماص ــيون وم ــن خ ــالل س ــبع وعشـ ـرين فرعـ ـاً ومكتبـ ـاً منتشـ ـرة ف ــي أرج ــاء ال ــوطن كاف ــة ( بن ــك الق ــدس ،الموق ــع
االلكتروني الرسمي 52،أغسطس .)5102

البنك التجاري الفلسطيني

ت سس البنك التجار الفلسطيني سنة  0995من قبل عدد من رجال االعمال الفلسطينيين الذين

شعروا بالحاجة الماسة لمؤسسة مصرفية تساعد وتدعم والدة االقتصاد الفلسطيني.
بدأ البنك مزاولة أعماله المصرفية من خالل الفرع الرئيسي في رام الله في شهر آب من العام
 ،0993وبرأس مال قدره  00,522,111دوالر امريكي ،ليكون بذلك أول البنوك الفلسطينية العاملة في عهد
السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد عام من افتتاح البنك لفرعه الرئيسي ،بدأ بإعداد خطة للتوسع من خالل افتتاح فروع جديدة له
في مناطق مختلفة من أراضي الوطن ،فكانت النتائج سريعة وملحوظة تمثلت في افتتاح فرع غزة في كانون
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أول من العام  0992ثم تبعه افتتاح فرع الرام شمال مدينة القدس بعد ثالثة شهور ،وافتتاح فرع نابلس في
تموز  0991ومن ثم فرع العيزرية في تشرين أول  ،0991ليصبح عدد الفروع العاملة بعد ذلك خمسة فروع.
في تموز  5112تم زيادة رأس المال ليصبح  51مليون دوالر أمريكي ومن ثم أصدرت الهيئة العامة
في أيار  5110ق ار اًر برفع رأس مال البنك ليصبح  42مليون دوالر أمريكي: ،د ِف َع منه  41,151,120دوالر.
و يقوم البنك حالياً بإعادة هيكلة ألعماله وفروعه وموظفيه ،وهو بصـدد البـدء بانطالقـة جديـدة قـد تعـد
م ــن أه ــم البص ــمات الت ــي س ــتترك أثـ ـ اًر عل ــى ت ــاري البن ــك (البن ــك التج ــار الفلس ــطيني  ،الموق ــع االلكترون ــي

الرسمي 52،أغسطس .)5102

البنك العربي فلسطين

ت سس البنك العربي والذ يتخذ من عمـان ،األردن ،مقـ اًر لـه فـي العـام  0941وهـو يمتلـك حاليـاً أكبـر

شبكة مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن  111فـرع فـي  41بلـد موزعـة عبـر خمـس قـارات كمـا ويحظـى
البنــك بحضــور بــارز فــي األس ـواق والم اركــز الماليــة الرئيســية فــي العــالم مثــل لنــدن ودبــي وســنغافورة وجينيــف
وباريس وفرانكفورت وسيدني والبحرين.
و يقــدم البنــك العربــي مجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخــدمات المصــرفية وجــدت لتلبيــة احتياجــات
األفراد والشركات وغيرها من المؤسسات الماليـة العالميـة .و تشـمل هـذه الخـدمات المصـرفية المجـاالت التاليـة:

الخدمات المصرفية لألفراد وخدمات الشركات والمؤسسات المالية وأعمال الخزينة.

و مـع سـبعة مسـتثمرين ورأس مـال قيمتـه  02,111جنيـه فلسـطيني ،تـم تسـجيل البنـك العربـي فـي 50
أيــار  0941وبــدأ عملياتــه فــي القــدس فــي  03تمــوز مــن العــام نفســه .وفــي عــام : ،0930نقــل المقــر الرئيســي
للبن ــك إل ــى عم ــان ،األردن وت ــم اعتب ــاره رس ــمياً ش ــركة مس ــاهمة عام ــة و خ ــالل أربعيني ــات وخمس ــينيات الق ــرن
العشرين توسع البنك العربـي بشـكل سـريع ,حيـث توسـعت شـبكة فروعـه فـي العـالم العربـي فـافتتح  34فرعـاً فـي

شتى أنحاء العالم العربي برأس مال بلغ  2.2مليون دينار أردني.

ومــن خــالل االســتثمارات العديــدة فــي سلســلة واســعة مــن الصــناعات والمشــاريع العامــة الجديــدة التــي
امتدت من الدار البيضاء وحتى بغداد ،كان البنك العربي محف اًز للتطورات االقتصادية العربية فـي فتـرة لـم يكـن
لدى أحد فيها استعداد للمجازفة.

وفّــرت قــروض البنــك العربــي الوظــائف ألكثــر مــن  011,111موظــف .ففــي األردن ،عملــت قــروض
البنك العربي لمصانع اإلسمنت واألقمشة واألغذية الحديثة على تعزيز معـدل نمـو الـبالد لتحتـل المرتبـة الثانيـة
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فــي الشــرق األوســط بعــد الكويــت الغنيــة بــالنفط .و باإلضــافة الــى القــروض التجاريــة ،قـ ّـدم البنــك المســاعدات
الماليــة لتعلــيم مئــات الطــالب العــرب مــن خــالل إرســالهم إلــى الجامعــات فــي الغــرب (البنــك العربــي  ،الموقــع
االلكتروني الرسمي 52،أغسطس .)5102
بنك األردن

بنك األردن من أوائل البنوك التي ت سست في األردن عام  ،0911ومنذ ذلك التـاري وعلـى مـدى 24

عام ـاً تبنــى بنــك األردن نهــج التطــوير والتحســين المســتمر لكافــة أنشــطته ومجــاالت عملــه الماليــة والمص ـرفية

وواكب البنك التطورات المتسـارعة التـي شـهدتها الصـناعة المصـرفية علـى الصـعيدين المحلـي والـدولي ،وسـاهم
فــي دعــم حركــة االســتثمار والتطــور االقتصــاد فــي الــدول التــي يعمــل بهــا مــن خــالل تقــديم منتجــات وخــدمات
مصـ ـرفية ش ــاملة تلب ــي متطلب ــات واحتياج ــات العم ــالء والمتع ــاملين م ــن مختل ــف فئ ــات وشـ ـرائح عم ــالء األفـ ـراد

والشركات والمؤسسات ،وساهم بفعالية في المشاريع التنموية الوطنية ومشاريع القطاع الخاص.

و يعتبــر بنــك األردن مــن أوائــل البنــوك التــي تواجــدت فــي الســوق الفلســطيني ،حيــث كــان أول بنــك

افتتح فرعاً في مدينة جنين بفلسطين بتاري  .0914/9/01كما كـان أول بنـك أردنـي حتـى نهايـة سـنة 0993

يفتــتح فروع ـاً فــي الضــفة الغربيــة لــم تكــن قائمــة قبــل ســنة  0911وهــي فــروع رام اللــه ،الخليــل ونــابلس .واليــوم
وصل عدد الفروع العاملة في فلسطين إلى  02فرعاً ومكتباً تلبي احتياجات العمالء والمتعاملين من المنتجـات

والخــدمات المصـرفية فــي كــل مــن المــدن التاليــة :رام اللــه ،والخليــل ،وجنــين ،ونــابلس ،وغـزة ،والـرام ،والعيزريــة،

وطــولكرم ،وبيــت لحــم .كمــا يملــك بنــك األردن فــي فلسـطين شــبكة مــن أجهـزة الصـراف اآللــي بلغــت  41جهــا اًز
موزعــة علــى فــروع البنــك وم اركــز التســوق وتقــدم خــدماتها للجمهــور علــى مــدار  53ســاعة فــي الضــفة الغربيــة

وقطــاع غ ـزة ،إلــى جانــب قن ـوات التوزيــع اإللكترونيــة التــي تضــم البنــك النــاطق وبنــك اإلنترنــت والبنــك الخلــو
وخدمــة الرســائل القصــيرة .وقــد اســتحوذ بنــك األردن منــذ انطالقــة أعمالــه فــي فلســطين علــى م اركــز متقدمــة بــين
البنوك العاملة في السوق الفلسطيني على مستوى الموجودات والمطلوبات.

يقــدم بنــك األردن فــي فلســطين خدماتــه لكافــة فئــات عمــالء األفـراد والشــركات والمؤسســات ،كمــا يعمــل

على تصميم برامج خاصة فـي السـوق الفلسـطيني :يـذكر منهـا حملـة رفـع قيمـة جـوائز حسـابات التـوفير السـنوية
حيث تبلغ الجائزة الكبرى مليون شيكل ،وبرامج السلف والقروض لألفراد في القطاعين العام والخاص بما يلبـي
احتياجــاتهم .كمــا عمــل البنــك علــى تنفيــذ مجموعــة مــن مشــاريع التطــوير االســتراتيجي وتعزيــز بنيتــه التحتي ـة
الخدماتي ــة والمعلوماتي ــة والتكنولوجي ــة وبم ــا ي ــدعم تعزي ــز مكانت ــه التنافس ــية وريادت ــه المص ــرفية وت ــوفير أفض ــل
الخدمات والبدائل أمام جمهور العمالء والمتعاملين.
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وانطالقـ ـاً م ــن رس ــالة البن ــك االس ــتراتيجية الت ــي تق ــوم عل ــى تعزي ــز العالق ــات والشـ ـراكات م ــع مختل ــف

القطاعــات وتقــديم أفض ــل مســتوى مــن الخدمــة ،عم ــل بن ــك األردن فــي فلس ــطين علــى تعزي ــز مـ ـوارده البشـ ـرية
وت هيلها ب حدث األساليب والوسائل التكنولوجيـة لالرتقـاء بقـدرات فريـق العمـل حيـث تجـاوز عـدد مـوظفي البنـك

فــي فلســطين  421موظــف فــي مختلــف التخصصــات والخب ـرات ،كمــا حــرص بنــك األردن فــي فلســطين علــى
تفعيــل رســالته ودوره فــي خدمــة المجتمــع المحلــي وذلــك مــن خــالل تنفيــذ مجموعــة مــن ب ـرامج الرعايــة والــدعم
لمختل ــف األنش ــطة االقتص ــادية والخيري ــة والعلمي ــة واإلنس ــانية (بن ــك األردن  ،الموق ــع االلكترون ــي الرس ــمي52،
أغسطس .)5102

بنك االسكان للتجارة و التمويل فلسطين

ت سس بنك اإلسكان للتجارة والتمويل عام  0914كشركة مساهمة عامة محدودة أردنية ،وقد بدأ البنك

عمله كبنك متخصص في مجـال التمويـل اإلسـكاني ب أرسـمال قـدره نصـف مليـون دينـار ،وبعـد مـرور  53عامـاً
على ت سيسه بدأت مرحلة عمل جديدة في مسيرة البنك عندما تحـول إلـى بنـك تجـار شـامل عـام  ،0991وقـد

تمــت زيــادة أرســماله أكثــر مــن م ـرة خــالل األع ـوام الماضــية كــان آخرهــا فــي عــام  5111حيــث أصــبح 525
مليون دينار أردني (أ ما يعادل  422مليون دوالر).
وكانت الخطوة األولى لتفرع البنك خارج األردن نحو فلسطين ،وذلـك مـن خـالل افتتـاح أول فـرع للبنـك

في مدينة رام الله في نهاية شهر أيلول عام  ،0992وجاءت تلك الخطوة مساهمةً من البن ـ ــك في إع ـ ــادة بن ـ ــاء

االقتص ــاد الفلسطين ـ ــي .ويبلغ رأس المـ ــال المخصص لفروع فلسطي ـ ــن ( )35,231الـف دينـار أردنـي ،وبشـبكة

فروع بلغ عددها  04فرعاً.

هذا وقد بلغ مجموع حقوق الملكية ( )311,52مليون دينار كما في نهاية عام 5103

وبنــك اإلســكان هــو مؤسســة مص ـرفية قويــة لهــا ســجل وتــاري عريــق ،ولديــه إدارة كفــؤة ومتمي ـزة وذات

رؤيــة واضــحة ،واســتراتيجيات عمــل ســليمة ،وهــذا مــا أجمعــت عليــه مؤسســات التقيــيم العالميــة خــالل الســنوات
الماضـ ــية ،حيـ ــث حصـ ــل البنـ ــك علـ ــى تصـ ــنيفات ائتمانيـ ــة متقدمـ ــة مـ ــن عـ ــدة مؤسسـ ــات مثـ ــل،Moody's):
 ،(Capital Intelligence ،Fitch ،Standard & Poor'sإضـافة إلـى حصـول البنـك علـى جـائزة مجلـة
( )Euromoneyعــام ( 5111بنــك االســكان للتجــارة و التمويــل فلســطين  ،الموقــع االلكترونــي الرســمي52،
أغسطس .)5102
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بنك القاهرة عمان

منــذ ت سيســه كشــركة مســاهمة عامــة أردنيــة فــي الحــاد عشــر مــن حزي ـران عــام  ،0911مــا زال بنــك

القاهرة عمان يحرص على توظيف قاعدتـه ال أرسـمالية القويـة وخبرتـه العريقـة الممتـدة علـى مـدار خمسـة عقـود،
للقيــام بــدور ارئــد و متميــز فــي خدمــة االقتصــاد الــوطني الفلســطيني عبــر تقديمــه لمجموعــة شـاملة ومتميـزة مــن
الخــدمات والحلــول المص ـرفية الناجحــة التــي تلبــي كافــة االحتياجــات المتنوعــة للعمــالء .كمــا أضــافت خدماتــه
الرائدة بعداً جديداً للعديد مـن المشـاريع فـي المجتمـع ،وذلـك مـن خـالل تمويـل المشـاريع التنمويـة باإلضـافة إلـى

ت ــوفير االحتياج ــات التمويلي ــة للمش ــاريع الص ــغيرة والمتوس ــطة وحت ــى المتناهي ــة الص ــغر الت ــي ترف ــد االقتص ــاد

الفلسطيني ،إضافة إلى تلبية احتياجات العمالء اآلنية بتوفير القروض الشخصية عبـر تحويـل ال ارتـب و تـوفير
خدمات االستثمار وبطاقات االئتمان والتحويالت البنكية.
ومن خالل شبكة متميزة ومتكاملة من الفروع المصرفية في فلسطين  ،يقدم بنك القاهرة عمان لعمالئـه
مجموعــة متنوعــة مــن الخــدمات المص ـرفية المبتك ـرة التــي تناســب كافــة ش ـرائح العمــالء وتلبــي كافــة احتياجــاتهم

المصــرفية والماليــة واالســتثمارية .كمــا يقــدم البنــك باقــة مــن الخــدمات المص ـرفية اإللكترونيــة مــن خــالل موقعــه
اإللكتروني

وانطالقاً من حرص البنك على تسهيل خدمة العمالء يضع بنك القاهرة عمان بين يد عمالئه شـبكة

صراف آلي واسعة االنتشار في مختلف المناطق الفلسطينية  ،وهو البنك األول فـي العـالم الـذ يسـتخدم تقنيـة
بصمة العين كوسيلة لدخول العميل إلى حسابه المصرفي واالستغناء عن بطاقات الصراف اآللي ورقم المـرور

اء من خـالل
(الرقم السر ) ،بحيث يقوم النظام
ّ
بالتعرف على هوية العميل وتمكينه من الدخول إلى حسابه سو ً
حــاجز الخدمــة لــدى الفــروع أو مــن خــالل الص ـراف اآللــي واج ـراء معامالتــه المص ـرفية ،بهــدف التســهيل علــى
العمــالء وتــوفير الحمايــة والســالمة الكافيــة لهــم إليماننــا بالريــادة فــي اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي القطــاع
المصرفي(بنك القاهرة عمان ،الموقع االلكتروني الرسمي 52،أغسطس .)5102
خالصة الفصل
تشــكل المصــارف الموضــع اآلمــن الدخــار المــال الــذ غالبــا مــا يقــوم البنــك بــدفع فوائــد ســنوية علــى

أصــله ،و تقــوم المصــارف عــادة بــإقراض النــاس المبــالغ التــي يحتاجونهــا لقــاء فوائــد يــدفعونها للمصــرف إضــافة
للعديد من األعمال األخرى مثل تبديل العمالت و خصم السندات و الكمبياالت لقاء عموالت محددة .
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و يعتبــر البنــك التجــار أحــد أن ـواع المؤسســات الماليــة التــي يتركــز نشــاطها علــى قبــول الودائــع ومــنح
االئتمــان ،فالبنــك التجــار بهــذا المفهــوم يعتبــر وســيطا بــين أولئــك الــذين لــديهم أم ـوال فائضــة ،و أولئــك الــذين
يحتاجون لهذه األمـوال ،ويعـد البنـك التجـار أهـم الوسـطاء المـاليين فـي االقتصـاد كمـا أن البنـوك التجاريـة تعـد

أقــدم البنــوك تاريخيــا علــى االطــالق .تعــد المصــارف التجاريــة هــي المؤسســات الماليــة الوســيطة الوحيــدة التــي
تسمح لـدائنيها  ،أن يحتفظـون بـودائعهم بصـورة ودائـع جاريـة كمـا أن هنـاك العديـد مـن األنـواع للبنـوك التجاريـة
نابعة من طبيعة الخدمات المقدمة أو التوزيع الجغرافي للبنك أو مرجعية الملكيـة .كمـا تطـرق الفصـل إلـى نبـذة
عن البنوك التجارية في قطاع غزة و التي تشكل مجتمع البحث.
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الدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة
الدراسات المحلية
مقدمة

تتناول الباحثة في هذا الفصل الدراسات و األبحـاث التـي تمـت محليـا و اقليميـا التـي قامـت بـاالطالع عليهـا و
االستفادة منها و التي تتعلق بإدارة المعرفة و أبعاد إدارة المعرفة .
 .1دراسة (المدلل)2102 ،

عنوان الدراسة  :تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الﻔلسطينية و أثرها على مسـتوى األدا
دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة مجلس الوز ار الﻔلسطيني

هدفت الدراسة إلى :

التعــرف علــى واقــع متطلبــات تطبيــق إدارة المعرفــة فــي المؤسســات الحكوميــة الفلســطينية و أثرهــا علــى

مستوى األداء ،و تقديم التوصيات التي تساهم في تهيئة بيئة العمل في مؤسسـة رئاسـة مجلـس الـوزراء لتطبيـق
إدارة المعرفــة ،و مــن أجــل تحقيــق أهــداف الد ارســة ،تــم اســتخدام المــنهج الوصــفي التحليلــي و أســلوب المســح
الشامل لجميع مفردات مجتمع الدراسة ،و المتمثل بجميع العـاملين فـي مؤسسـة رئاسـة مجلـس الـوزراء و الـذين
يشغلون وظائف تخصصية و إشرافيه .حيث استخدمت الدراسة أداة االستبيان لجمع البيانات الالزمة ،و قد تـم

توزيع االستبيان على ( )31موظف ،و بلغت االستبيانات المستردة(  )33استبيان ،أ ما نسبته .%92.1
خلصت الدراسة إلى:

 .1ضـ ــعف مسـ ــتوى ت ـ ـوافر متطلبـ ــات تطبيـ ــق إدارة المعرفـ ــة فـ ــي مؤسسـ ــة رئاسـ ــة مجلـ ــس الـ ــوزراء بنسـ ــبة
 ،%22.10و قــد تفــاوت مســتوى ت ـوافر هــذه المتطلبــات كالتــالي :تكنولوجيــا المعلومــات ،%29.24

الثقافة التنظيمية  ،%21.13القوى البشرية  ،%24.00القيادة التنظيمية .%24.03
 .2وجود عالقة طردية قوية بين توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة و مسـتوى األداء فـي مؤسسـة رئاسـة
مجلس الوزراء بدرجة ارتباط .1.059
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 .3يفســر المتغي ـران المســتقالن( الثقافــة التنظيميــة ،و القــوى البش ـرية) مــا نســبته  %12.2مــن التبــاين فــي
المتغير التابع( مستوى األداء في مؤسسة رئاسة مجلس الـوزراء) ،بينمـا يفسـر مـا نسـبته  %42.2مـن

التغير في مستوى األداء في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء إلى عوامل أخرى.

 .4ال توجد فروق حول متطلبات تطبيق إدارة المعرفة و مستوى األداء في مؤسسـة رئاسـة مجلـس الـوزراء
تعزى للعوامل الشخصية( العمر ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة ،المسمى الوظيفي)

 .2دراسة (الزطمة)2100 ،

عنوان الدراسة  :إدارة المعرفة و أثرها على تميـز األدا دراسـة تطبيقيـة علـى الكليـات و المعاهـد التقنيـة
المتوسطة العاملة في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى :

هدفت الدراية الحالية إلى بيان دور "إدارة المعرفة و عالقتها بتميز األداء في الكليات و المعاهـد التـي

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية ،رؤساء األقسـام اإلداريـة المتفـرغين فـي خمـس كليـات
مـ ــن حملـ ــة شـ ــهادة الـ ــدكتوراه و الماجسـ ــتير البكـ ــالوريوس للعـ ــام الجـ ــامعي(5101/5100ﻡ) و البـ ــالغ عـ ــددهم
(.)322
و اشتملت عينة الدراسة على ( )519فرد تم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية حيث شكلت هـذه العينـة

ما نسبته ( )10.4من المجموع الكلي ألفراد مجتمع الدراسة التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة".
خلصت الدراسة إلى:

 .1درج ــة تـ ـوافر االحتياج ــات ف ــي الكلي ــات التقني ــة المتوس ــطة ج ــاءت عل ــى النح ــول الت ــالي :البيان ــات و
المعلومات بـوزن نسـبي ( ،)%15.90المعرفـة الضـمنية بـوزن نسـبي ( ،)%19.13المعرفـة الصـريحة
ب ــوزن نس ــبي ( ،)%15.15البني ــة التحتي ــة و التكنولوجي ــة ب ــوزن نس ــبي ( )%00.34ـ ـ أم ــا مج ــال رأس
المال البشر فحصل على وزن نسبي (.)%19.42
 .2درجة توافر الوعي المعرفي في التقنية المتوسطة جاءت على النحول التالي :التخطـيط و التنفيـذ بـوزن
نس ــبي( ،)%21.11االش ــتراك بقواع ــد البيان ــات الخارجي ــة ب ــوزن نس ــبي( ،)%23.32أم ــا مج ــال أم ــن
المعلومات فكان الوزن النسبي ()%19.42

 .3جــاء ترتيــب ممارســة العــاملين الكليــات التقنيــة المتوســطة لعمليــات إدارة المعرفــة علــى النحــو التــالي:

تشــخيص المعرفــة بــوزن نســبي ( ،)%12.21توليــد المعرفــة بــوزن نســبي ( )%10.01تخـزين المعرفــة
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بوزن نسبي ( ،)%13.32توزيع المعرفة بوزن نسبي ( ،)%15.11أما مجال تطبيق المعرفـة فكانـت
النسبة أقل حيث بلغت (.)%13.23
 .4عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات تقــديرات عينــه الد ارســة لــدور إدارة المعرفــة و
أثرها على تميز األداء تعزى لمتغير النوع.

 .5وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين بــين متوســطات تقــديرات عينــه الد ارســة لــدور إدارة المعرفــة و

أثرهــا علــى تميــز األداء تعــزى لمتغيــر مكــان العمــل ،و كانــت النتــائج تشــير إلــى تفــوق الكليــة الجامعيــة

للعلوم التطبيقية  ،وكلية تدريب غزة الوكالة.
 .6وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين بــين متوســطات تقــديرات عينــه الد ارســة لــدور إدارة المعرفــة و
أثرها على تميز األداء تعزى مدة الخدمة ،وكانت النتائج تشير لسنوات الخبرة األكبر.

 .3دراسة (ماضي)2100 ،

عنـــوان الدراســـة  :اتجاهــات المــدراء فــي البلــديات الكبــرى فــي قطــاع غ ـزة لــدور إدارة المعرفــة فــي االداء

الوظيفي.

هدفت الدراسة إلى :

هدفت الدراسة إلى التعرف على "درجة تطبيق البلديات الكبرى في قطاع غزة لمفهوم إدارة المعرفـة ،و

أثره على األداء الوظيفي من وجهـة نظـر المـدراء فيهـا " .ﻭ مـن أجـل تحقيـق أهـداف هـذه الد ارسـة ،قـام الباحـث
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ،و تم استخدام أسلوب الحصر الشـامل فـي الحصـول علـى البيانـات ،حيـث

تـم إعـداد اسـتبانة ﻭ توزيعهـا علـى جميـع أفـراد مجتمـع الد ارسـة البـالغ عـددهم ( )400موظفـاً مـن المـدراء ﻭ مـن
الموظفين الـذين يتولـون مواقـع إشـرافيه فـي البلـديات الكبـرى فـي قطـاع غـزة و هـي ( :بلديـة جباليـا ،بلديـة غـزة،

بلدية دير البلح ،بلدية خانيونس ،بلدية رفـح) ،و الـذين يحملـون أحـد المسـميات الوظيفيـة التاليـة ( :مـدير عـام،
مــدير ،نائــب مــدير ،مســاعد مــدير ،رئــيس قســم ،رئــيس شــعبة) .كمــا قــام الباحــث باســتخدام برنــامج ()SPSS
االحصائي.
خلصت الدراسة إلى :

 .1أظهرت نتائج الدراسة أن البلديات الكبرى في قطاع غـزة تتبنـى تطبيـق مفهـوم إدارة المعرفـة مـن وجهـة
نظر المدراء فيها بشكل مقبول ،ﻭ بينت أن إدارة المعرفة فيها تحتاج إلى تطوير.

 .2أظهرت نتائج الد ارسـة أن هنـاك اتجاهـات ايجابيـة و لكـن لـيس بدرجـة كبيـرة لـدى المـدراء فـي البلـديات
الكبرى في قطاع غزة لدور إدارة المعرفة في األداء الوظيفي.
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 .3أظهــرت نتــائج الد ارســة وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين عمليــات إدارة المعرفــة (توليــد المعرفــة،
تخـزين المعرفــة ،التشــارك فــي المعرفــة ،تطبيــق المعرفــة ،تكنولوجيــا المعرفــة ،فريــق المعرفــة) ﻭ مســتوى
األداء الوظيفي من وجهة نظر المدراء في البلديات.

 .4أظهرت أن البلديات الكبرى في قطاع غزة تلتزم بعمليات إدارة المعرفة بمستويات مختلفة.
 .4دراسة (الشرفا)2112 ،

عنــوان الدراســة  :دور إدارة المعرفــة ﻭ تكنولوجيــا المعلومــات فــي تحقيــق الم ازيــا التنافســية فــي المصــارف

العاملة في قطاع غزة.

هدفت الدراسة إلى :

تسليط الضوء على دور إدارة المعرفـة ﻭ تكنولوجيـا المعلومـات فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية السـائدة فـي

المصــارف العاملــة فــي قطــاع غـزة و قــد جــرى تطبيــق باســتخدام الوصــفي التحليلــي فــي هــذه الد ارســة باســتخدام
استبانة تم توزيعها على جميع المدراء العـامين ﻭ رؤسـاء األقسـام فـي المصـارف المبحوثـة  ،ﻭ عـددهم ()013
موظفا.
خلصت الدراسة إلى:

 .1تطبق المصارف العاملة في قطاع غزة نظام تكنولوجيا إدارة المعرفة في جميع الوحدات و األقسـام ،و
تحــرص علــى ضــرورة االســتفادة مــن اســتخدامات تكنولوجيــا المعلومــات و االتصــاالت ﻭ االســتفادة مــن

المهارات ﻭ الخبرات المتوفرة لديها و استثمار الكوادر و معارفهم في مجال التنمية ﻭ النهضـة لتصـل
إل ــى مس ــتوى التع ــايش و التواص ــل م ــع الع ــالم المح ــيط و مواكب ــة التط ــورات المتالحق ــة ف ــي تكنولوجي ــا
المعلومات المتقدمة.
 .2أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود وحدة تنظيمية أو قسم خاص إلدارة المعرفة ﻭ تكنولوجيا المعلومات
داخل أ مصرف في قطاع غـزة إال أنـه يـتم تطبيـق نظـم إدارة المعرفـة ﻭ تكنولوجيـا المعلومـات داخـل

المصارف.

 .3توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة ﻭ تكنولوجيا المعلومات ﻭ مجاالت الميزة التنافسـية
( جودة المنتجـات  ،األداء المـالي ،السـيطرة علـى األسـواق ،كفـاءة العمليـات ،اإلبـداع ﻭ التطـوير) عنـد

مستوى داللة .α
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الدراسات العربية
مقدمة

تتناول الباحثة في هذا الفصل الدراسات و األبحاث العربية التي قامت باالطالع عليها و د ارسـتها و االسـتفادة

منها في دراستها و التي تتعلق بإدارة المعرفة و أبعاد إدارة المعرفة .
 .1دراسة (داسي )2102 ،

عنــوان الدراســة  :دور إدارة المعرفـة فــي تحقيـق ميــزة تنافســية دراسـة تطبيقيــة فـي المصــارف الحكوميــة

السورية .

هدفت الدراسة إلى :

تسليط الضوء على أهمية إدارة المعرفة في مواجهة التحديات غير المسبوقة حاض ار و مستقبال ،التـي

يواجههـ ــا قطـ ــاع المصـ ــارف السـ ــورية و كـ ــذلك ت ييـ ــد أهميـ ــة و دور إدارة المعرفـ ــة فـ ــي تعزيـ ــز المي ـ ـزة التنافسـ ــية
المســتدامة لقطــاع المصــارف الحكوميــة الســورية و كشــف طبيعــة العالقــة بــين إدارة المعرفــة و المي ـزة التنافســية
للمصــارف الحكوميــة الســورية مــن وجهــة نظــر المــديرين كمــا عمــدت الد ارســة إلــى وضــع االقت ارحــات الالزمــة

لتعزيز دور إدارة المعرفة في تحقيـق الميـزة التنافسـية فـي المصـارف الحكوميـة السـورية و قـد اسـتهدفت الد ارسـة
( )23مــدي ار فــي اإلدارة العليــا (مــدير عــام ،معــاون مــدير عــام ،مــدير مــديريات ) يعملــون فــي ( )1مصــارف
حكومية سورية و هي تشكل كافة المصارف الحكومية في سوريا.
خلصت الدراسة إلى:

 .1اعتمــدت المص ــارف ف ــي تش ــخيص الحاج ــة للمعرفــة عل ــى المص ــادر الداخلي ــة أ خبـ ـرات و مه ــارات
األف ـراد ( المعرفــة الضــمنية للعــاملين و كــذلك كــان اعتمادهــا علــى الحصــول علــى المعرفــة مــن خــالل
قطاع المصارف و كـذلك المصـادر الخارجيـة ،بينمـا لـوحظ وجـود ضـعف فـي اعتمادهـا علـى الصـيرفة

االلكترونية.

 .2اعتمــدت المصــارف فــي توليــد المعرفــة بشــكل أكبــر علــى تفاعــل األف ـراد مــع بعضــهم الــبعض لحــل
المشاكل و إيجاد أفكار جديدة.

 .3أس ــفرت نتــائج اختبــار العالق ــات ع ــن وجــود عالق ــة معنويــة ب ــين إدارة المعرف ــة و الميـ ـزة التنافس ــية إذ
حققت نتيجة االرتباط .23%
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 .4ضــرورة تخصــيص فريــق مهنــي متخصــص يكــون نشــاطه و عملــه األساســي هــو إدارة أنشــطة جهــود
المعرفة على مستوى المصرف ككل.

 .2دراسة (حسن و الكيالني)2100 ،

عنوان الدراسة  :اسـتراتيجية إداريـة تربويـة مقترحـة لزيـادة القيمـة المضـافة باسـتخدام إدارة المعرفـة فـي
المدارس الخاصة في مدينة عمان

هدفت الدراسة إلى :

اقتـراح اســتراتيجية إداريــة تربويــة لزيــادة القيمــة المضــافة باســتخدام إدارة المعرفــة فــي المــدارس الخاصــة

في مدينة عمان من خالل تحديد مدى إدراك كـل مـن المـديرين و المشـرفين و المعلمـين لمفهـوم إدارة المعرفـة
و استخدامه في المدارس الخاصة في مدينة عمان ،و تم اختيار عينـة الد ارسـة بالطريقـة الطبقيـة العشـوائية؛ إذ
بلغ عددها ( )100موزعة على( )501مدير ﻭ( ) 402معلماً ،ﻭ( )01مشرفاً.

خلصت الدراسة إلى

 .1أن درجــة ادراك إدارة المعرفــة ،وكــذلك درجــة ممارســتها فــي المــدارس الخاصــة فــي مدينــة عمــان كانــت
متوسطة في جميع المجاالت.

 .2ت ــم تط ــوير مص ــفوفة لن ــوع القيم ــة المض ــافة المـ ـراد زيادته ــا باس ــتخدام اس ــتراتيجية إلدارة المعرف ــة ف ــي
المدارس الخاصة في عمان.

 .3ت ــم اقتـ ـراح اس ــتراتيجية إداري ــة تربوي ــة لزي ــادة القيم ــة المض ــافة باس ــتخدام إدارة المعرف ــة ف ــي الم ــدارس
الخاصة في عمان.

 .3دراسة (بي كرد)2101 ،

عنوان الدراسة  :أثر إدارة المعرفة على التميز التنظيمي دراسـة تطبيقيـة فـي الجامعـات األردنيـة الخاصـة

في إقليم وسط األردن.

هدفت الدراسة إلى :

التعرف على قدرة إدارة المعرفة على التميز التنظيمي من وجهة نظر العـاملين فـي الجامعـات األردنيـة

الخاصة في إقليم وسط األردن ، .و تكونت عينة الدراسة من ( )231مبحﻭثاﹰ.
خلصت الدراسة إلى:

 .1أن تصورات العاملين في الجامعات األردنية الخاصة إلدارة المعرفة جاءت بدرجة مرتفعة.
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 .2أثــر ألبعــاد إدارة المعرفــة فــي التميــز التنظيمــي ،و أن أبعــاد إدارة المعرفــة تفســر مــا مقــداره ()%10.1
من التباين في التميز التنظيمي.

 .3وجود فروق داله إحصائياً في تصورات المبحوثين إلدارة المعرفـة تعـزى للمتغيـرات (النـوع االجتمـاعي،
والعمــر ،والمؤهــل التعليمــي ،والخب ـرة)  ،ووجــود فــروق دالــه إحصــائياً فــي تصــورات المبحــوثين للتميــز

التنظيمي تعزى للمتغيرات (النوع االجتماعي ،والعمر ،والمؤهل التعليمي ،والخبرة).
 .4دراسة (مدالله)2101 ،

عنــوان الدراســة  :مــدى ت ـوافر إدارة المعرفــة وأثرهــا علــى التطــوير التنظيمــي مــن وجهــة نظــر العــاملين

اإلداريين في المستشﻔيات الحكومية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
هدفت الدراسة إلى :

تعــرف مــدى ت ـوافر وظــائف إدارة المعرفــة و أثرهــا فــي التطــوير التنظيمــي مــن وجهــة نظــر العــاملين

اإلداريين في المستشفيات الحكومية في مدينة الريـاض فـي المملكـة العربيـة السـعودية .و تكونـت عينـة الد ارسـة
م ــن ( )351مبحوثـ ـاً ،و اس ــتخدمت الد ارس ــة الوص ــف التحليل ــي لتحلي ــل البيان ــات الت ــي ت ــم جمعه ــا م ــن خ ــالل

االستبانة.

خلصت الدراسة إلى:

 .1جاءت تصورات العاملين إلدارة المعرفة بدرجة متوسطة

 .2هناك أثر ألبعاد إدارة المعرفـة (البعـد التكنولـوجي و البعـد التنظيمـي و البعـد االجتمـاعي) فـي التطـوير
التنظيمي.

 .5دراسة (المجالي)2112 ،

عنـوان الدراســة  :مــدى تـوافر إدارة المعرفـة وأثرهــا بلـورة التميـز التنظيمــي مـن وجهـة نظــر العـاملين فــي

سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
هدفت الدراسة إلى :

التعرف على مدى توافر إدارة المعرفة وأثرها بلورة التميز التنظيمي من وجهة نظر العاملين في سلطة

منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
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خلصت الدراسة إلى:

 .1أن المتوسط العام ألبعاد إدارة المعرفة كانت مرتفعة،

 .2و أن هنــاك أثــر ألبعــاد إدارة المعرفــة ( ابتكــار المعرفــة ،اكتســاب المعرفــة ،اســتخدام المعرفــة ،توزيــع
المعرفة ،تنظيم المعرفة) في التميز التنظيمي.

 .6دراسة (العيثاوي و الفضالة)2112 ،

عنوان الدراسة  :المعرفة و تأثيرها على القيادة دراسة تحليلية للقطاع المصرفي بمملكة البحرين

هدفت الدراسة إلى :

 توضيح أثر المعرفة في سلوك القائد من خالل األنماط القيادية
 الكشف عن أثر المعرفة الضمنية في سلوك القائد و اتباعه لنمط قياد معين
 البحث ﰲ أثر المعرفة الظاهرية في سلوك القائد و اختياره لنمط قياد معين.

و تكونت عينة البحـث مـن أربعـة مصـارف تعمـل ﰲ القطـاع المصـرفي ﰲ مملكة البحـرين هـي :بنـك

كابينوفا وبيت التمويل الكويتي و بنك البحرين الوطني و البنك االهلي المتحد.
خلصت الدراسة إلى

 .1ان األنمــاط القياديــة جميعـاً موجــودة بنســب مختلفــة و أن أكثرهــا هــو الــنمط القيــاد التقليــد و مـن ثــم
الــنمط الجمــاعي و الــنمط القيــاد االجتمــاعي و الــنمط الســلبي و أخي ـ اًر وجــود ت ـ ثير للمعرفــة بشــقيها

الضمنية و الظاهرية في سلوك القائد باتجاه نمط قياد دون غيره.

 .2ضعف اهتمام القيادات اإلدارية بالمعرفة ،و ت ثرهم من خالل الت ثير على اتباعهم لنمط قياد .
 .7دراسة (العﻁوي)2112 ،

عنوان الدراسـة  :مـدى تـوافر وظـائف إدارة المعرفـة و أثرهـا علـى الﻔاعليـة التنظيميـة لـدى العـاملين فـي

المؤسسة العامة للتعليم الﻔني ﻭ المهني في المملكة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى :

مــدى ت ـوافر وظــائف إدارة المعرفــة و أثرهــا فــي الفاعليــة التنظيميــة لــدى العــاملين فــي المؤسســة العامــة

للتعلــيم الفنــي ﻭ المهنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ﻭ لتحقيــق أهــداف الد ارســة تصــميم و تطــوير اســتبانة
لجمع البيانات ،و قد تم استخدام العينة العشوائية البسيطة ك سلوب لتحديد عينه الدراسة التي بلغت (.)410
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خلصت الدراسة إلى:

 .1أن وظائف إدارة المعرفة وفقاً لتصورات أفراد عينة الدراسة ذات مستوى متوسط.

 .2أن أبعاد فاعلية المؤسسة وفقاً لتصورات أفراد عينة الدراسة ذات مستوى متوسط.

 .3وجـ ـ ــود أث ـ ـ ــر ألبع ـ ـ ــاد إدارة المعرف ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الفاعليـ ـ ــة التنظيمي ـ ـ ــة ،و أن أبعـ ـ ــاد وظ ـ ـ ــائف إدارة المعرف ـ ـ ــة
تفسر( )%10.1من التباين في بعد(الفاعلية التنظيمية).

 .8دراسة (مشرف و المﻁاعني)2112 ،

عنوان الدراسة  :بنا أنموذج إلدارة المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان

هدفت الدراسة إلى :

فحص واقع إدارة المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان  ،و مـن ثـم بنـاء أنمـوذج لهـذه المؤسسـات
فــي كيفيــة إدارة المعرفــة فيهــا ،و معرفــة درجــة تطبيــق إدارة المعرفــة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي فــي ســلطنة
عمــان  ،و تــم جمــع المعلومــات مــن مؤسســات التعلــيم  ،وقــد تكــون مجتمــع الد ارســة مــن األكــاديميين فــي هــذه
المؤسسات في العام الجامعي  5111/5111و البالغ عددهم ( )5011أكاديمياً؛ حيث تم اختيار عينة طبقيـة
عشوائية تكونت من ( )451فرداً.
خلصت الدراسة إلى:

 .1كانت درجة تطبيق إدارة بمؤسسات التعليم العالي في سـلطنة عمـان متوسـطة فـي جميـع عمليـات إدارة
المعرفة التي كانت مجاالت الدراسة.

 .2هناك فروق ذات داللة بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة و األداة الكلية تعـزى
لمتغير صفة المؤسسة ،و لتحديد مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق تم استخدام اختبار(.)T

 .3هناك فروق ذات داللة بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة و األداة الكلية تعـزى
لمتغير نوع المؤسسة.
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 .9دراسة (الغامدي)2112 ،

عنوان الدراسة :إدارة المعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة التعليمية للبنات بمحافظة جدة.

قد هدفت إلى:

التعرف على أهمية إدارة المعرفة من وجهة نظر كل مـن :اإلداريـات و رئيسـات األقسـام كـل المعنيـات بتطبيـق

إدارة المعرفة اإلدارة التعليمية ﻭ تطويرها فـي جهـاز اإلدارة التعليميـة للبنـات بمحافظـة جـدة فـي المملكـة العربيـة
السعودية و مدى االختالف بين وجهات النظر لهذه الفئات.
خلصت الدراسة إلى:

 .1أن درج ـ ـ ــة ﺃهمية إدارة عملي ـ ـ ــات المعرف ـ ـ ــة لتط ـ ـ ــوير ﺃساليﺏ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلتعليمية ل ـ ـ ــدى منسﻭباﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﺓ
ﺍلتعليمية للبناﺕ بمحافﻅة جﺩﺓ قﺩ حﻅيﺕ بدرجة ﺍهتماﻡ ضعيﻑ.

 .2ﻭأن درجة تﻭﺍفﺭ عمليات إدارة المعرفة تعﺩ ضعيفة.
.11دراسة (الكندي)2112،

عنوان الدراسة :متﻁلباﺕ تطبيق إدارة المعرفة في جامعة ﺍلسلﻁاﻥ قابﻭﺱ بمملكة عمان

هدفت إلى:

تعﺭﻑ ﺍألسﺱ ﺍلنظ ــرية الفكري ــة إلﺩﺍﺭﺓ المعرف ــة ،ﻭمعﺭفة درج ــة تﻭﺍفﺭ عﺩﺩ م ــن متﻁلباﺕ إدارة المعرف ــة ف ــي

جامعة ﺍلسلﻁاﻥ قابﻭﺱ من وجهة نظر أعضاء هيئة ﺍلتﺩﺭيﺱ بكليات ﺍلجامعة ﺍلمختلفة.
خلصت الدراسة إلى:

 .1أن تﻭﺍفﺭ متﻁلباﺕ تطبيــق إدارة المعرفــة فــي جامعة ﺍلسلﻁاﻥ قابﻭﺱ كانــت متﻭسﻁة فــي كــل محاﻭﺭ
الدراسة عﺩﺍ محﻭﺭ أعضاء هيئة ﺍلتﺩﺭيﺱ ﺍلﺫﻱ حصل علىدرجة تﻭﺍفﺭ كبيرة

 .2ﺃما فـ ــي ما يتعلﻕ بمتغيﺭﺍﺕ الد ارسـ ــة فقﺩ توصـ ــلت نتـ ــائج الد ارسـ ــة إلـ ــى عﺩﻡ وجـ ــود فﺭﻭﻕ ذات داللـ ــة
إحصــائية بــين متﻭسﻁاﺕ تقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة علــىمحاﻭﺭالد ارســة تعﺯﻯ إلــى متغيﺭ ﺍلنﻭﻉ ﻭسنﻭﺍﺕ
ﺍلخبﺭﺓ ،بينما ﻭجﺩﺕ فﺭﻭﻕ ذات داللـ ــة بـ ــين متﻭسﻁاﺕ تقﺩيﺭﺍﺕ ﺃفﺭﺍﺩ ﺍلعينة تعﺯﻯ إلـ ــى متغيﺭ نﻭﻉ
الكلية لصالح الكليات ﺍلعلمية.
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.11دراسة (طاشكندي)2112 ،

عنـــوان الدراســـة :إدارة المعرفـــة :ﺃهميتها ﻭمﺩﻯ تطبيـــق عملياتها مـــن وجهـــة نظـــر مـــديرﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﺍﺕ

ﻭﺍلمشﺭفاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭياﺕ بﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبية ﻭﺍلتعليﻡ بمﺩينة مكة المكرمة ﻭمحافﻅة جﺩﺓ
قد هدفت الدراسة إلى:

تﻭضيح ﺃهمية تﻭﻅيﻑ إدارة المعرفـ ــة فـ ــي إدارة ﺍلتﺭبية ﻭﺍلتعليﻡ ،ﻭبياﻥ ﺃثﺭها فـ ــي ﺍلتطـ ــوير ﺍلتﺭبﻭﻱ .كـ ــذلك

تﻭضيح ﺃهﻡ عمليـ ــات إدارة المعرفـ ــة ﻭﺍلمماﺭساﺕ ﺍلتي تﺅﺩﻱ إلـ ــى تفعليها .ﺇضافة إلـ ــى ﺩﺭﺍسة ﻭتحليل ﺍلﻭﺍقع
ﺍلحالي إلﺩﺍﺭﺓ المعرفة في إدارة ﺍلتﺭبية ﻭﺍلتعليﻡ.
خلصت الدراسة إلى:

 .1يﺩﺭﻙ ﺃفﺭﺍﺩ مجتمع الد ارس ـ ـ ــة ﺃهمية إدارة المعرف ـ ـ ــة ،ﻭﺃهمية تﻭﻅيﻑ إدارة المعرف ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي إدارة ﺍلتﺭبية
ﻭﺍلتعليﻡ ،ﻭأن ﺃفﺭﺍﺩ مجتمع الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يﺭﻭﻥ ب ﻥ إدارة ﺍلتﺭبية ﻭﺍلتعليﻡ ال تعﻁي ﺍألﻭلﻭية إلﺩﺍﺭﺓ

المعرفة.

 .2يجﺩ ﺃفﺭﺍﺩ مجتمع ﺍلﺩﺍﺭسة أن عملية اكتس ـ ــاب المعرف ـ ــة ﻭتط ـ ــويرها م ـ ــن ﺃهﻡ عملي ـ ــات إدارة المعرف ـ ــة
أكثرها مماﺭسة ،يليه عملية نقل المعرفة ﻭﺍستخﺩﺍمها ،ثﻡ عملية تنﻅيﻡ المعرفة ﻭتقييمها.

.12دراسة (الساعدي وحريم)2112،

عنــوان الدراســة :دور إدارة المعرفــة و تكنولوجيــا المعلومــات فــي ﺇيجاﺩ ﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية ،ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية

على قﻁاﻉ ﺍلصناعاﺕ ﺍلﺩﻭﺍئية باألﺭﺩﻥ.
هدفت الدراسة إلى:

تحﺩيﺩ ﺍلعالقة بين تكنولوجيا المعلوماتﻭﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية للمنﻅماﺕ المبحوثة.

خلصت الدراسة إلى:

وجــود عالقــة ﺇيجابية ما بــين إدارة المعرفــة ﻭﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية ﻭعالقــة معتﺩلة بــين تكنولوجياالمعلومــات

ﻭﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية ،ﻭإلــى وجــود فﻭﺍﺭﻕ فــي هــذه ﺍلعالقة تعﺯﻯ إلــى ﺍلعﻭﺍمل ﺍلشخصية للمبحﻭثيﻥ ،كــذلك تسهﻡ
إدارة المعرفة في تحقيق ﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية بدور ﺃﻜبﺭ مما تسهﻡ به تكنولوجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ،ﻭإلـى أن هنـاك ضعفاﹰ
فـ ـ ــي معﺭفة ﺍلمنﻅماﺕ المبحوثـ ـ ــة بخصﻭﺹ ما يتعلﻕ بالتكنولوجيـ ـ ــا ﺍلمستخﺩمة مـ ـ ــن قبل ﺍلمنافسيﻥ ،ﻭكـ ـ ــذلك

بخصﻭﺹ تﻁلعاتهﻡ ﺍلمستقبلية؛ حيــث كانــت نت ـائج ﺍلﻭسﻁ ﺍلحسابي لهاتيﻥ ﺍلفقﺭتيﻥ ﺃقل مــن ﺍلﻭسﻁ ﺍلحسابي
ألﺩﺍﺓ ﺍلقياﺱ.
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.13دراسة( الدوري والعﺯاوي)2112 ،

عنـــوان الدراســـة :إدارة المعرفـــة ﻭﺍنعﻜاساتها علـــىﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلتنﻅيمي  ،بحﺙ مقﺩﻡ فـــي ﺍلمﺅتمﺭ ﺍلعلمي
ﺍلﺩﻭلي ﺍلﺭﺍبع .،جامعة ﺍلﺯيتﻭنﻪ ﺍالﺭﺩنية

هدفت الدراسة إلى:

ﺍلقياﻡ ببلﻭﺭﺓ ﺇﻁاﺭ فكر حﻭل مفاهيﻡ ﻭﺃنﻭﺍﻉ ﻭمداخل ﻭنظرياﺕ (المعرفة ،ﻭ( Knowledge

 ،KM (Managementﻭﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلمنﻅمي) ،ﻭتﻭﻅيﻑ ﺍلمتاﺡ مـن التـراكم ﺍلمعﺭفـي عﻥ ﺍلمتغيﺭيﻥ ﺍلﺭئيسيﻥ
للﺩﺭﺍسة ( ،KMﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلمنﻅمي) ف ــي بلﻭﺭﺓ ﺃبعاﺩ ﺍلمنهجية ﺍلتي تﺭمي إل ــى تحقي ــق أه ــداف الد ارس ــة عمﻭماﹰ،
ﻭهﺩفها ﺍلرئيس ﻭﺍلمجسﺩ في "تشخيﺹ ﺍلعالقة بين  KMﻭﺍإلبﺩﺍﻉ في ﺍلمنﻅماﺕ"
خلصت الدراسة إلى:

وج ـ ــود عالق ـ ــة ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــائية ب ـ ــين ﺃنﻅمة إدارة المعرف ـ ــة ﻭﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلتنﻅيمي؛ فالمعﺭفة كق ـ ــوة

ﺃساسية محركة لرقتصاﺩ ،إلى جانﺏ ﺍلتغييﺭ ﻭﺍلعﻭلمة ﻭتحﺩياتها ،ﻭلﺩﺕ ﺍلحاجة إلى ﺍإلبﺩﺍﻉ لتﺭجمة " "Kإلـى
(سلع ،خﺩماﺕ ،عمليـ ــات) جﺩيﺩﺓ ﺃﻭ مﻁﻭﺭﺓ ،تحقﻕ للمنﻅمة ميﺯﺓ تنافسية .كمـ ــا أن ﺍلقﺩﺭﺍﺕ ﺍلمعﺭفية مكنـ ــت
ﺍلمنﻅماﺕ مـ ـ ــن ﺇبﺩﺍﻉ منتجاﺕ جﺩيﺩﺓ بسﺭعة كلفـ ـ ــة منخفضة ،فضالﹰ عﻥ االرتقـ ـ ــاء بمستﻭياﺕ ﺍلجـ ـ ــودة للمنتج
ﺍلجﺩيﺩ ،ﺃﻭ ﺍلخﺩمة ﺍلجﺩيﺩﺓ ،إل ـ ــى جانﺏ ﺍلعالقة ﺍلﻭثيقة ب ـ ــين " "KMﻭ"ﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلمنﻅمي" و أثره ـ ــا ف ـ ــي صياغة
ﺍستﺭﺍتيجياﺕ ﺍلمنافسة ،ﻭبما يعﺯﺯ ﺇبﺩﺍعية ﺍلمنﻅمة ﻭنجاحها ﺍلتنافسي.
 .14دراسة (أبو فـارة)2112 ،

عن ـوان الدراســة :ﺍلعالقة بــين اســتخدام مﺩخل إدارة المعرفــة واألدا  ،المــؤتمر العلمــي الــدولي الســنو

الرابع ،جامعة الزيتونة األردنية ،عمان 22-26 ،إبريل.
هدفت الدراسة إلى:

ﺇبﺭﺍﺯ ﺍلدور ﺍلمتﺯﺍيﺩ إلﺩﺍﺭﺓ المعرفة في تحقيـق ﻭتعﻅيﻡ كفـاءة ﻭفاعلية ﺍلمنﻅمة ﺍلحﺩيثة ﻭبناﺀ ﺃنمﻭﺫﺝ

متكام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل متناسﻕ آللية ﺍلت ثيﺭﺍﺕ ﻭﺍلعالقاﺕ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ﺍلمﺩخالﺕ ﺍلمعﺭفية ﻭﺍلعملياﺕ ﺍلمعﺭفية ﻭﺍلمخﺭجاﺕ
ﺍلمعﺭفية (األداء).
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خلصت الدراسة إلى:

ﺃهمية تﻭجيه ﺍلمنﻅمة ﺍلحﺩيثة نحﻭ تطبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مﺩخل إدارة المعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة؛ فﺫلﻙ يﻭفﺭ لها ﺇمﻜاناﺕ جﺩيﺩﺓ

ﻭقﺩﺭﺍﺕ تنافسية متميﺯﺓ ،ﻭيﻭفﺭ لها قﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍسعة مـ ـ ــن تكنولوجياالمعلومـ ـ ــات ITﻭمـ ـ ــن إدارة المعلومـ ـ ــات،IM
ﻭيﻭفﺭ لها نﻅاما ﺩقيقا ﻭفاعال لتخﻁيﻁ ﻭتنفيﺫ ﻭﺭقابة ﺍلعملياﺕ الوظيفيــة ﺍلمختلفــة ،ﻭيﺩعﻡ فلسفة ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلعليا
ﻭﺍتجاهاتها ،ﻭيﺅثﺭ في سلﻭﻙ ﺍألفﺭﺍﺩ بالمنﻅمة ﻭفي ﺇمﻜاناتهﻡ ﻭقﺩﺭﺍتهﻡ ﻭﺍتجاهاتهﻡ.
الدراسات األجنبية
مقدمة

الدرس ــات و األبح ــاث األجنبي ــة الت ــي قام ــت ب ــاالطالع عليه ــا و د ارس ــتها و
تتن ــاول الباحث ــة ف ــي ه ــذا الفص ــل ا

االستفادة منها في دراستها و التي تتعلق بإدارة المعرفة و أبعاد إدارة المعرفة .
 .1دراسة ()Petrovic,2011

عنوان الدراسة:

The Role of Knowledge Management in Increasing Enterprise’s Innovativeness
((Serbia

دور إدارة المعرفة في زيادة االبتكار في المؤسسات (صربيا)
هدفت الدراسة إلى :

إظهــار دور المعرفــة كمصــدر فــي تحديــد قــدرات المؤسســة علــى االبتكــار حيــث تهــدف الرســالة إلــى

اظاهر اهمية تطوير و تفعيل نظم معرفية فعالـة فـي المؤسسـات لمـا لهـا مـن بـالغ الـدور و االثـر فـي بقـاء هـذه
المؤسس ـات و خلــق مي ـزات تنافســية تمكنهــا مــن النمــو و لمــا لهــا مــن اثــر بــالغ فــي تــدعيم ســبل اتخــاذ الق ـ اررات
السليمة بشكل عام.
خلصت الدراسة إلى:

األثـ ــر البـ ــالغ إلدارة المعرفـ ــة فـ ــي تطـ ــوير مسـ ــتوى المهـ ــارات االبتكـ ــار و القـ ــدرات لـ ــدى العـ ــاملين فـ ــي

المؤسسات و اكدت الدراسة على ضرورة أن يـتم التركيـز علـى تهيئـة نظـام معرفـي فعـال فـي المؤسسـات كجـزء
من بنيتها و استخدام هذا النظام ك ساس في عمليات االبتكار و التطوير و المنافسة.
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 .5دراسة ()Jelenic,2011

عنوان الدراسة:

The Importance of Knowledge Management in Organizations – With Emphasis on
(the Balanced Scorecard Learning and Growth perspective (Serbia

أهمية إدارة المعرفة في المنظمات – مع التركيز على منظور بطاقة التعلم و النمو ( صربيا)
هدفت الدراسة إلى :

إظهار األهميـة العظيمـة للمعرفـة كمصـدر حيـو اسـتراتيجي فـي منظمـات األعمـال الحديثـة منـذ بدايـة

القــرن الحــاد والعش ـرين حيــث أدت المنافســة العالميــة الصــارمة إلــى تغيي ـرات جذريــة علــى مســتوى الشــركات
وبات من الضرور اللجوء إلى التطوير و التغيير للحفاظ على البقاء.

خلصت الدراسة إلى:

ضــرورة أن تتكيــف الشــركات مــع التغي ـرات علــى البيئــة الخارجيــة و القيــام بتغي ـرات مواتيــة فــي البيئــة

الداخليــة لــديها تشــمل تــدريب المــوظفين و زيــادة المرونــة و تطــوير األداء و هــذا األمــر ال يــتم بســهولة بــدون
تفعيل و استخدام سبل إدارة المعرفة في تحقيق ذلك حيث انه ال يمكن النظر إلى معظـم العمليـات االداريـة إال
مــن وجهــة نظــر معرفيــة وعليــه فــان التحــد الحقيقــي هنــا هــو تطــوير نظــام إدارة معرفــة فــي الشــركات .وقــد
أظهـرت نتــائج الد ارسـة مــدى األثـر البــالغ إلدارة المعرفـة فــي تطـوير مســتوى المهـارات و التنــاغم بـين المــوظفين
اضافة الى تطوير نظام المعلومات و الحفاظ على الكوادر و زيادة الخبرات و الحفاظ على االستم اررية.
 .3دراسة ()Santos and Gomez, 2008

عنوان الدراسة:

(Knowledge Management and the Analytical Methods for Decision Support (Brazil

إدارة المعرفة و الطرق التحليلية في دعم القرار (الب ارزيل)
هدفت الدراسة إلى :

دراسة السبل و التقنيات المختلفة المستخدمة في دعم الق اررات و تحليل هذه السبل من خالل اسـتخدام

الطــرق الحديثــة فــي المعرفــة .و تصــف هــذه الد ارســة اهميــة المعرفــة فــي المنظمــات الحديثــة و تعــرض وجهتــين
للموضوع من حيث النظر للمعرفة على انها مصدر و على انها عملية.
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خلصت الدراسة إلى:

ضــرورة وضــع اجنــدات بحثيــة لد ارســة الــدور المتبــادل بــين تحليــل الق ـ اررات و إدارة المعرفــة فــي نطــاق

النظرة الشاملة للمعرفة و اشـارت إلـى ضـرورة معرفـة المؤشـرات و طـرق القيـاس فـي إدارة المعرفـة التـي يمكـن
نمذجتها كميا في الشركات.
و اشارت الدراسة إلى أهمية تفعيل و استخدام سبل إدارة المعرفة في تدعيم الق اررات حيث أن المعرفة ستصـبح
بحد ذاتها نادرة في المستقبل القريب.
 .4دراسة()Herschel,2005

عنوان الدراسة:

Knowledge Management and Business Intelligence: the Importance of Integration
((United States

إدارة المعرفة وذكاء األعمال :أهمية التكامل ( الواليات المتحدة)
هدفت الدراسة إلى :

تقديم تحليل شامل للفرق بين ذكاء األعمال ( )Business Intelligenceوادارة المعرفة

( )Knowledge Managementووضع إطار لربط الحقول واحد إلى اآلخر
خلصت الدراسة إلى:

يرك ــز ذكــاء األعم ــال عل ــى المعرفــة الصـ ـريحة ،ولكــن إدارة المعرف ــة يش ــمل ويمكــن المعرف ــة الض ــمنية

والصريحة على حد سواء .كال المفهومين يعـززان الـتعلم ،وصـنع القـرار ،والتفـاهم .لكـن إدارة المعرفـة يمكـن أن
تؤثر على الطبيعة نفسها .وبالتالي ،تشرح هذه الدراسة طبيعة التكامل بين استقصاء المعلومـات وادارة المعرفـة
وتجعل من الواضح أن ذكاء األعمال يجب أن ينظر إليه باعتباره مجموعة فرعية من إدارة المعرفة.
 .5دراسة ()Wu and Hsien, 2005

عنوان الدراسة:

Knowledge Management and Its Application to Problem Diagnostics: Case Study
(of A Management Consulting (Taiwan

إدارة المعرفة و تطبيقها في تشخيص المشكالت  :دراسة حالة شركة استشارية ( تايوان)
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هدفت الدراسة إلى :

دراسة إدارة المعرفة و أثرها على المؤسسات في عملية اعـادة تشـكيل وهيكلـة احـدى الشـركات االداريـة

االستشــارية .و يستكشــف البحــث اســتراتيجيات الشــركة فــي اســتخدام إدارة المعرفــة و تقــدمها و تطورهــا فــي هــذا
المجال و ذلك لتحسين عملية تشخيص و حل المشكالت.
خلصت الدراسة إلى:

األثــر البــالغ إلدارة المعرفــة فــي تشــخيص المشــكالت و تســهيل عمليــة اعــادة الهيكلــة و قــد كــان هنــاك

فــرق نســبي ملحــوظ فــي مــدى ســرعة التنفيــذ و التوصــل للحلــول عنــد اســتخدام إدارة المعرفــة ك ســاس فــي تلــك
العمليــة و قــد خرجــت الد ارســة بتوصــيات اهمهــا ضــرورة إعمــال إدارة المعرفــة فــي البنيــة االساســية فــي الشــركات
اء علـى المـدى القصـير او
ناهيك عن استخدامها في تطوير و حـل المشـكالت التـي تتعـرض لهـا الشـركات سـو ً
الطويل.
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الدراسات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار
الدراسات المحلية
مقدمة

الدرس ــات و األبح ــاث المحلي ــة الت ــي قام ــت ب ــاالطالع عليه ــا و د ارس ــتها و
تتن ــاول الباحث ــة ف ــي ه ــذا الفص ــل ا

االستفادة منها في دراستها و التي تتعلق بعملية اتخاذ الق اررات .
 .1دراسة (النبيه)2100 ،

عنوان الدراسة  :فاعلية اتخاذ القرار و عالقتها باألنماط القيادية السائدة لدى مدير المدارس الثانوية
بمحافظات غزة

هدفت الدراسة إلى :

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على العالقة بين فاعلية اتخاذ القرار وتوافر النمط التفاعلي والنمط

التحويلي لدى مدير المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر معلميهم ،وكذلك معرفة أثر متغيرات:
(النوع ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخدمة ،والمنطقة التعليمية) على متوسطات تقديرات المعلمين على هذه
العالقة .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانتين :األولى لقياس
درجة فاعلية اتخاذ القرار واشتملت على ( )45فقرة في مجال واحد ،واألخرى لقياس درجة توافر النمط

التفاعلي والنمط التحويلي ،معتمداً على استبانة القيادة ذات السلوكيات المتعددة لباس وأفوليو ،وتكو نت من

( )45فقرة ،في مجالين ،األول :النمط التفاعلي ب بعاده الثالثة :المكافآت الطارئة واإلدارة باالستثناء

"اإليجابية" واإلدارة باالستثناء "السلبية" ،واآلخر :النمط التحويلي ب بعاده الخمسة :الجاذبية الشخصية والت ثير
المثالي والدافعية المستوحاة واالستثارة العقلية واالعتبار الفرد  .وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي
محافظات غزة للعام الدراسي  5100-5101و البالغ عددهم ( )4911وتكونت عينة الدراسة التي تم
اختيارها بالطريقة العنقودية من  111معلمو معلمة .
خلصت الدراسة إلى:

 .1حصــلت درجــة فاعلي ـة اتخــاذ الق ـرار لــدى مــدير المــدارس الثانوي ـة علــى وزن نســبي قــدره ()11.91
بدرجة كبيرة.
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 .2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة فاعليـة اتخـاذالقرار تعـزى
لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمـي األقـل ،و لمتغيـر سـنوات الخدمـة لصـالح الخدمـة "األقـل
من خمس سنوات" ،ولمتغير المنطقة التعليمية لصالح شرق غزة وغرب غزة،والوسطى.

 .3توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة فاعلية اتخاذ القرار ودرجة توافر أبعاد النمط التحويلي ،أوبعـاد
النمط التفاعلي ما عـدا :بعـد اإلدارة باالسـتثناء (السـلبية) حيـث توجـد عالقـة ارتباطيـة سـلبية بينهـا وبـين
درجة فاعلية اتخاذ القرار.

 .2دراسة (مسعود)2112 ،

عنوان الدراسة  :تحليل اسباب الخط في اتخاذ الق اررات في المصارف العاملة في قطاع غزة

هدفت الدراسة إلى :

دراسة الصعوبات و المشاكل و اسباب الخط في اتخاذ الق اررات االدارية في المصارف الوطنية في

قطاع غزة و تناقش العوامل المؤثرة على اتخاذ الق اررات وذلك من خالل العوامل الشخصية و عوامل ثقافة
المنظمة و العوامل االخرى التي تؤد إلى اسباب الخط و تؤثر على اتخاذ الق اررات المصرفية .و كان

مجتمع الدراسة مون من متخذ الق اررات في جميع المصارف الوطنية في قطاع غزة و المتمثلة من 00
مصرف و تم اختيارها بطريقة الحصر الشامل حيث تم توزيع  003استبانة و كانت الردود  019ا ما
يمثل .%92.1
خلصت الدراسة إلى:

 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول واقع تطبيق ممارسة كل مـن اإلدارة العليـا و الوسـطى ألبعـاد
ثقافة المنظمة في المصارف الوطنية في قطـاع غـزة الممثلـة ( بالتحـد الـوظيفي ،االتصـال ،التماسـك
االجتماعي) يعزى للخصائص الشخصية و الوظيفيـة مـن حيـث ( نـوع النـوع ،العمـر ،المؤهـل العملـي،

سنوات الخبرة اإلجمالية ،نظام اإلشراف).

 .2ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ح ــول واق ــع تطبي ــق ممارس ــة ك ــل م ــن اإلدارة العلي ــا و الوس ــطى
للعوامل التي تؤد إلى أسباب الخط في اتخاذ القـ اررات فـي المصـارف الوطنيـة فـي قطـاع غـزة يعـزى

للخصــائص الشخصــية و الوظيفيــة مــن حيــث ( نــوع النــوع ،العمــر ،المؤهــل العملــي ،ســنوات الخبـ ـرة
اإلجمالية ،نظام االش ارف).
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 .3توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية حــول واقــع تطبيــق ممارســة كــل مــن اإلدارة العليــا و الوســطى ألبعــاد
ثقافة المنظمة و لصالح رؤساء األقسام في المصـارف الوطنيـة

قطـاع غـزة يعـزى لعامـل ( المسـمى

الوظيفي)

 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية حـول واقـع تطبيـق ممارسـة كـل مـن اإلدارة العليـا و الوسـطى للعوامـل
التي تؤد إلى أسباب الخط في اتخاذ القررات في المصارف الوطنيـة فـي قطـاع غـزة يعـزى لعامـل (
المؤهـ ــل العلمـ ــي و المسـ ــمى الـ ــوظيفي) ،كـ ــان موجـ ــه نحـ ــو الحاصـ ــلين علـ ــى البكـ ــالوريوس اكثـ ــر مـ ــن
الحاصلين على الماجستير و لصالح رؤساء األقسام من المراقبين وذلك على التوالي.
 .3دراسة (عياش)2112 ،

عنوان الدراسة  :واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار و حل المشكالت لدى المؤسسات األهلية

بقطاع غزة.

هدفت الدراسة إلى :

التعرف على مدى تطبيق المؤسسات األهلية لألساليب الكمية في حل المشكالت و اتخاذ القرار و

مصادر المعرفة بهذه األساليب التي تمارس في المؤسسات األهلية ،و تهدف الدراسة إلى تحديد المعوقات و
المشكالت التي تواجه استخدام األساليب الكمية في اتخاذ الق اررات في المؤسسات األهليةـ حيث استخدم
الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكون مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات الفاعلة المؤثرين
في اتخاذ الق اررات و عددهم ( )311مفردة ،و قد تم االعتماد على االستبانة لجمع البيانات و تم توزيع 511

استبانة على العاملين بمعدل استبانتين لكل مؤسسة أ بواقع  %21من مجتمع الدراسة و تم استرداد ما
نسبته  %01.2من عينة الدراسة.
خلصت الدراسة إلى:

 .1المعرفة باألساليب الكمية لدى العاملين في المؤسسات األهلية و مدى تطبيقها دون المتوسطة.

 .2هنــاك رغبــة كبي ـرة فــي التعــرف علــى األســاليب الكميــة التخــاذ الق ـ اررات و تطبيقهــا لــدى العــاملين فــي
المؤسسات األهلية.

 .3التعليم الذاتي لدى العاملين من أهم الطرق للحصول على المعرفة باستخدام األساليب الكمية.
 .4الطرق الكمية التي تستخدمها المؤسسات األهلية محدودة.

 .5أهم األسباب التي تحـد مـن اسـتخدام األسـاليب الكميـة فـي اتخـاذ القـ اررات فـي المؤسسـات األهليـة عـدم
توفر األشخاص المتخصصين لدى المؤسسات.
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الدراسات العربية
مقدمة

تتناول الباحثة في هذا الفصل الدراسات و األبحاث العربية التي قامت باالطالع عليها و د ارسـتها و االسـتفادة

منها في دراستها و التي تتعلق بعملية اتخاذ الق اررات .
 .1دراسة (حمزة)2112 ،

عنوان الدراسة  :عالقة القرار االستراتيجي في األداء المصرفي في العراق

هدفت الدراسة إلى :

تبين الق اررات اإلست ارتيجية الضرورية لمتابعة عمليات تخطيط وتخصيص الموارد ومستوى األداء

في المصارف الع ارقية و بيان عالقة الق اررات اإلست ارتيجية في مستوى األداء للمصارف الع ارقية .و تم
اختيار أربعة من المصارف األهلية الع ارقية كعينة عمديه للبحث من ( )50مصرف أهلي وتشكل العينة
نسبة  %09من مجتمع البحث ولمدة أربع سنوات بما يضمن تعرضها إلى نفس المتغيرات البيئية تقريبا

وبالتالي تقارب الق اررات اإلست ارتيجية ألمتخذه لتشابه المدخالت من البيئة الخارجية
خلصت الدراسة إلى:

 .1عنــدما تكــون الق اررات اإلست ارتيجية فــي مجال االستثمار غير كفوءة يكــون هنــاك ضعف ملمــوس فــي
النتائج المتحققة .

 .2إن الق اررات اإلست ارتيجية المتخذة لزيادة رأس المال لم تكن موفقة وشكلت عبئا علىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمصرف أكثر
منها فائدة للمصرف .

 .3لم تلج المصارف إلى وضع است ارتيجيات تسويقية لجذب الودائع .

 .4بالنظـ ـ ـ ـ ـ ــر لما ورد فـ ـ ـ ـ ـ ــي نتائج النسب المالية كانت الق اررات التشغيلية ضعيفة وغير مجدية وأدت إلى
انخفاض النتائج المتحققة بل و إلى حدوث خسائر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بعض المصارف ،وهذا يؤد إلى إثبات

صحة فرضية الد ارسية إذ توجد عالقة قوية بين القرار اإلست ارتيجي واألداء المصرفي .
 .2دراسة (فيصل)2112 ،

عنوان الدراسة  :ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمﺅثﺭﺓ على مشاركة الموظفين في صنع ﺍلقﺭﺍﺭ ﻭعالقته بمستوىﺃﺩﺍئهﻡ في

مجلس الشورى األردني
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هدفت الدراسة إلى :

تعﺭﻑ ﺍلعﻭﺍمل ﺍلشخصية ﻭﺍلتنﻅيمية ﻭﺍالجتماعية ﺍلمﺅثﺭﺓ في مشاركة الموظفين بمجلﺱ ﺍلشﻭﺭﻯ

في صناعة ﺍلقﺭﺍﺭ ،ﻭشملﺕ ( )001مبحﻭثاﹰ.
خلصت الدراسة إلى:

هناك ت ثيﺭ للعﻭﺍمل ﺍلشخصية ﻭﺍلتنﻅيمية ﻭﺍالجتماعية في مشاركة الموظفين في صنع ﺍلقﺭﺍﺭ في

مجلﺱ ﺍلشﻭﺭﻯ ،ﻭأن أكثر هذه ﺍلعﻭﺍمل ت ثيﺭﺍﹰ هي ﺍلعﻭﺍمل ﺍالجتماعية
 .3دراسة (بيدس)2112 ،

عنوان الدراسة  :استخدام ﺍألساليﺏ ﻭﺍلبﺭﺍمج ﺍلعلمية ﺍلحﺩيثة إلﺩﺍﺭﺓ المعرفة في ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ من قبل
مدراء شركات ﺍالتصال ﺍألﺭﺩنية

هدفت الدراسة إلى :

تعﺭﻑ ﻭﺍقع استخدام ﺍألساليﺏ ﻭﺍلبﺭﺍمج ﺍلعلمية ﺍلحﺩيثة إلﺩﺍﺭﺓ المعرفة في ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ من قبل

مديرﻱ شركات ﺍالتصاالﺕ ﺍألﺭﺩنية ﻭمعﺭفة ما ﺇﺫﺍ كان هناك فﺭﻭﻕ ذات داللة إحصائية في استخدام هذه
ﺍلبﺭﺍمج ﻭﺍألساليﺏ تعﺯﻯ إلى ﺍلمتغيﺭﺍﺕ ﺍلﺩيمغﺭﺍفية  ،ﺇضافة إلى تعرﻑ ﺍلعقباﺕ ﻭﺍلتحﺩياﺕ ﺍلتي تﻭﺍجه
استخدام ﺍألساليﺏ ﻭﺍلبﺭﺍمج ﺍلعلمية ﺍلحﺩيثة إلﺩﺍﺭﺓ المعرفة في شركات ﺍالتصاالﺕ ﺍألﺭﺩنية .ﻭقﺩ تكون

مجتمع الدراسة من مديرﻱ ﺍلﺩﻭﺍئﺭ ﻭمديرﻱ األقسام لﺩﻯ شركات ﺍالتصاالﺕ ﺍألﺭﺩنية ﻭعددهم ( ،)050ﻭقﺩ
تم ﺍعتماﺩ ﺍالستبانة في جمع ﺍلبياناﺕ.
خلصت الدراسة إلى:

تستخﺩﻡ ﺍألساليﺏ ﻭﺍلبﺭﺍمج ﺍلعلمية ﺍلحﺩيثة إلﺩﺍﺭﺓ المعرفة مثل ﺃنﻅمة ﺃتمتة ﺍلمﻜاتﺏ بدرجة عالية،

ﻭتستخﺩﻡ ﺃنﻅمة معﺭفة ﺍلعمل ﻭﺃنﻅمة تعاﻭﻥ ﺍلمجمﻭعة بدرجة متﻭسﻁة ،ﺃما تﻁبيقاﺕ الذكاء ﺍالصﻁناعي
فتستخﺩﻡ بدرجة منخفضة.
تحقق الق اررات المتخذة باألساليب العلمية الحديثة إلدارة المعرفة النتائج المرجوة منها
 .4دراسة (العواودة)2112 ،

عنوان الدراسة  :ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمﺅثﺭﺓ علىنمﻁ ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ لﺩﻯ ﺍلمديريﻥ في ﺍلقﻁاﻉ ﺍلعاﻡ في

ﺍألﺭﺩﻥ
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هدفت الدراسة إلى :

تحﺩيﺩ ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمﺅثﺭﺓ في نمﻁ ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ لﺩﻯ ﺍلمديريﻥ في ﺍلﻭﺯﺍﺭﺍﺕ المركزية في

ﺍألﺭﺩﻥ ،ﻭتﻜﻭنﺕ عينة الدراسة من ()419مديرﹰﺍ.
خلصت الدراسة إلى:

يﺅثﺭ(ﺍلمستوىﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻭضﻭﺡ ﺍللﻭﺍئح ﻭﺍلتعليماﺕ ،ﻭﻁبيعة المشكلة ﺍإلﺩﺍﺭية ،ﻭتﻭﺍفﺭ

ﺍلمعلﻭماﺕ ،ﻭبيئة ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭعنصﺭ ﺍلمخاﻁﺭﺓ ،ﻭﺍلنمﻁ ﺍلقياﺩﻱ) في ﺃنماﻁ ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلمبﺭمجة منها
ﻭغيﺭ ﺍلمبﺭمجة ،لكن بنسﺏ مختلفة.
 .5دراسة (البحيصي)2112 ،

عنوان الدراسة :تكنولوجيا المعلومات ﺍلحﺩيثة ﻭﺃثﺭها علىﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في منﻅماﺕ ﺍألعمال –

ﺩﺭﺍسة ﺍستﻁالعية للﻭﺍقع ﺍلفلسﻁيني.
هدفت الدراسة إلى :

محاﻭلة ﺍستﻁالﻉ ﺃثﺭ استخدام تكنولوجيا المعلومات على ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في ﺍلمنشآﺕ

ﺍلفلسﻁينية ،تم تصميﻡ ﺍستبانة لتحقيق أهداف الدراسة ﻭﺯعﺕ علىعينة حجمها ( )10مشاﺭﻙ من مديرﻱ

ﺍلشﺭﻜاﺕ ﺍلتي تعمل في ﺍلقﻁاعاﺕ ﺍالقتصاﺩية (ﺍلتجاﺭية ﻭﺍلصناعية ﻭقﻁاﻉ
ﺍلمقاﻭالﺕ ﻭقﻁاﻉ ﺍلخﺩماﺕ ﻭﺍلقﻁاﻉ ﺍلﺯﺭﺍعي).
خلصت الدراسة إلى:

أن ﺍلنقﺹ ﺍلﻭﺍضح في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الشركات ﺍلفلسﻁينية يعﻜﺱ بكل ﻭضﻭﺡ

قﺩﺭﺍﹰ ضئيالﹰ من ﺃثﺭ هذه التكنولوجيا علىعملية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ في هذه الشركات.
 .6دراسة (المشرقي)2112 ،

عنوان الدراسة :دور تكنولوجيا المعلوماتفي تحليل المشكالت ﻭﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ في ﺍلمنﻅماﺕ ﺍلصناعية

ﻭﺍلخﺩمية

هدفت الدراسة إلى :

تعﺭﻑ دور تكنولوجيا المعلومات في تحليل المشكالت ﻭﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ في ﺍلمنﻅماﺕ ﺍلصناعية

ﻭﺍلخﺩمية.
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خلصت الدراسة إلى:

أن استخدام نظام المعلومات ﺍلمبني علىﺍلحاسﺏ ﺍآللي يساعﺩ على ﺍلتقليل من عﺩﺩ ﺍلمستﻭياﺕ

ﺍإلﺩﺍﺭية ،كذلك ﺯياﺩﺓ قﺩﺭﺓ ﺍلمنﻅماﺕ على التحكم في مركزية صنع ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭأن نظم المعلومات ﺍلمبنية
على ﺍلحاسﺏ ﺍآللي تﺩعﻡ صنع ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلتنﻅيمية من خالل تيسيﺭ عمليات ﺍالتصال بين المشاركين في
ﺍلقﺭﺍﺭ.
 .7دراسة (العتيبي)2112 ،

عنوان الدراسة  :دور المعلوماتفي عملية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في ﺍلمديرية ﺍلعامة للجﻭﺍﺯﺍﺕ بمﺩينة

ﺍلﺭياﺽ

هدفت الدراسة إلى :

تحﺩيﺩ ﺃهﻡ مصاﺩﺭ جمع المعلوماتﺍلالﺯمة التخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في ﺍلمديرية ﺍلعامة

للجﻭﺍﺯﺍﺕ ،ﻭتعﺭﻑ ﺍلﻁﺭﻕ ﺍلمستخﺩمة للحصﻭل علىالمعلوماتﺍلالﺯمة لعملية ﺍتخاﺫ لقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية،
ﻭتعريف ﺍلخﻁﻭﺍﺕ ﺍلتي يمكن ﺍتباعها لتفعيل عملية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية.
خلصت الدراسة إلى:

 .1ﺇﻥ مـ ـ ـ ــن ﺃهﻡ مصاﺩﺭ جمع المعلومـ ـ ـ ــاتﺍلالﺯمة التخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية :ﺍألنﻅمة ﺍللﻭﺍئح ﻭﺍلقﻭﺍنيﻥ
ﻭﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﻭﺍألبحاﺙ ﻭﺍلخﻁﻁ ﻭﺍلمخﻁﻁاﺕ ﺍلتنفيﺫية ،ﻭﺍلتقاﺭيﺭ ﺍلﺭسمية ،الكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ﺍلمﺭجعية

ﺍلمتخصصة.
 .2أكثـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺍلﻁﺭﺍئﻕ ﺍلمستخﺩمة للحصﻭل علىالمعلومـ ـ ـ ـ ـ ــاتﺍلالﺯمة التخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية ،هي :جمع
ﺍألفﺭﺍﺩ للمعلﻭماﺕ ب نفسهﻡ ،استخدام جميع ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلمتاحة للحصﻭل علىﺍلمعلﻭماﺕ.

 .3ﺇﻥ المعلومــات لها دور فعال فــي عملية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية مــن حيــث تحقيــق ﺍألهﺩﺍﻑ ﺍلمﺭجﻭﺓ
ب ـ كبر قﺩﺭ مــن الكفــاءة ،ﻭﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍلمناسبة ،ﻭتحﺩيﺩ ﺍلمشﻜلة ﻭتحليلها ،ﻭتنفيﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ بﻁﺭيقة

صحيحة ،ﻭﺍتخاﺫ قﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭشيﺩﺓ.
الدراسات األجنبية
مقدمة

الدرس ــات و األبح ــاث األجنبي ــة الت ــي قام ــت ب ــاالطالع عليه ــا و د ارس ــتها و
تتن ــاول الباحث ــة ف ــي ه ــذا الفص ــل ا

االستفادة منها في دراستها و التي تتعلق بعملية اتخاذ الق اررات .
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 .1دراسة ()Philbin,2005

عنوان الدراسة :

( Strategic decision-making. Group behavior, and public relations strategies
(university of Maryland, USA

عمليــة صــنع القـ ـ اررات االســتراتيجية و الس ــلوك التنظيمــي و اس ــتراتيجيات العالقــات العامــة ( جامعــة ميرالن ــد،
الواليات المتحدة األمريكية)
هدفت الدراسة إلى :

د ارســة العالقــة مــا بــين الس ــلوك التنظيمــي و عمليــة صــنع القـ ـ اررات االســتراتيجية اض ــافة الــى ربطه ــا

باستراتيجيات العالقات العامة للمؤسسات و قد تم استخدام طريقة المقابالت الشخصية لصناع الق اررات.
خلصت الدراسة إلى:

هنــاك مجموعــة مــن القوالــب المتعلقــة بفاعليــة اتخــاذ الق ـ اررات االســتراتيجية أولهــا أن المنظمــات التــي

كانــت تنظ ـر للق ـ اررات كعمليــة اســتم اررية مرتبطــة ب هــداف مهمــة كانــت تتوصــل لق ـ اررات اكثــر فاعليــة ،ثانيــا ان
الشفافية هي عنصر غاية في االهمية في عمليـة اتخـاذ القـ اررات االسـتراتيجية حيـث تـؤد الـى ت ازيـد الثقـة بـين
العاملين و كذلك وجـدت الد ارسـة أن مشـاركة الرؤسـاء مرؤوسـيهم لهـا بـالغ االثـر فـي زيـادة فعاليـة القـ اررات كمـا
وجــد أن كــل مــن المعرفــة و االلتـزام و الـوالء و التصــميم و وحــدة االدارة تــؤد كلهــا الــى زيــادة فعاليــة القـ اررات

االستراتيجية.

تحقق الق اررات المتخذة باألساليب العلمية الحديثة إلدارة المعرفة النتائح المرجوة و تتم مشاركة
الموظفين المعنين في عملية اتخاذ هذه الق اررات و االختيار ما بين البدائل اعتمادا على مستوى الخبرة لدى
هؤالء الموظفين
 .2دراسة ()Nolte,2001

عنوان الدراسة :

Making the Tough Call Factors that Influence Principal decision Making (Western
)Carolina University, USA

العناصــر المــؤثرة فــي صــنع الق ـ اررات مــن قبــل مــدير المدرســة
األمريكية)

هدفت الدراسة إلى :
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( جامعــة كاروالينــا الغربيــة ،الواليــات المتحــدة

معرفة العوامل المؤثرة في مدير المدارس فـي عمليـة صـنع القـ اررات الصـعبة ،واعتمـد الباحـث المـنهج
الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 04مدي ار المدارس المختارين لهذا الغرض.
خلصت الدراسة إلى:

 .1تؤثر البيئة المحيطة في عملية صنع القرار.

دور مهم اً في ذلك.
 .2إ ن السياق الذ يتم فيه صنع القرار يلعب ًا
 .3الزمن يلعب دو ار مهما في عملية صنع القرار
 .3دراسة ()Khatri,2000

عنوان الدراسة :

)Role Of Intuition In Strategic Decision Making(United States

دور الحدس في عملية اتخاذ الق اررات االستراتيجية
هدفت الدراسة إلى :

تبيــين دور الحــدس فــي عمليــة اتخــاذ الق ـ اررات االســتراتيجية حيــث ال توجــد الكثيــر مــن االبحــاث التــي

قامت بدراسة الموضوع بالرغم من كثرة اللجوء للحـدس فـي بعـض القـ اررات الحاسـمة مـن قبـل المـديرين و عليـه
فان هذه الدراسة تطرقت الى هذا الموضوع المهمل في عملية اتخاذ القـ اررات االسـتراتيجية و قـد قامـت الد ارسـة
بعمــل اســتطالعات وزع علــى رؤســاء دوائــر و اقســام و مــدراء فــي مجموعــة مــن الشــركات التــي قــدمت خــدمات
متنوعة محوسبة و بنكية في الواليات المتحدة
خلصت الدراسة إلى:

أن اســتخدام الحــدس لديــه عالقــة ايجابيــة مــع األداء الــوظيفي فــي ظــل وجــود بيئــة غيــر مســتقرة و لكنــه

جاء بعالقة سالبة حيث كانت البيئة مستقرة و اوصت الدراسة بضرورة عدم استخدام الحـدس و االعتمـاد علـى
المعرفي عندما تكون البيئة مستقرة بينما ترجع حرية االختيار ألصحاب القرار في حالة البيئة غير المستقرة.
الدراسات التي تبحث في العالقة إدارة المعرفة و اتخاذ القرار
مقدمة

الدرس ــات و األبح ــاث المحلي ــة الت ــي قام ــت ب ــاالطالع عليه ــا و د ارس ــتها و
تتن ــاول الباحث ــة ف ــي ه ــذا الفص ــل ا

االستفادة منها في دراستها و التي تربط بين إدارة المعرفة و اتخاذ الق اررات .
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الدراسات المحلية

قامت الباحثة بالبحث و االستقصاء و لم تتمكن من ايجاد أ دراسة تناولت الربط بين أبعاد إدارة المعرفة و

عملية اتخاذ الق اررات على المستوى المحلي.
الدراسات العربية
مقدمة

تتناول الباحثة في هذا الفصل الدراسات و األبحاث العربية التي قامت باالطالع عليها و د ارسـتها و االسـتفادة

منها في دراستها و التي تربط بين إدارة المعرفة و اتخاذ الق اررات .
 .1دراسة (الشمري)2102 ،

عنوان الدراسة  :دور إدارة المعرفة في دعم عمليات اتخاذ الق اررات بشركة أرامكو السعودية

هدفت الدراسة إلى :

الكشف عن دور تطبيق إدارة المعرفة في تحسين عمليات اتخاذ الق اررات ،والتعرف على أهم العوامل

المؤثرة في إدارة المعرفة و دعم عمليات اتخاذ الق اررات ،و تقديم دليل ارشاد مقترح عن آلية تطبيق إدارة
المعرفة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،وصممت استبانة إلكترونية  ،باإلضافة إلى إاجراء

اللقاءات و االتصاالت مع المسؤولين في القطاع و المشاركة بالرسائل االلكترونية و متابعة الموقع

االلكتروني للشركة و االطالع على األدلة التنظيمية الصادرة من القطاع و تكونت عينة الدراسة من ( )001
مهندسا تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،و تم استرجاع( )031استبانة و كانت نسبتها ( )%00من عينة
الدراسة.
خلصت الدراسة إلى:

 .1عــدد الك ـوادر البش ـرية للــذكور بقطــاع الخــدمات الهندســية يزيــد علــى عــدد اإلنــاث حيــث بلغــت نســبتهم
 %99من أفراد عينة الدراسة.
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 .2حص ــل مح ــور دور تطبي ــق إدارة المعرف ــة ف ــي عملي ــات اتخ ــاذ القـ ـ اررات عل ــى الترتي ــب الثال ــث و ك ــان
متوســطه الحســابي ( ) 3.1بنســبة مئويــة بلغــت ( )%04.3وهــو يمثــل درجــة عاليــة وفقــا الســتجابات

أفراد العينة.

 .3الهياكــل التنظيميــة فــي الشــركة ال تســهل تــدفق المعرفــة ،و قطــاع الخــدمات الهندســية يمتلــك بنيــة تقنيــة
عالية تمكن موظفيها من اجراء عمليات إدارة المعرفة الالزمة لعمليات اتخاذ الق اررات.

 .4يجــب إيجــاد حـ ـوافز ماديــة لتشــجيع المهندســين علــى المشــاركة بالمعرف ــة و تقيــيمهم عليهــا ،و تعزيـ ـز

الســيطرة علــى المعرفــة الداخليــة بتطبيــق نمــاذج إدارة المعرفــة التــي تحــدد مصــادر المعرفــة ،و التوســع
ببرامج الدراسات العليا لتنمية مصادر المعرفة الداخلية.

 .2دراسة (نوري)2102،

عنوان الدراسة :دور إدارة المعرفة في اتخاذ القرار دراسة حالة لعينة من مدير منظمات األعمال في

محافظة دهوك

هدفت الدراسة إلى :

الوقوف على دور أهمية إدارة المعرفة في عملية صنع على مستوى منظمة األعمال  .الغاية الرئيسية

للمبحث هي تركيز االهتمام على المفاهيم األساسية إلدارة المعرفة  .الهدف اآلخر هو لتحديد ضرورة مستوى
المعرفة لمنظمات األعمال .ثم تحديد المزايا والمصاعب لتطبيق المعرفة.
وقد تم اعتماد ( )12استبانة من االستبانة الموزعة والبالغة ( )01استبانة و بتحليل إجابات

االستبيانات إحصائياً تبين أن الق اررات لمنظمة أعمال عينة البحث يدركون أهمية استخدام المعلومات توظيفها
في عملية بناء واتخاذ الق اررات.

خلصت الدراسة إلى:

أن االستخدام الفعلي أو االستثمار األمثل للمعرفة اإلدارية في القطاع االقتصاد ال يزال محدوداً

بسبب وجود معوقات ومحددات تتعلق بالمدراء والقيادات واإلمكانات البشرية والتقنية والمعلوماتية والمادية
المتاحة .
 .3دراسة (محسن و آخرون )2100،

عنوان الدراسة  :أهمية إدارة المعرفة في عملية اتخاذ الق اررات المالية في البنوك البحرينية
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هدفت الدراسة إلى :

دراسة أهمية إدارة المعرفة و أثرها في عملية اتخاذ الق اررات المالية في البنوك في مملكة البحرين و

قد غطت الدراسة البنوك العاملة هناك بعينة  11فردا.
خلصت الدراسة إلى:

هناك أثر كبير بين أبعاد إدارة المعرفة و فاعلية اتخاذ القرار حيث تت ثر فاعلية اتخاذ الق اررات مباشرة

بمدى توافر المعلومات التقنية و قدرة األفراد على المشاركة و التنسيق التنظيمي في داخل البنوك ما بين
األقسام و األفرع المختلفة .و قد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام في ادارة المعرفة على مستوى البنوك
خاصة و المؤسسات عاملة لما لها من بالغ األثر على فاعلية اتخاذ الق اررات.
هناك عالقة مباشرة ما بين تكنولوجيا المعلومات و عملية اتخاذ الق اررات حيث أن استخدام تكنولوجيا

المعلومات يلعب دو ار ايجابيا في اتخاذ الق اررات السليمة.

هناك أثر كبير لبعد المشاركة المعرفية على عملية اتخاذ الق اررات حيث تؤد مشاركة المعرفة
السليمة إلى وصول معلومات البدائل المتاحة بشكل و ٍ
اف للموظفين المعنيين باالختيار فيم بينها و بالتالي
تشكل ركيزة أساسية في اتخاذ الق اررات السليمة حيث أن عملية اتخاذ الق اررات لها بالغ األثر على تحديد
مصير و استم اررية البنوك.
أثبتت الدراسة وجود عالقة قوية ما بين اتخاذ ق اررات سليمة و الثقافة التنظيمية و أ وصت الدراسة
بضرورة أن تكون الثقافة التنظيمية في المؤسسة متطابقة مع رسالتها وبيئتها.
هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابة المبحوثين حول إدارة المعرفة تعزى للمتغيرات الديموغرافية
(المستوى التعليمي ،عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،المسمى الوظيفي) بيمنما بينت الدراسات عدم وجود
هذه الفروق للمتغيرات الديموغرافية ( النوع و العمر و عمر المنظمة) .و أظهرت النتائج وجود فروق ذات

داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول عملية اتخاذ الق اررات تعزى للمتغيرات الديموغرافية (العمر،
عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،المسمى الوظيفي و عمر المنظمة) بيمنما بينت الدراسات عدم وجود هذه
الفروق للمتغيرات الديموغرافية ( النوع و المستوى التعليمي).

 .4دراسة (ﺯريقات)2111،

عنوان الدراسة  :ﺃثﺭ إدارة المعرفة في فاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ في الشركات ﺍالستخﺭﺍجية ﺍألﺭﺩنية

هدفت الدراسة إلى :
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 .1تعﺭﻑ ﺃثﺭ إدارة المعرفة في فاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ في الشركات ﺍالستخﺭﺍجية ﺍألﺭﺩنية.
 .2تعﺭﻑ تصﻭﺭﺍﺕ ﺍلعامليﻥ في الشركات ﺍالستخﺭﺍجية ﺍألﺭﺩنية ألبعاﺩ ﺃﺩﺍﺭه المعرفة.

 .3تعﺭﻑ فاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ من وجهة نظر ﺍلعامليﻥ في الشركات ﺍالستخﺭﺍجية ﺍألﺭﺩنية.
 .2خلصت الدراسة إلى:

وجود ت ثير مباشر ألبعاد إدارة المعرفة على عملية اتخاذ الق اررات السيما االستراتيجي منها ،و قد

وجدت الدراسة وجود عالقة قوية ما بين استخدام تكنولوجيا المعلومات و عملية اتخاذ الق اررات بضرورة

ﺍلعمل و أثبتت وجود عالقة طردية ما بين المورد البشر و اتخاذ الق اررات كما أوضحت الدراسة وجود

عالقة طردية ما بين الثقافة التنظيمية و عملية اتخذا الق اررات و أكدت الدراسة على ضرورة تعﺯيﺯ توظيف
ﺃبعاﺩ إدارة المعرفة ﻭفاعلية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ،من خالل ﺇيجاﺩ قاعﺩﺓ بياناﺕ ﻭنظم للمعلﻭماﺕ ،قاﺩﺭﺓ علىتﺯﻭيﺩ
ﺇﺩﺍﺭتها بما تحتاجه من معلﻭماﺕ كمية ﻭنﻭعية في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمناسﺏ ﻭﺍلشﻜل ﺍلمناسﺏ ،ﻭعلىجميع ﺍلمستﻭياﺕ
ﺍإلﺩﺍﺭية فيها ،باعتباﺭها أحد المكونات ﺍألساسية في إدارة المعرفة.
 .5دراسة ( الدوري و العزاوي)2112 ،

عنوان الدراسة  :إدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار االستراتيجي في الشركات الصناعية

في بغداد

هدفت الدراسة إلى :

 .1اثبــات وجــود عالقــة جوهريــة طرديــة بــين المعرفــة وعمليــة اتخــاذ الق ـرار التــي تعتمــدها القيــادة وكــل مــن
الق اررات االبتكارية للموارد البشرية .

 .2إمكانية تحليل مشكلة إهدار المعرفة والعوامل المسببة لهذه الظاهرة ووضع أساليب للسيطرة عليها .
خلصت الدراسة إلى:

 .1إن المدخل المعرفي أداة هامة وضرورية لممارسـة ألنشـطة اإلداريـة المختلفـة فـي المنظمـات لـيس فقـط
فــي حــل المشــكالت  ،والــتعلم والتخطــيط بــل فــي تقريــر مصــير المنظمــة ومســتقبلها عــن طريــق اتخــاذ

القرار االستراتيجي األمثل .

 .2إن معظـم مــدراء عينــة البحـث مــدركون ومتفقــون فـي الـ أر حــول أهميـة المعلومــات والبيانــات الموجــودة
في المنظمة وهياكلها بما تعنيه مـن معـارف ظـاهرة لـديها ودورهـا الهـام فـي عمليـة التخطـيط المسـتقبلي

للمنظمة .
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 .3هناك نسبة كبيرة إلى حد ما من مدراء عينة البحـث غيـر قـادرة علـى اسـتيعاب وفهـم المعرفـة الضـمنية
والمتمثلـ ــة بالمهـ ــارات والخبـ ـرات والقـ ــدرات التـ ــي يمتلكهـ ــا أفـ ـراد المنظمـ ــة فـ ــي الوصـ ــول إلـ ــى األهـ ــداف

المرسومة ومواجهة التحديات ضمن البيئة التنافسية لمنظماتهم .
الدراسات األجنبية :
مقدمة

الدرس ــات و األبح ــاث األجنبي ــة الت ــي قام ــت ب ــاالطالع عليه ــا و د ارس ــتها و
تتن ــاول الباحث ــة ف ــي ه ــذا الفص ــل ا

االستفادة منها في دراستها و التي تربط بين إدارة المعرفة و اتخاذ الق اررات .
 .1دراسة ()Citroen,2011

عنوان الدراسة :

The role of information and knowledge management in strategic decision-making
)(Germany

دور نظم إدارة المعرفة في عملية اتخاذ الق اررات بالمؤسسات ( المملكة المتحدة)
هدفت الدراسة إلى :

دراسة دور المعرفة و المعلومات و أثرها في عملية اتخاذ و تطرقت الدراسة إلى تبيان حيثيات و

ابعاد ادارة المعرفة كمصدر اساسي للمعرفة الشاملة و المعلومات الالزمة في عملية صنع الق اررات و قامت
بتغطية مجموعة من الشركات العاملة في ألمانيا.
خلصت الدراسة إلى:

أن المعرفة جزء ال يتج أز من عملية اتخاذ الق اررات و أنه البد من توافر المعرفة لتتم هيكلة الق اررات

الفعالة في المؤسسات و خلصت الدراسة إلى اهمية ادارة المعرفة و المعلومات في تنظيم الحصول على لب
المعرفة الالزمة في عملية اتخاذ الق اررات لما لها من بالغ األثر على مستقبل المؤسسات في البقاء على
المدى الطويل حيث اهتمت ادارة المؤسسات المبحوثة ب بعاد إدارة المعرفة و تفعيل استخدامها في مؤسساتهم
و أظهرت الدراسة أن اإلدارة حريصة على تنفيذ العاملين للق اررات المتخذة بالشكل المطلوب ،بينما اتسمت

االجراءات المتخذة من قبل اإلدارات بالعدالة.
ان مشاركة المعرفة تعتبر غاية في األهمية و هي األساس في تسهيل و تسريع اتخاذ ق اررات سليمة
و تفاد األخطاء الواردة سابقا.
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خلصت الدراسة لوجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة لمتغيرات
(المستوى التعليمي ،عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،المسمى الوظيفي و عدم وجود هذه الفروق للمتغيرات
الديموغرافية ( النوع و العمر و عمر المنظمة) كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة في استجابات المبحوثين عملية اتخاذ الق اررات تعزى للمتغيرات الديموغرافية (العمر ،عدد سنوات
الخدمة في المنظمة ،المسمى الوظيفي و عمر المنظمة) بيمنما بينت الدراسات عدم وجود هذه الفروق
للمتغيرات الديموغرافية ( النوع و المستوى التعليمي).
 .2دراسة )(Dujaili,2001

عنوان الدراسة :

(The role of knowledge systems in corporate decision Making process (UK

دور نظم إدارة المعرفة في عملية اتخاذ الق اررات بالمؤسسات ( المملكة المتحدة)
هدفت الدراسة إلى :

دراسة أهمية إدارة المعرفة و أثرها في عملية اتخاذ الق اررات في مجموعة من الشركات في المملكة

اء باالستبانة او بالمقابالت الشخصية.
المتحدة وذلك ب خذ عينات عشوائية و اخضاعها للدراسة سو ً
خلصت الدراسة إلى:

هناك أثر مباشر ما بين استخدام انظمة إدارة المعرفة و فاعلية اتخاذ القرار في المؤسسات و أن

هناك عالقة ايجابية ما بين سرعة و كفاءة و فاعلية الق اررات على المستوى الكلي و بين توظيف ادارة
المعرفة في عملية صنعها و خلصت الدراسة الى ضرورة توظيف ادارة المعرفة في عملية صنع القرار حيث
بات ذلك ام ار ضروريا للحفاظ على بقاء المؤسسات.
و ذكرت الدراسة أن مشاركة المعرفة تلعب دو ار جوهريا في تسهيل الوصول للق اررات الصائبة و

أوردت الدراسة أنه يتم نشر تقارير تحليلية لحاالت الفشل و توزيعها على الكادر البشر في خطوة احت ارزية
حتى ال تتكرر هذه الحاالت كما ربطت بشكل طرد ما بين الكادر البشر و تقدم المنظمات.
و خلصت الدراسة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة تعزى لمتغيرات النوع و
العمر و المسمى الوظيفي و عدد سنوات الخبرة و عمر المنظمة و المستوى التعليمي.
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جدول رقم()3.1

ملخص الدراسات السابقة

الدراسات المتعلقة بأبعاد إدارة المعرفة
الدراسات المحلية

الدراسات العربية

الدراسات األجنبية

المدلل5105 ،

دراسة ماضي5100 ،

الشرفا5110 ،

داسي5105 ،

حسﻥ و الكيالني5100 ،

بي كرد5101 ،

مدالله5101 ،

ﺍلمجالي5119 ،

العيثاو و الفضالة5110 ،

ﺍلعﻁﻭﻱ5110 ،

مشرف و ﺍلمﻁاعني5110 ،

ﺍلغامﺩﻱ5110 ،

الكند 5110،

طاشكند 5111 ،

ﺍلساعﺩ ﻭحﺭيﻡ5113،

ﺍلدورﻱ ﻭﺍلعﺯﺍﻭﻱ5113 ،
Petrovic,2011
Santos, Gomez, 2008
Wu, Hsien, 2005

ﺃبﻭ فـاﺭﺓ5113 ،
Jelenic,2011
Herschel,2005

الدراسات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار
الدراسات المحلية

الدراسات العربية

الدراسات األجنبية

الزطمة5100 ،

النبيه5100 ،

مسعود5110 ،

عياش5110 ،
حمزة5110 ،

فيصل5110 ،

بيدس5111 ،

ﺍلعﻭﺍﻭﺩﺓ5111 ،

ﺍلبحيصي5111 ،

ﺍلمشﺭقي5113 ،

ﺍلعتيبي5113 ،
Philbin,2005
Khatri,2000

Nolte,2001

الدراسات التي تبحث في العالقة إدارة المعرفة و اتخاذ القرار

الدراسات المحلية
الدراسات العربية

ال يوجد

الشمر 5103 ،

نور 5104،

محسن و آخرون 5100،

زريقات5100،
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الدراسات األجنبية

ﺍلدورﻱ ﻭﺍلعﺯﺍﻭﻱ5113 ،
Citroen,2011

Dujaili,2001

التعقيب على الدراسات السابقة

إن الد ارس ــات الس ــابقة آنف ــة ال ــذكر ه ــي أب ــرز و أح ــدث الد ارس ــات الت ــي توص ــلت إليه ــا الباحث ــة ح ــول

موضوع أبعاد إدارة المعرفة و عملية اتخاذ القـ اررات ،و قـد ارتـ ت الباحثـة تقسـيم هـذه الد ارسـات ديموغرافيـا إلـى
دراسات محلية و دراسات عربية و أخرى أجنبية و قامـت بتقسـيم كـل مـن هـذه األقسـام إلـى ثـالث أقسـام فرعيـة

تشمل الدراسات التي تناولت موضوع إدارة المعرفة أو أبعاد إدارة المعرفة و الدراسات التي تتعلق بعملية اتخـاذ
الق اررات و أخي ار الدراسات التي ربطت بين أبعاد إدارة المعرفة و عملية اتخاذ الق اررات.
هــذا و ق ـد تبــين للباحثــة أن موضــوع بحثهــا الــذ يتنــاول أبعــاد إدارة المعرفــة و عالقتهــا باتخــاذ الق ـرار
وذلك من خالل تطبيق ذلك على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة هو في واقع األمـر موضـوع بحـث لـم
يتم التطرق إليه في أ من الدراسات المحلية السابقة ( على حد علم الباحثة).

و من خالل البحث يتضح أن كال مـن موضـوعي إدارة المعرفـة – ب بعادهـا -و عمليـة اتخـاذ القـ اررات

قد كان محو ار أساسيا في العديد من الد ارسـات علـى المسـتوى المحلـي و الـدولي علـى حـد سـواء ،حيـث أشـارت
العديـد مـن الد ارسـات إلـى األهميــة العظيمـة إلدارة المعرفـة فنجـد أن د ارســة المـدلل( )5105قامـت علـى د ارســة
أثر إدارة المعرفة علـى الميـزة التنافسـية للمصـارف حيـث أثبتـت مـا يمكـن الدارة المعرفـة أن تضـفي علـى الميـزة
التنافسية بينمـا قامـت ﺩﺭﺍستـي بي ،كـرد( )5101ﻭﺩﺭﺍسة ﺍلمجالي( )5119باختبـار ﺃثﺭ ﻭﻅائﻑ إدارة المعرفـة

فــي ﺍلتميﺯ ﺍلتنﻅيمي و توصــلتا لألثــر الكبيــر لوظــائف إدارة المعرفــة فــي التميــز التنظيمــي ،ﺃما ﺩﺭﺍسة مﺩﺍﷲ

( )5101فتناﻭلﺕ مﺩﻯ تﻭﺍفﺭ إدارة المعرفــة ﻭﺃثﺭها فــي ﺍلتطــوير ﺍلتنﻅيمي مــن وجهــة نظــر ﺍلعامليﻥ ﺍإلﺩﺍﺭييﻥ
ف ـ ــي ﺍلمستشفياﺕ ﺍلحﻜﻭمية ف ـ ــي مﺩينة ﺍلﺭياﺽ ف ـ ــي ﺍلمملﻜة ﺍلعﺭبية ﺍلسعﻭﺩية ،توص ـ ــلت ﺩﺭﺍسة ﺍلمﻁاعني(
 )5110إلـ ــى بنـ ــاء ﺃنمﻭﺫﺝ إلﺩﺍﺭﺓ المعرفـ ــة بمﺅسساﺕ ﺍلتعليﻡ ﺍلعالي ،ﺃما ﺍلعﻁﻭﻱ( ،)5110فبحثﺕ فـ ــي إدارة
المعرفـ ـ ــة ﻭﺃثﺭها فـ ـ ــي ﺍلفاعلية ﺍلتنﻅيمية ،ﻭتناﻭلﺕ ﺩﺭﺍسة ﺍلغامﺩﻱ( )5110إدارة المعرفـ ـ ــة كمـ ـ ــدخل لتطـ ـ ــوير

ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ﺍلتعليمية.

أمــا الد ارســات التــي بحثــت فــي القـرار نجــد أن كــل مــن فيصــل( )5110و العـواودة ( )5111قــد قامــا
بدراسة ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمﺅثﺭﺓ على صنع ﺍلقﺭﺍﺭ حيـث توصـل فيصـل( )5110إلـى ان المـؤثر األساسـي هـو العامـل
االجتمــاعي بينمــا أن المــؤثرات هــي عــدة عوامــل ملخصــة فــي ﺍلمســتوىﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻭضﻭﺡ ﺍللﻭﺍئح ﻭﺍلتعليماﺕ،
ﻭﻁبيعة المش ـ ـ ــكلة ﺍإلﺩﺍﺭية ،ﻭتﻭﺍفﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ ،ﻭبيئة ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭعنصﺭ ﺍلمخاﻁﺭﺓ ،ﻭﺍلنمﻁ ﺍلقياﺩﻱ  ،أم ـ ـ ــا
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د ارســة بيــدس( )5111فقــد أكــدت مــدى اســتخدام ﺍألساليﺏ ﻭﺍلبﺭﺍمج ﺍلعلمية ﺍلحﺩيثة إلﺩﺍﺭﺓ المعرفــة فــي ﺍتخاﺫ
ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ مــن قبل مــدراء شــركات ﺍالتصال ﺍألﺭﺩنية حيــث خلــص إلــى أن تستخﺩﻡ ﺍألساليﺏ ﻭﺍلبﺭﺍمج ﺍلعلمية
ﺍلحﺩيثة إلﺩﺍﺭﺓ المعرفــة مثل ﺃنﻅمة ﺃتمتة ﺍلمﻜاتﺏ يــتم بدرج ــة عالية ،وق ــد وج ــدت الباحث ــة بع ــض التب ــاين ب ــين
الدراسات يمكن تفسيره بتباين الشرائح المدروسة و المكان الديموغرافي ،فنجد أن البحيصي( )5111أشـار إلـى

ﺍلنقﺹ ﺍلﻭﺍضح ف ـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـ ــتخدام تكنولوجي ـ ـ ـ ــا المعلوم ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي الش ـ ـ ـ ــركات ﺍلفلسﻁينية بينم ـ ـ ـ ــا نج ـ ـ ـ ــد د ارس ـ ـ ـ ــة
المشرقي( )5113أشارت لمدى استخدام التكنولوجيا و توظيفها في اتخاذ الق ار ارت فـي الشـركات الصـناعية فـي
المملكة العربية السعودية.
أمــا بالنســبة الد ارســات التــي تناولــت البحــث فــي موضــوع إدارة المعرفــة و ربطتــه مــع اتخــاذ القـرار فقــد

كانت في مجملها دراسات إما عربيـة أو أجنبيـة فلـم تجـد الباحثـة د ارسـات تناولـت الـربط بـين الموضـوعين علـى
المستوى المحلي ،و قد كان هناك اتفاق ما بين هذه الدراسات على مدى الدور المهم الذ تلعبه إدارة المعرفـة
في مساعدة اإلداريين على اتخاذ الق اررات و في تمكينهم من اتخـاذ القـ اررات السـليمة و الرشـيدة و قـد تبـين مـن
هــذه الد ارســات أن هنــاك إدراك لــدى فئــه اإلداريــين ألهميــة اســتخدام المعرفــة وتوظيفهــا فــي عمليــة بنــاء وصــنع
الق ـرار و ه ـؤالء اإلداريــين تب ـاينوا فــي طبيعــة المهــام و المنظمــات العــاملين بهــا مــا بــين شــركات اســتخراجية و

نفطية و صناعية ،إال أن هذا االدراك ألهمية إدارة المعرفة لم يكن يعني أنها موظفة مـن قبـل هـؤالء االداريـين
فــي اتخــاذ الق ـ اررات بشــكل كـ ٍ
ـاف و بينمــا كــان اإلداريــون عينــه األبحــاث مــدركين ألهميــة المعرف ـة فقــد أثبتــت
الدراسات عدم الفهم الكافي ألبعادها لدى االداريين الزريقات()5100
هذا وقت اتفقت الدراسة مع دراسة محسن و آخرون ( )5100و التي تمـت علـى المصـارف فـي دولـة
البحرين الشقيقة ،حيث خلصت الدراسة إلى نتائج متقاربة جدا مع اختالف منطقة الدراسة.

و بشكل عام فقد اتفقت هـذه الد ارسـة مـع الد ارسـات السـابقة فـي الـبعض مـن األهـداف و اختلفـت معهـا

في بعضها اآلخرـ و من ناحية أخرى فقد اتفقت هـذه الد ارسـة مـع بعـض الد ارسـات األخـرى مـن حيـث اسـتخدام
المقاييس التي تساعد على تحديد مدى العالقة ما بـين عمليـة اتخـاذ القـ اررات و أبعـاد إدارة المعرفـة ـ كمـا تتفـق
هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج المعتمد في البحث و هو المنهج الوصفي التحليلي,
أما هذه الدراسة فقد تناولت في مجتمع بحثها فئة مختلفة نوعيا هي فئة االداريين في البنوك التجارية

العاملة في قطاع غزة حيث درسـت مـدى ادراك هـذه الشـريحة الهامـة لمفهـوم إدارة المعرفـة ناهيـك عـن توظيـف
هــذا المفهــوم و اســتخدامه فــي عمليــه اتخــاذ القـ اررات ،كمــا تتميــز ب نهــا تـربط أبعــاد إدارة المعرفــة الثالثــة بعمليــة
اتخ ــاذ القـ ـ اررات و ه ــي أبع ــاد مبني ــة عل ــى نم ــوذج  Ackoffخالف ــا ألغل ــب الد ارس ــات الت ــي اعتم ــدت األبع ــاد
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الكالسيكية من حيث كون المعرفة ضمنية و صريحة و التي تـرى الباحثـة كمـا ورد فـي العديـد مـن الكتـب أنهـا
ال تعدو كونها أنواع إلدارة المعرفة.
أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
.0

ترى الباحثة أن موضوع بحثها الذ يتناول أبعاد إدارة المعرفة و عالقتها باتخـاذ القـرار وذلـك مـن
خالل تطبيق ذلك على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة هو في واقـع األمـر موضـوع بحـث
لم يتم التطرق إليه في أ من الدراسات المحلية السابقة ( على حد علم الباحثة).

.5

عينة الدراسة هي فئة االداريين العليا و الوسطى فـي البنـوك التجاريـة العاملـة فـي قطـاع بينمـا فـي
الدراسات السابقة تنوعت العينة ما بين شركات اسـتخراجية و اخـرى صـناعية  ،عـدا د ارسـة وحيـدة

بحرينية تناولت البنوك العاملة في البحرين.
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المقدمة
يتناول هذا الفصل كافة اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة ،السيما وأن المنهجية العلمية
هي نسق من القواعد واإلجراءات التي يعتمد عليها البحث العلمي ،وهذا النسق مرن وغير مغلق ،لذا فهو غير

منزه عن الخط  ،إال أنه يبقى أساسياً في تدوين المعلومات والبيانات التي يحتاجها أ باحث إلنجاز وتحقيق
أهداف بحثه ،كما أن المنهج العلمي يلزم الباحث بالدقة والموضوعية ،ويضمن حياده النسبي الموضوعي

بعيداً عن أهوائه وميوله الشخصي ،وبالتالي يلزم الباحث بعدم إبداء رأيه الشخصي دون تعزيزه بآراء لها
قيمتها العلمية ،والتقيد بإخضاع أ

أر

للنقد ،فال بد من النقد والنقاش مهما كانت درجة الثقة في ال أر

المطروح ،إذ ال توجد حقيقة راسخة بذاتها .وقد استعرضت الباحثة في هذا الفصل اإلجراءات المنهجية
للدراسة على عدة خطوات تمثلت في :منهج (أسلوب) الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وخصائص عينة

الدراسة ،وأداة الدراسة ،ومجاالت الدراسة ،وصدق وصالحية أداة الدراسة وثباتها ،وأساليب التحليل االحصائي
التي تم االعتماد عليها في تحليل بيانات الدراسة.
منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لكونه من أكثر المناهج استخدام ًا في دراسة الظواهر

االجتماعية واإلنسانية وألنه يناسب الظاهرة موضوع الدراسة ،حيث أن المنهج الوصفي التحليلي يرتكز على
وصف دقيق لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية بهدف فهم مضمونها ،وبشكل عام
يعرف المنهج الوصفي التحليلي على أنه أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن

موضوع محدد من خالل فترات زمنية محدودة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية يتم تفسيرها بطريقة

موضوعية بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة (عبيدات وآخرون ،0999 ،ص.)31

وفي هذه الدراسة تم استخدام هذا المنهج لدراسة أبعاد إدارة المعرفة وعالقتها بعملية اتخاذ الق اررات (دراسة

ميدانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة) .
ومن خصائص المنهج الوصفي التحليلي أنه ال يقف عند حدود وصف الظاهرة (موضوع البحث) ،ولكنه
يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ،ويفسر ،ويقارن ،ويقيم أمالً في التوصل إلى تعميمات ذات معنى يزيد بها

رصيد معارفنا عن تلك الظاهرة ،وتسهم في تطوير واقع الظاهرة المقصودة والوقوف على أهم إيجابياتها
وسلبياتها ومحاولة تحسين السلبيات وتطوير اإليجابيات المتعلقة بالظاهرة قيد الدراسة.
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مجتمع الدراسة
وفقاً لنوع الدراسة ب نها دراسة ميدانية فإنه من الضرور توضيح الفئة المستهدفة لهذه الدراسة ،حيث

استهدفت هذه الدراسة فروع البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة ،وتمثل مجتمع الدراسة بجميع الموظفين
ذو المناصب اإلدارية العليا ( مدير إدار ،مساعد مدير،رئيس دائرة) والمتوسطة (رئيس فرع ،نائب رئيس
فرع ،مراقب فرع،رئيس قسم) والمشاركون في صنع الق اررات في هذه البنوك ،والذين بلغ عددهم ()013
موظف حسب اإلحصاءات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ( ، )5103والجدول رقم ( )3.0يوضح عدد
العاملين في كل بنك من البنوك التجارية التي تم دراستها.
جدول رقم ()3.0

توﺯيع عدد العاملين في المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة حسب البنوك في قطاع غزة
عدد الﻔروع (غزة)

عدد الموظﻔين االداريين

البنك
بنك فلسطين م.ع.م

9

15

البنك العربي

1

0

بنك القدس

2

02

بنك االستثمار الفلسطيني

1

0

القاهرة عمان

5

42

األردن

2

03

بنك االسكان للتجارة والتمويل

2

02

البنك التجار الفلسطيني

0

1

23

174

اجمالي
عينة الدراسة

وإلجراء هذه الدراسة تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة لجميع الموظفين العاملين في
البنوك التجارية ،حيث شملت عينة الدراسة موظفي البنوك التالية (بنك فلسطين ،البنك العربي ،بنك القدس،
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بنك االستثمار الفلسطيني ،التجار الفلسطيني ،القاهرة عمان ،األردن ،بنك االسكان للتجارة والتمويل) والبالغ
عددهم ( )013موظف كما أشرنا إليه أعاله ،ولتحديد حجم العينة المطلوب تم استخدام معادلة مدخل رابطة
التربية األمريكية لـ كيرجسي ومورجان ( ،)Kergcie & Morganوذلك وفق المعادلة الرياضية االتية.
)𝑃 𝜒 2 𝑁𝑃(1 −
=𝑛
)𝑃 𝑀𝐸 2 (𝑁 − 1) + 𝜒 2 𝑃(1 −
حيث أن:
n

 :حجم العينة المطلوب.

N

 :حجم مجتمع البحث.

P

 :مؤشر السكان أو نسبة المجتمع واقتراح كيرجيسي ومورجان ان تساو .1.2

ME

 :نسبة الخط الذ يمكن التجاوز عنه وأكبر قيمة له .1.12

𝜒2

 :قيمة مربع كا بدرجة حرية واحدة =  4.01عند مستوى ثقة =  1.92أو مستوى داللة .1.12
وباستخدام المعادلة السابقة يتضح لنا أن حجم العينة الالزم إلجراء الدراسة يبلغ ( )121موظف من

أصل ( )013موظف ،وعليه قامت الباحثة بتوزيع ( )051استبانة على موظفي البنوك التجارية العاملة
بقطاع غزة ،وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات واستراد االستبانات التي تم توزيعها تم استرداد ()011
استبانة صالحة للتحليل ،من اصل ( )051استبانة موزعة وبذلك تكون نسبة االستبانات المستردة من إجمالي
االستبانات الموزعة ( ،)%04.44وتعتبر هذه النسبة ممتازة جداً وممثلة لمجتمع الدراسة ويمكن االعتماد
عليها في استكمال إجراءات الدراسة ،ويرى البعض أن نسبة االسترداد التي تزيد عن  %41أو  %51تعتبر

نسبة مقبولة ويمكن االعتماد عليها ،كما أنه وفقاً لما توصل له ( )Sekaran,2000فإنه يعتبر نسبة

استرداد  %41كحد أدنى مناسبة ألغراض البحث.
خطوات إعداد أداة الدراسة (االستبانة)

قامت الباحثة بإعداد استبانة لدراسة أبعاد إدارة المعرفة وعالقتها بعملية اتخاذ الق اررات في البنوك
التجارية العاملة في قطاع غزة ،وذلك من خالل اتباع الخطوات التالية:
.0

مراجع ــة الد ارس ــات الس ــابقة ذات الص ــلة بموض ــوع الد ارس ــة ،واالس ــتفادة منه ــا ف ــي بن ــاء االس ــتبانة
وصياغة فقراتها.
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.5

تــم إعــداد مســودة أوليــة لالســتبانة مــن أجــل تقيمهــا وعرضــها علــى المش ـرفين وأخــذ أراءهــم حــول
صالحية االستبانة لهذه الدراسة.

.4

تم عرض االستبانة على المشرفين والنقاش معهم حول مالئمـة فقـرات االسـتبانة ومتغيراتهـا لقيـاس

.3

إعـ ــادة ترتيـ ــب مجـ ــاالت وأبعـ ــاد االسـ ــتبانة واعـ ــادة صـ ــياغة فقراتهـ ــا وفـ ــق التعـ ــديالت التـ ــي أبـ ــداها

ما وضعت لقياسه وقدرتها على التعبير عن مضمون البحث.

المشرفين.
.2
.1

تم تصـميم االسـتبانة فـي صـورتها األوليـة وعرضـها علـى عـدد مـن المحكمـين مـن ذو الخبـرة مـن
دكاترة ومختصين ،والملحق رقم ( )5يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

ف ــي ض ــوء آراء المحكم ــين ت ــم تع ــديل بع ــض فقـ ـرات االس ــتبانة م ــن حي ــث الح ــذف أو اإلض ــافة أو

التعديل لتستقر االستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم ()0
محتوى أداة الدراسة (االستبانة)
تكونت االستبانة من قسمين رئيسيين ،يتمثل القسم األول :بالخصائص الديموغرافية ألفراد العينة
والتي تمثلت في (النوع ،العمر ،المستوى التعليمي ،عدد سنوات الخدمة في الوظيفة الحالية ،المسمى

الوظيفي ،عمر المنظمة) ،اما القسم الثاني :يعبر عن متغيرات الدراسة من خالل المجاالت واألبعاد المكونة
لالستبانة ويشمل هذا القسم على ( )05فقرة منها ( )10فقرة تعبر عن المتغير المستقل ب بعاده األربعة)03( ،
فقرة تعبر عن المتغير التابع ،والجدول رقم ( )3.5أدناه يوضح ذلك.
جدول رقم ()3.5

توﺯيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت واألبعاد المكونة لها
المجال

المجال األول (المتغير المستقل)

البعد

عدد الﻔقرات

تكنولوجيا المعلومات

22

الموارد البشرية

19

المشاركة

11

الثقافة التنظيمية

16

ابعاد إدارة المعرفة (المجال ككل)

62

92

المجال الثاني (المتغير التابع)

14

عملية اتخاذ القرار

22

مجموع الﻔقرات

تصحيح أداة الدراسة (االستبانة):
استخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleلتصحيح أداة الدراسة ،بحيث تعرض
فقرات االستبانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقرة خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وت:عطى فيه
اإلجابات أوزان رقمية تمثل درجة االجابة على الفقرة ،كما هو موضح بالجدول رقم (.)4.3
جدول رقم()3.4

تصحيح اداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي
اإلجابة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

2

2

2

0

حيث يتضح من الجدول رقم ( )4.3أعاله ب ن الفقرة التي يتم الموافقة عليها بشدة ت خذ الدرجة (،)5
والفقرة التي يتم الموافقة عليها ت خذ الدرجة ( ،)4أما الفقرة التي تكون نتيجة اإلجابة عليها محايد ت خذ الدرجة

( ،)3في حين أن الفقرة التي تكون اإلجابة عليها غير موافق ت خذ الدرجة ( ،)2وكذلك الفقرة التي يجاب

عليها غير موافق بشدة ت خذ الدرجة ( ،)1ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل بعد من
األبعاد وكل مجال من مجاالت ضمن أداة الدراسة ،تم االعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن
النسبي والجدول رقم ( )4.4أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لخمس مستويات (منخفض جداً ،منخفض،

متوسط ،مرتفع ،مرتفع جداً).

جدول رقم ()3.3

مستويات الموافقة على فقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة
مستوى الموافقة

منخﻔض جدا

منخﻔض

الوسط الحسابي

أقل من 0821

 0821إلى 2852

الوزن النسبي

أقل من %22

 %22إلى
%5082
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متوسط

مرتﻔع

 2821إلى
2822
 %52إلى

 2821إلى
2802
 %22إلى

%2282

%2282

مرتﻔع جدا
أكبر من 2821
أكبر من %22

وهذا يعطي داللة واضحة على أن المتوسطات التي تقل عن ( )1.81تدل على وجود درجة
منخفضة جدًا من الموافقة على الفقرة أو البعد أو المجال بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من عدم الموافقة،

أما المتوسطات التي تتراوح بين ( )2.59-1.81فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة بمعنى
درجة مرتفعة من عدم الموافقة على الفقرات أو األبعاد والمجاالت ،بينما المتوسطات التي تتراوح بين
( )3.39-2.61فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة أو وجود درجة حيادية تجاه الفقرة أو البعد
أو المجال المقصود ،كما أن المتوسطات التي تتراوح بين ( )4.19-3.41تدل على وجود درجة مرتفعة من
الموافقة ،في حين أن المتوسطات التي تساو وتزيد عن ( )4.21تدل على وجود درجة مرتفعة جداً من

الموافقة ،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الخماسي الذ تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة.
صدق وﺛبات أداة الدراسة (االستبانة):

أ .صدق أداة الدراسة:
.0الصدق المرتبط بالمحتوى (الصدق الظاهر ):
يستخدم أسلوب الصدق الظاهر  ،بهدف الت كد من مدى صالحية االستبانة ومالءمتها ألغراض
البحث ،ويتم ذلك من خالل عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ذو الخبرة والمختصين
بالموضوع قيد البحث ،ويطلب منهم إبداء ال أر

فيما يتعلق بمدى صدق وصالحية كل فقرة من فقرات

االستبانة ومدى ومالءمتها لقياس ما وضعت لقياسيه ووصف الموضوع الذ اعدت من أجل البحث فيه ،كما
يطلب منهم إبداء وجهة النظر فيما تحتويه أداة الدراسة وادخال التعديالت الالزمة والتي يرونها من وجهة

نظرهم.

وبناء عليه عرضت االستبانة على عدد من المحكمين من مختلف الجامعات والتخصصات ،حيث قدم السادة
ً
المحكمين العديد من التعديالت على أداة الدراسة ،وقامت الباحثة باألخذ بهذه التعديالت وأعادت صياغة
االستبانة في ضوء المالحظات التي قدمها المحكمين ،حتى أخذت االستبانة شكلها النهائي.
.2صدق األبعاد الﻔرعية:
يتم الت كد من صدق أداة الدراسة باستخدام طريقة صدق األبعاد الفرعية ،ويتم ذلك من خالل حساب
معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لالستبانة واألبعاد والمجاالت الفرعية المكونة لها ،حيث تشير النتائج
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الموضحة بالجدول رقم ( )3.2أن معامالت االرتباط على مستوى األبعاد الفرعية للمجال األول تراوحت بين

( )1.010وذلك لبعد " تكنولوجيا المعلومات  ،و ( )1.943وذلك لبعد " الثقافة التنظيمية .

وعلى مستوى المجاالت ككل بلغ معامل ارتباط المجال األول "أبعاد إدارة المعرفة" بالدرجة الكلية لالستبانة
( ،)1.991بينما بلغ معامل ارتباط المجال الثاني "عملية اتخاذ الق اررات" بالدرجة الكلية لالستبانة (،)1.905
وكانت جميع معامالت االرتباط (الصدق) ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.12ويشير ذلك لوجود درجة

جيدة من صدق األبعاد الفرعية والمجاالت الرئيسية للبيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة.
جدول رقم ()3.2

معامالت االرتباﻁ (الصدق) بين الدرجة الكلية لالستبانة والمجاالت واالبعاد الفرعية
المجال

عدد

البعد

المجال األول

الﻔقرات

االرتباط

الداللة

تكنولوجيا المعلومات

22

*1.871

1.111

الموارد البشرية

19

*0.927

1.111

المشاركة

11

*1.880

1.111

الثقافة التنظيمية

16

*1.934

1.111

62

*0.996

1.111

14

*0.912

1.111

ابعاد إدارة المعرفة (المجال ككل)
المجال الثاني

معامل

مستوى

عملية اتخاذ القرار
*دالة إحصائية عند مستوى .1.15

.3صدق االتساق الداخلي:
يقصد باالتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد أو المجال الذ

تنتمي

إليه هذه الفقرة ،ويتم التحقق من وجود صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجة
كل فقرة والدرجة الكلية للبعد أو المجال الذ تنتمي إليه ،وذلك بهدف التحقق من مدى صدق االستبانة ككل،
وفيما يلي عرض لنتائج التحقق من صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة حسب األبعاد والمجاالت التي

تتكون منها.

95

جدول رقم ()3.1

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "تكنولوجيا المعلومات"
رقم

معامل

الﻔقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.398

0.000

*0.537

0.000

*0.606

0.000

*0.612

0.000

*0.617

0.000

*0.714

0.000

*0.775

0.000

*0.707

0.000

*0.608

0.000

01

تقدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات تقديرية لق اررات مستقبلية

*0.699

0.000

00

توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات حﺈلىة آنية

*0.554

0.000

02

توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات تاريخية

*0.619

0.000

*0.650

0.000

02

طريقة االتصال بأنظمة تكنولوجيا المعلومات سهلة

*0.639

0.000

05

عند االستﻔسار عن المعلومات فﺈن زمن االستجابة يكون قصير جدا

*0.685

0.000

02

االتصال بأنظمة تكنولوجيا المعلومات يكون مستمر على مدار ساعات الدوام

*0.660

0.000

02

يساعد نظام المعلومات في تنظيم األنشطة الوظيﻔية ذات العالقة بالعمل وأهدافﻪ

*0.640

0.000

*0.715

0.000

*0.658

0.000

1
2
3
4
5
2
2
2
2

02

02
02

يؤد استخدام تكنولوجيا المعلومات في البنك إلى زيادة دقة المعلومات
يتم الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ الق اررات باالعتماد على تكنولوجيا
المعلومات
تلقى جميع العاملين لدى البنك تدريبا كافيا حول استخدام نظم المعلومات التي

أستخدمها حﺈلىا

توفر لي نظم المعلومات المستخدمة معلومات ضرورية التخاذ القرار في أ وقت
تمتاز البيانات المستخرجة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات بدقتها وتحديثها
باستمرار
التقارير التي تخرجها أنظمة تكنولوجيا المعلومات واضحة وخﺈلىة من التشويﻪ

ويمكن فهمها بسهولة

تأتي المعلومات من أنظمة تكنولوجيا المعلومات مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل

فهمها

إن السرعة التي يوفر بها النظام المعلومات المطلوبة ال تتناقض مع كونها دقيقة
تساعد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة في البنك في عملية االتصال
والمتابعة والتدقيق لمختلف األنشطة.

تقدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات ذات صلة وثيقة بالحالة أو بموضوع

القرار الذ أنو اتخاذه

المعلومات التي تصل من بأنظمة تكنولوجيا المعلومات تصل في الوقت المناسب
المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحﺈلى تعتبر معلومات شاملة لجميع
بدائل الحلول الممكنة
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21
20
22

يساعد نظام المعلومات الموظف بتشخيص البيانات والمعلومات الالزمة لتسـهيل
مختلـف المهام والواجبات الوظيﻔية لتبسيط اج ار ات العمل.
يساعد نظام المعلومات الموظﻔين على زيادة الرضى الوظيﻔي واالستقرار تجاه

وظيﻔتﻪ

عدم وجود نظام معلومات بيئي فعال يشكل خط ار على اتخاذ القرار.

*0.687

0.000

*0.669

0.000

*0.450

0.000

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

يتضح من خالل الجدول ( )3.1ب ن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد األول "تكنولوجيا
المعلومات  ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،1.12حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق
الداخلي لفقرات المجال بين ( )1.490للفقرة األولى التي تنص على " يؤد

استخدام تكنولوجيا المعلومات

في البنك إلى زيادة دقة المعلومات و ( )1.112للفقرة السابعة التي تنص على " تأتي المعلومات من
أنظمة تكنولوجيا المعلومات مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل فهمها .
جدول رقم ()3.1

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "الموارد البشرية"
رقم

معامل

الﻔقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.358

1.111

*0.715

1.111

3

هناك معلومات كاملة عن المسار المهني للموظﻔين العاملين في البنك

*0.633

1.111

4

هناك خطة معتمدة ومكتوبة لتطوير وتنمية الموارد لبشرية في المصرف

*0.739

1.111

5

تتم استشارة الموظﻔين ذو الصلة في أمور اتخاذ الق اررات

*0.722

1.111

6

يحق للموظﻔين تبني استراتيجيات طارئة لعدم تﻔويت الﻔرص المتاحة لمراكز

*0.561

1.111

7

يتم اختيار أفضل الكﻔا ات اإلداريـة والﻔنية لشغل الوظائف

*0.784

1.111

2

يتبع البنك نمط االدارة الديمقراطية في العمل

*0.751

1.111

9

اإلدارة العليا على استعداد الستثمار ما يلزم من وقت وموارد إضافية لضمان

*0.768

1.111

*0.715

1.111

1

إن الموظﻔين على دراية تامة بأهداف البنك الذ أعمل بﻪ

2

الموظﻔون على دراية تامة بالوصف الوظيﻔي لهم بحيث يستطيع كل منهم
تحديد المهام والواجبات الموكلة إلىﻪ بدقة

عملهم

تطوير األفراد العاملين في إدارة الموارد البشرية
11

تهتم اإلدارة العليا في اشراك الموظﻔين في دورات تدريبية ،لغرض تطوير،
وتنمية مهاراتهم ومعارفهم.
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*0.744

1.111

11

يتم تحﻔيز العاملين على التطـوير المـستمر لقدراتهم ومهامهم اإلدارية

*0.703

1.111

12

السياسات المتبعة في إدارة وتنمية الموارد البشرية المتبعة تساهم في استقرار

*0.691

1.111

*0.774

1.111

15

يستعين البنك بجهات خارجية متخصصة في عملية التطوير

*0.558

1.111

16

الكادر العامل في إدارة الموارد البشرية مؤهل أكاديميا ومهنيا

*0.728

1.111

17

يتم اختيار الكادر العامل في البنك بنا على أسس مهنية

*0.761

1.111

12

يتم تدريب وتطوير الموظﻔين لرفع مستوى إمكانياتهم ومهاراتهم في مجاالت

*0.836

1.111

19

يتم مكافأة وتحﻔيز الموظﻔين باستمرار

*0.730

1.111

معدل دوران العمـل في البنك
13

يقوم قسم الموارد البشرية بالمتابعة المستمرة لجديد الموارد البشرية وما يحـدث

14

تتم مراجعة سياسات إدارة وتنمية الموارد البشرية باستمرار بغرض تطـوير هذه

مـن تعديالت
السياسات

تخصصية مختلﻔة

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

يتضح من خالل الجدول ( )3.0ب ن معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثاني "الموارد
البشرية" ،جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،1.12حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق
لفقرات البعد بين ( )1.420للفقرة االولى التي تنص على " إن الموظﻔين على دراية تامة بأهداف البنك
أعمل بﻪ" و ( )1.041للفقرة الثامنة عشر التي تنص على

الذ

يتم تدريب وتطوير الموظﻔين لرفع

مستوى إمكانياتهم ومهاراتهم في مجاالت تخصصية مختلﻔة .
جدول رقم ()3.0

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث "المشاركة"
الﻔقرة

رقم

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.575

1.111

*0.529

1.111
1.111

1

هناك آلية واضحة لمشاركة المعلومات في البنك

2

يستطيع جميع الموظﻔين الوصول للمعلومات الالزمة لهم إلتمام عملهم بكل

3

تختلف المعلومات المتاحة لكل موظف باختالف المركز الوظيﻔي لﻪ

*0.558

4

يقوم البنك الذ أعمل بﻪ باستخدام كبار الموظﻔين لتعليم صغار الموظﻔين

*0.506

1.111

5

يتم تحليل حاالت الﻔشل السابقة ويتم نشر الدروس المستﻔادة منها إلى جميع

*0.623

1.111

سهولة ويسر

الموظﻔين
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6

يقوم البنك بتقديم مجموعة متنوعة من برامج التدريب والتطوير لكافة الموظﻔين

7

إن الﻔهم الواضح عند الموظﻔين لرؤية وأهداف البنك ينعكس ايجابيا على
قدرتهم في المشاركة المعرفية

2

إن مستوى العالقات اإلنسانية ينعكس إيجابا على قدرة العاملين في المشاركة

9

إن الثقة المتبادلة بين العاملين لها أثر إيجابي في قدرتهم لتقاسم المعرفة

11

إن نظام تحﻔيز األدا العادل في المنظمة لﻪ إث ار إيجابي على قدرة العاملين في

المعرفية في العمل

المشاركة المعرفية
11

إن أسلوب اإلدارة كلما كانت درجة مركزيتها عﺈلىة أثر سلبا في قدرة العاملين

في المشاركة المعرفية

*0.675

1.111

*0.651

1.111

*0.568

1.111

*0.679

1.111

*0.512

1.111

*0.500

1.111

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

يتضح من خالل الجدول رقم ( )3.9ب ن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث

"المشاركة" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،1.12حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق لفقرات
البعد بين ( )1.211للفقرة الحاد عشر التي تنص على "إن أسلوب اإلدارة كلما كانت درجة مركزيتها عالية
أثر سلبا في قدرة العاملين في المشاركة المعرفية" و ( )1.119للفقرة التاسعة التي تنص على إن الثقة
المتبادلة بين العاملين لها أثر إيجابي في قدرتهم لتقاسم المعرفة .
جدول رقم ()3.9

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الرابع "الثقافة التنظيمية"
رقم

معامل

الﻔقرة

مستوى

االرتباط

الداللة

1

الطريقة التي يتصرف بها المد ار تبين أنهم في موقع مسؤولية

*0.654

1.111

2

يحافظ المد ار على خط سير البنك

*0.736

1.111

3

تحظى االدارة باالحترام والتقدير من قبل موظﻔيها

*0.673

1.111

4

يمنح المسؤولون في البنك صالحيات تعادل حجم مسؤولياتهم

*0.802

1.111

5

تحرص االدارة على التأكد بأن العاملين ينﻔذون الق اررات المتخذة

*0.717

1.111

6

تبلغ ق اررات االدارة العليا في البنك للموظﻔين بشكل جيد

*0.713

1.111

7

يخطط مد ار االدارة العليا في البنك للمستقبل بصورة جيدة

*0.772

1.111

2

تسهل السياسات االدارية في البنك انجاز العمل واتقانﻪ

*0.679

1.111

9

تهتم ادارة البنك بتطبيق نظام عادل في العمل

*0.724

1.111

11

تتسم االج ار ات االدارية المطبقة في البنك بالعدالة

*0.770

1.111
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11

يتم قيادة وتوجيﻪ موظﻔي البنك من خالل رؤسائهم باستخدام الثواب والعقاب

*0.716

1.111

12

هناك التزام شخصي لدى الموظﻔين إلنجاز أهداف البنك

*0.590

1.111

*0.736

1.111

*0.786

1.111

*0.732

1.111

*0.795

1.111

13

يتم إسناد المهام للموظﻔين في البنك بنا

على مالئمة متطلبات الوظائف

ومهارات الموظﻔين الذين يشغلونها
14

يتﻔهم المد ار االحتياجات الشخصية لمرؤوسيهم

15

التزام موظﻔي البنك في إنجاز أعمالهم يعزى الرغبة القوية في اإلنجاز والمساهمة

16

تتصف العالقة بين الموظﻔين في البنك بأنها عالقة تعاونية تـسودها روح الﻔريق

في نجاح البنك
إلنجاز المهام

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

يتضح من خالل الجدول ( )3.01ب ن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث

"الثقافة التنظيمية" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،1.12حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق
لفقرات البعد بين ( )1.291للفقرة الثامنة التي تنص على " هناك التزام شخصي لدى الموظﻔين إلنجاز
أهداف البنك " و ( )1.015للفقرة الرابعة التي تنص على " يمنح المسؤولون في البنك صالحيات تعادل
حجم مسؤولياتهم .
جدول رقم ()3.01

معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال الثاني "عملية اتخاذ القرارات"
معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

*0.602

1.111

*0.722

1.111
1.111

رقم

الﻔقرة

1

تحقق الق اررات المتخذة النتائج المرجوة منها

2

يحرص متخذو الق اررات في البنك على توافر جميع المعلومات حول موضوع اتخاذ

3

هناك شعور بالرضى عن نتائج الق اررات التي يتم اتخاذها

*0.772

4

يتم اتخاذ الق اررات بشكل سريع

*0.721

1.111

5

تتم مشاركة الموظﻔين في عملية اتخاذ الق اررات

*0.748

1.111

6

يملك الموظﻔين المعرفة الالزمة لتنﻔيذ الق اررات الموكلة إليهم

*0.640

1.111

7

هناك آلية واضحة لتنﻔيذ الق اررات للموظﻔين المرؤوسين

*0.711

1.111

2

توفُر المعلومات المالئمة والكافية يزيد من فعالية اتخاذ الق اررات

*0.595

1.111

9

تحصيل المعلومات في وقتها المناسب يزيد من فعالية الق اررات

*0.573

1.111

*0.608

1.111

11

القرار

المشاكل في األنظمة التكنولوجية أو تعطيلها تؤد

إلى اإلخالل بعملية اتخاذ
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القرار
11

ظهرت مؤشرات توحي بارتﻔاع المردودية المالية للبنك نتيجة إلدخال نظام
المعلومات

12

يساعد التدريب المستمر في تسهيل عمليات اتخاذ الق اررات

13

يعطي المسؤولون صالحيات للموظﻔين المرؤوسين من قبلهم التخاذ الق اررات

14

الثقافة التنظيمية السائدة تسهل من عملية اتخاذ الق اررات

الطارئة

*0.714

1.111

*0.765

1.111

*0.683

1.111

*0.760

1.111

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

يتضح من خالل الجدول ( )3.00ب ن جميع معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات البعد الثالث

"عدالة التعامالت" ،ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،1.12حيث تراوحت قيم معامالت صدق االتساق
لفقرات البعد بين ( )1.214للفقرة التاسعة التي تنص على " تحصيل المعلومات في وقتها المناسب يزيد من
فعالية الق اررات" و ( )1.112للفقرة الثانية عشر التي تنص على " يساعد التدريب المستمر في تسهيل
عمليات اتخاذ الق اررات .

ب .ثبات أداة الدراسة:
إنه لمن الضرور جداً استخدام مقاييس دقيقة وثابتة في مجال البحوث الميدانية التي تعتمد على

االستبانة ك داة رئيسية لجمع البيانات ،الن المقاييس غير الثابتة ال تعطي صورة صادقة عن الوضع الراهن
موضوع االهتمام ،أ أن نتائج المقاييس الغير ثابتة ال تساعد الباحث على الوقوف على حقيقة الظاهرة التي

يدرسها ،مما يجعله عاج اًز عن اتخاذ أ قرار مناسب حيال النتائج التي توصل لها.

والثبات يختص بمدى الوثوق في البيانات التي نحصل عليها من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة

البحث ،بمعنى أن النتائج التي يتم الحصول عليها من خالل تحليل بيانات أداة الدراسة يجب أال تت ثر
بالعوامل التي تعود إلى أخطاء الصدفة ،فهو يعني دقة أداة الدراسة ،وبصورة مختصرة يمكن وصف الثبات
ب نه ضمان الحصول على نفس النتائج تقريباً إذا أعيد تطبيق األداة على نفس المجموعة من األفراد ،وهذا
يعني قلة ت ثير عوامل الصدفة والعشوائية على نتائج األداة (أبو هاشم حسن.)2 :2116 ،

ويقدم برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSالعديد من طرق حساب ثبات أداة الدراسة ،وفي
هذه الدراسة اعتمد الباحث على الطرق التالية في حساب الثبات:
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 .0طريقة التجزئة النصﻔية:
يتم قياس الثبات في البيانات باستخدام طريقة التجزئة النصفية وذلك من خالل تجزئة الفقرات المراد
قياس الثبات لها إلى نصفين ،النصف األول يضم الفقرات الفردية والنصف الثاني يضم الفقرات الزوجية،
ومن ثم يتم حساب معامل االرتباط بين النصفين (أبو هاشم حسن ،2116 ،ص ،)6ومن ثم يتم تعديله

باستخدام معادلة سبيرمان بروان ( ،)Spearman-Brownوالجدول رقم ( )4.12يوضح نتيجة ذلك.
جدول رقم ()3.00

ﺛبات أداة الدراسة باستخدام طريقة التجزئة النصفية
عدد

معامل االرتباط

معامل االرتباط

الﻔقرات

قبل التعديل

بعد التعديل

تكنولوجيا المعلومات

22

0.913

0.955

الموارد البشرية

19

0.914

0.955

المشاركة

11

1.759

1.264

الثقافة التنظيمية

16

1.931

1.964

62

1.962

1.924

14

1.915

1.951

22

1.975

1.927

المجال

المجال األول

البعد

أبعاد المجال ككل (إدارة المعرفة)
المجال الثاني

عملية اتخاذ القرار
االستبانة ككل

يالحظ من خالل الجدول ( )3.05ب ن معامل االرتباط المعدل باستخدام معادلة سبيرمان براون

للتجزئة النصفية للمجال األول "ابعاد إدارة المعرفة" بلغ ( ،)1.903كما بلغ ( )1.921لفقرات المجال الثاني

عملية اتخاذ الق اررات" ،بينما تراوحت معامالت االرتباط المعدلة لألبعاد الفرعية للمجال األول بين ()1.013
لبعد "المشاركة" ،و ( )1.913لبعد "الثقافة التنظيمية" ،وبشكل عام نالحظ أن معامل سبيرمان بروان
المعدل لالستبانة ككل بلغ ( ،)1.901ونستنتج من خالل ذلك أن جميع معامالت االرتباط المعدلة مرتفعة
جداً مما يدلل على وجود درجة عالية من الثبات في البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد عينة الدارسة
فيما يتعلق ب بعاد إدارة المعرفة وعالقتها بعملية اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة.
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 .2طريقة ألﻔاكرونباخ:
تعتمد هذه الطريقة على االتساق في إجابات األفراد على فقرات المقياس ،وعندما يكون المقياس
متجانس ًا فإن كل فقرة فيه تقيس نفس العوامل العامة التي يقيسها المقياس ،ويتم حساب معامالت الثبات
بطريقة االتساق الداخلي باستخدام طريقة ألفاكرونباخ (محمد حسن ،)201 :5100 ،والجدول رقم ()3.05

أدناه يوضح نتائج حساب معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات.

جدول رقم ()3.05

ﺛبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفاكرونباخ
المجال

المجال األول

عدد الﻔقرات

البعد

ألﻔاكرونباخ

تكنولوجيا المعلومات

22

1.931

الموارد البشرية

19

1.933

المشاركة

11

1.215

الثقافة التنظيمية

16

1.937

62

1.975

14

1.916

22

1.972

أبعاد المجال ككل (إدارة المعرفة)
المجال الثاني

معامل

عملية اتخاذ القرار
االستبانة ككل

يتضح من خالل الجدول ( )3.04السابق أن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونباخ كانت مرتفعة

بشكل عام لجميع أبعاد ومجاالت االستبانة ،حيث على مستوى أبعاد إدارة المعرفة نجد أن معامالت الثبات

بطريقة ألفاكرونباخ تراوحت بين ( )1.012للبعد الثالث "المشاركة" و ( )1.941للبعد الرابع واألخير الثقافة
التنظيمية" ،وعلى مستوى المجاالت نجد أن معامل الثبات للمجال األول ابعاد إدارة المعرفة بلغ (،)1.912

كما بلغ معامل الثبات للمجال الثاني "عملية اتخاذ الق اررات ( ،)1.911وبشكل عام نالحظ أن معامل الثبات
الكلي لالستبانة بطريقة ألفاكرونباخ بلغ ( ،)1.910وتشير جميع النتائج السابقة لوجود درجة مرتفعة من
الثبات في البيانات التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة ،وعليه يمكن االعتماد عليها وتحليلها وتفسير
نتائجها وتعميمها على مجتمع الدراسة.
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التوﺯيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
يستخدم اإلحصائيون نوعين من االختبارات االحصائية الختبار الفرضيات ،النوع األول االختبارات
المعلمية ( )Parametric Testsوالنوع الثاني االختبارات الالمعلمية (،)Non Parametric Tests
ويشترط الستخدام االختبارات المعلمية شرط التوزيع الطبيعي للبيانات المراد إجراء االختبارات اإلحصائية
عليها ،بينما تستخدم االختبارات الالمعلمية كبديل لالختبارات المعلمية في حال عدم تحقق شرط التوزيع
الطبيعي للبيانات ولكن ذلك يكون فقط في حال العينات الصغيرة التي يقل حجمها عن ( )41مفردة ،بينما
العينات التي يزيد حجمها عن ( )41مفردة يمكن التخلي عن شرط التوزيع الطبيعي وذلك وفقاً لما تقره نظرية
النهاية المركزية (ربيع،5111،ص ،)000كما توصل ( )Geoff Norman,2010إلى أنه يمكن استخدام
االختبارات المعلمية مع بيانات مقياس ليكرت الخماسي بغض النظر عن حجم العينة كبي اًر او صغي اًر،
وبغض النظر عن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وفي هذه الدراسة سيتم استخدام االختبارات المعلمية
وفقاً للسببين السابق ذكرهم دون اللجوء للتحقق من شرط التوزيع الطبيعي للبيانات.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة بشكل أساسي على استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
( )Statistical Package for Social Sciences-SPSS V.22في معالجة وتحليل البيانات التي تم
الحصول عليها من خالل أداة الدراسة (االستبانة) ،وفيما يلي أهم األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية
التي تم استخدامها في معالجة بيانات هذه الدراسة:

 .0معامل ارتباط سبيرمان بروان ) (Spearman-Brownلقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 .5معامل ألفاكرونباخ ) (Cronbach's Alphaلقياس الثبات في البيانات.
 .4الوسط الحسابي ( )Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات الدراسة على
الفقرات واألبعاد والمجاالت الرئيسة لالستبانة.
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 .3االنحراف المعيار ( :)Standard Deviationللتعرف على مدى انحراف استجابات مفردات
الدراسة لكل فقرة من الفقرات عن وسطها الحسابي ،إلى جانب المجاالت الرئيسة ،فكلما اقتربت قيمته
من الصفر تركزت االستجابات وانخفض تشتتها.
 .2اختبار ( )One Sample T-testالختبار متوسطات اإلجابات على فقرات وأبعاد ومجاالت
االستبانة حول القيمة ( )4التي تعبر عن الدرجة الحيادية.
 .1معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس العالقة بين متغيرات
الدراسة واختبار فرضيات الدراسة.
 .1تحليل التباين االحاد

( :)one way ANOVAالختبار الفروق بين متغيرات الدراسة واختبار

فرضيات الدراسة.
 .0اختبار ( :)Independent Samples T-testالختبار الفروق بين متغيرات الدارسة واختيار
فرضيات الدارسة ويستخدم للمقارنة بين مجموعتين مستقلتين.
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الفصل الخامس
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نتائج تحليل مجاالت و أبعاد الدراسة

4

اختبار و مناقشة فرضيات الدراسة
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المقدمة
في هذا الفصل تستعرض الباحثة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة
على أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل اإلجراءات اإلحصائية
التحليلية ،كما وتم وصف عينة الدراسة حسب البيانات الديموغرافية ،وكذلك تم اجراء المعالجات اإلحصائية
للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة والمتعلقة بفقرات وأبعاد ومجاالت الدراسة ،إذ تم استخدام برنامج الحزم

اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا
الفصل.
الوصف اإلحصائي للبيانات الديموغرافية:
 .1توزيع عينة الدراسة حسب النوع
يوضح الجدول رقم ( )2.0توزيع افراد عينة الدراسة حسب متغير النوع ،حيث نالحظ ب ن غالبية
موظفي البنوك التجارية العاملة بقطاع غزة هم ذكور وذلك بنسبة ( )%04بواقع ( )04موظف ،بينما بلغت
نسبة ( )%01من موظفي البنوك التجارية هم من االناث بواقع ( )01موظفة.
جدول رقم ()2.0

توﺯيع عينة الدراسة حسب متغير النوع
النوع

العدد

النسبة

ذكر

04

%04.1

أنثى

01

%01.1

المجموع

011

%011.1

و من خالل الجدول ( )2.0نرى أن هناك تفاوت ما بين عدد الذكور و اإلناث العاملين في البنوك التجارية
في قطاع غزة و تعزو الباحثة ذلك إلى الثقافة التنظيمية السائدة في البالد و التي يسود فيها تفضيل
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توظيف الذكور على اإلناث رغم وجود تحسن في سياسة البنوك في سبيل توظيف كوادر نسائيا كما يتبين
من خالل المواقع الرسمية الخاصة بالبنوك التجارية في قطاع غزة ،إال أن حداثة هذا التحسن أبقى نسبة
الذكور متفوقة على مستوى اإلداريين نظ ًار لوجود عدد سنوات خبرة كبيرة لدى أغلبهم.

 .2توزيع عينة الدراسة حسب العمر

يوضح الجدول رقم ( )2.5توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر ،حيث نالحظ ب ن نسبة

( )%49من إجمالي عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين من  31إلى أقل من  21سنة بواقع ()49
موظف ،بينما ( )%51من عينة الدراسة تزيد أعمارهم عن  21سنة بواقع ( )51موظف ،وكما بلغت ايض ًا

نسبة ( )% 51من افراد عينة الدراسة تتراوح أعمارهم ما بين  41إلى اقل من  31سنة بواقع ()51
موظف ،وكما بلغت نسبة ( )%0من عينة الدراسة أعمارهم تقل عن  41سنة بواقع ( )0موظفين.
جدول رقم ()2.5

توﺯيع عينة الدراسة حسب متغير العمر
العمر

العدد

النسبة

أقل من  41سنة

0

%0.1

من  41إلى اقل من  31سنة

51

%51.1

من  31إلى اقل من  21سنة

49

%49.1

 21سنة ف كثر

51

%51.1

المجموع

011

%011.1

و يبدو جليا من الجدول السابق ( )2.5قلة نسبة المدراء ممن هم دون سن الثالثين ،بينما كانت النسبة
األكبر للمدراء ما بين عمر األربعين و الخمسين ،و ترى الباحثة أن هذه النتيجة جاءت منطقية و مالئمة
للواقع ،حيث يحتاج معظم األشخاص اللذين يحتلون مناصب إدارية إلى عدد معين من سنوات الخدمة قد
يفتقر إليه من هم دون سن الثالثين ،و نرى من الجدول ان النسبة جاءت متدرجة بحيث كان المدراء ممن

هم بين سن الثالثين و األربعين أكثر ممن هم دون سن الثالثين و جاء المدراء ممن هم بين سن األربعين

و الخمسين أكثر ممن هم أصغر منهم سنا ،ثم نجد أن المنحنى ينعكس لمن هم أكبر من سن الخمسين ،و
ترى الباحثة هذا األمر منطقيا حيث أن جزءا من هذه الفئة من الموظفين غالبا ما يتبوأ مناصب استشارية.
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 .3توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
يوضح الجدول رقم ( )2.4توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي ،حيث نالحظ
ب ن الغالبية من افراد عينة الدراسة هم حملة شهادة البكالوريوس وذلك بنسبة ( )%05بواقع ( )05موظف،
بينما بلغت نسبة ( )%02من عينة الدراسة هم من حملة شهادة الماجستير بواقع ( )02موظف ،كما بلغت

نسبة ( )%5من عينة الدراسة وهم من حملة شهادة الدبلوم بواقع موظفين ،في حين بلغت نسبة ( )%0من
عينة الدراسة هم من حملة شهادة الدكتوراة بواقع موظف واحد.
جدول رقم ()2.4

توﺯيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

العدد

النسبة

دكتوراه

0

%0.1

ماجستير

02

%02.1

بكالوريوس

05

%05.1

دبلوم

5

%5.1

المجموع

011

%011.1

و يدل الجدول أعاله ( )2.2على أن معظم اإلداريين في البنوك التجارية في قطاع غزة هم من حملة

الشهادات الجامعية العليا ،و هو ما يعكس اهتمام البنوك التجارية بتوظيف كوارد ذات مؤهالت علمية مناسبةـ
ناهيك عن أن الشعب الفلسطيني هو أحد أقل الشعوب أمية في العالم حيث تبلغ نسبة األمية (( )%2.0
الجهاز المركز لرحصاء الفلسطيني.)30 :5100 ،
 .4توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة في الوظيﻔة الحالية
يوضح الجدول ( )2.3توزيع أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخدمة ،حيث يالحظ بان ما
نسبته ( )%25من أفراد عينة الدراسة تزيد سنوات الخدمة عن  02سنة بواقع ( )25موظف ،بينما بلغت

نسبة ( )%50من أفراد العينة تتراوح سنوات الخدمة ما بين  01إلى أقل من  02سنة بواقع ( )50موظف،
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في حين بلغت نسبة ( )%00من عينة الدراسة تتراوح سنوات الخدمة ما بين  2إلى أقل من  01سنوات بواقع
( )00موظف )%9( ،من عينة الدراسة تقل سنوات الخدمة عن  2سنوات بواقع ( )9موظفين.
جدول رقم ()2.3

توﺯيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة
عدد سنوات الخدمة

العدد

النسبة

أقل من  2سنوات

9

%9.1

من  2إلى أقل من  01سنوات

00

%00.1

من  01إلى اقل من  02سنة

50

%50.1

من  02سنة ف كثر

25

%25.1

المجموع

011

%011.1

و يبدو جلياً من الجدول ( )2.3أن الموظفين ذو المناصب اإلدارية العليا هو على األغلب ذو

الخبرة األكبر ،و تعزو الباحثة ذلك إلى التدرج الطبيعي في المناصب داخل البنوك بحيث يكون الموظف
األكثر خبرة في مناصب أعلى إال في حاالت استثنائية.
 .5توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيﻔي
يوضح الجدول رقم ( )2.2توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي ،حيث نالحظ

ب ن نسبة ( )%51من عينة الدراسة هم من فئة رؤساء األقسام بواقع ( )51موظف )%54( ،من العينة هم
من فئة مراقبين األفرع بواقع ( )54موظف ،بينما بلغت نسبة ( )%04من عينة الدراسة هم من فئة نواب

رؤساء األفرع وذلك بواقع ( )04موظف ،في حين بلغت ما نسبة ( )%00من أفراد عينة الدراسة هم من فئة
رؤساء األفرع بواقع ( )00موظف )%01( ،من أفراد العينة هم من فئة مساعد
موظفين )%0( ،من أفراد العينة هم من فئة (المدراء ،ورؤساء الدوائر).
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المدراء بواقع ()01

جدول رقم ()2.2

توﺯيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي
المسمى الوظيﻔي

العدد

النسبة

مدير إدار

0

%0.1

مساعد مدير

01

%01.1

رئيس دائرة

0

%0.1

رئيس فرع

00

%00.1

نائب رئيس فرع

04

%04.1

مراقب فرع

54

%54.1

رئيس قسم

51

%51.1

المجموع

011

%011.1

و يتضح من الجدول أعاله ( )2.2أن النسبة األكبر لعدد الموظفين اإلداريين جاءت بمنصب رئيس
قسم و هو المنصب األكثر انتشا ار حيث تشكل األقسام أكبر الشرائح المدروسة بينما جاءت أقل النسب
لمنصبي مدير إدار و رئيس دائرة و تعزو الباحثة ذلك لكون منصب مدير إدار و رئيس دائرة منصب
حساس و عدد متبوئيه قليل حيث تشكل الدوائر نسبة أقل من نسبة الفروع في معظم البنوك التجارية في

قطاع غزة.

 .6توزيع عينة الدراسة حسب عمر المنظمة
يوضح الجدول ( )2.1توزيع أفراد العينة حسب متغير عمر المنظمة ،حيث يالحظ بان الغالبية من
أفراد عينة الدراسة ( )%91تزيد عمر منظمتهم عن  02سنة بواقع ( )91موظف ،بينما بلغت نسبة ()%2
من أفراد العينة تتراوح عمر منظمتهم ما بين  01إلى أقل من  02سنة بواقع ( )2موظفين ،في حين بلغت
نسبة ( )%3من عينة الدراسة تتراوح عمر منظمتهم ما بين  2إلى أقل من  01سنوات بواقع ( )3موظفين،
( )%0من عينة الدراسة تقل عمر منظمتهم عن  2سنوات بواقع موظف.
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جدول رقم ()2.1

توﺯيع عينة الدراسة حسب عمر المنظمة
عمر المنظمة

العدد

النسبة

أقل من  2سنوات

0

%0.1

من  2إلى أقل من  01سنوات

3

%3.1

من  01إلى اقل من  02سنة

2

%2.1

من  02سنة ف كثر

91

%91.1

المجموع

011

%011.1

و يتضح من الجدول أعاله أن معظم البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة في واقع األمر متواجدة
منذ أكثر من  02عاماً و هذا أمر صحيح كما يتضح في النبذة الواردة عن البنوك التجارية في هذه الرسالة
عن هذه البنوك في الفصل الثالث ،هذا و تعزو الباحثة وجود بنوك حديثة نسبيا إلى توسع البنوك الموجودة

أصال في القطاع و افتتاح فروع جديدة لها.
نتائج تحليل مجاالت وأبعاد الدراسة.

أ .تحليل النتائج المتعلقة بالمجال األول أبعاد إدارة المعرفة .
 .1تحليل النتائج المتعلقة بالبعد األول تكنولوجيا المعلومات .
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "تكنولوجيا المعلومات" الذ يندرج
تحت المجال األول "أبعاد إدارة المعرفة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعيار والوزن النسبي للدرجة الكلية

للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )4التي تعبر عن الدرجة
الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )2.1يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()2.1

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد األول "تكنولوجيا المعلومات"
الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

قيمة
اختبار t

يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات في البنك

4.78

0.42

96%

42.75
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القيمة
االحتمالية
sig
0.000

الترتيب
1

إلى زيادة دقة المعلومات
يتم الحصول على المعلومات الالزمة التخاذ
القرارات باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات
تلقى جميع العاملين لدى البنك تدريبا كافيا حول
استخدام نظم المعلومات التي أستخدمها حاليا
توفر لي نظم المعلومات المستخدمة معلومات
ضرورية التخاذ القرار في أي وقت
تمتاز البيانات المستخرجة من أنظمة تكنولوجيا
المعلومات بدقتها وتحديثها باستمرار
التقارير التي تخرجها أنظمة تكنولوجيا
المعلومات واضحة وخالية من التشويه ويمكن
فهمها بسهولة
تأتي المعلومات من أنظمة تكنولوجيا
المعلومات مرتبة ترتيبا معينا بحيث يسهل
فهمها
إن السرعة التي يوفر بها النظام المعلومات
المطلوبة ال تتناقض مع كونها دقيقة
تساعد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة
في البنك في عملية االتصال والمتابعة والتدقيق
لمختلف األنشطة8
تقدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات
تقديرية لقرارات مستقبلية
توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات
حإلىة آنية
توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات
تاريخية
تقدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات ذات
صلة وثيقة بالحالة أو بموضوع القرار الذي
أنوي اتخاذه
طريقة االتصال بأنظمة تكنولوجيا المعلومات
سهلة
عند االستفسار عن المعلومات فإن زمن
االستجابة يكون قصير جدا
االتصال بأنظمة تكنولوجيا المعلومات يكون
مستمر على مدار ساعات الدوام
يساعد نظام المعلومات في تنظيم األنشطة
الوظيفية ذات العالقة بالعمل وأهدافه
المعلومات التي تصل من بأنظمة تكنولوجيا
المعلومات تصل في الوقت المناسب
المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي
تعتبر معلومات شاملة لجميع بدائل الحلول
الممكنة
يساعد نظام المعلومات الموظف بتشخيص
البيانات والمعلومات الالزمة لتسـهيل مختلـف
المهام والواجبات الوظيفية لتبسيط اجراءات

4.38

0.63

88%

21.83

0.000

3

4.21

0.83

84%

14.54

0.000

11

4.31

0.63

86%

20.77

0.000

6

4.40

0.67

88%

21.00

0.000

2

4.25

0.72

85%

17.46

0.000

8

4.25

0.69

85%

18.19

0.000

8

4.22

0.75

84%

16.22

0.000

10

4.31

0.69

86%

18.93

0.000

6

4.18

0.77

84%

15.32

0.000

12

4.21

0.66

84%

18.30

0.000

11

4.25

0.70

85%

17.81

0.000

8

4.31

0.65

86%

20.26

0.000

6

4.35

0.73

87%

18.38

0.000

4

4.24

0.79

85%

15.64

0.000

9

4.26

0.69

85%

18.24

0.000

7

4.24

0.67

85%

18.55

0.000

9

4.17

0.73

83%

15.99

0.000

13

3.94

0.86

79%

10.90

0.000

15

4.18

0.72

84%

16.34

0.000

12
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العمل8
يساعد نظام المعلومات الموظفين على زيادة
الرضى الوظيفي واالستقرار تجاه وظيفته
عدم وجود نظام معلومات بيئي فعال يشكل
خطرا ً على اتخاذ القرار8

الدرجة الكلية للمجال

3.99

0.81

80%

12.22

0.000

14

4.34

0.74

87%

18.07

0.000

5

4.26

0.45

85%

28.01

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)2.1ب ن الفقرة التي تنص على " يؤد

استخدام تكنولوجيا

المعلومات في البنك إلى زيادة دقة المعلومات" جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسط الحسابي
لرجابات والتي بلغت ( 3.10من  ،)2بوزن نسبي  %91ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة

على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة الدراسة و هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة زريقات(.)5100
بينما في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة التي تنص على

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تعتبر معلومات شاملة لجميع بدائل الحلول الممكنة بوسط
حسابي ( 4.93من  )2ووزن نسبي  ،%19وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عليها من قبل
أفراد عينة الدراسة و هو ما أيدته دراسة زريقات(.)5100

ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات االجابات على فقرات البعد تزيد عن

القيمة ( )4التي تعبر عن الموقف الحياد ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند
مستوى  1.12وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)4ويشير ذلك الن متوسط االجابات على كل
فقرة من فق ارت البعد يزيد عن القيمة ( )4زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،1.12ويشير
ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "تكنولوجيا المعلومات" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.51من  )2بانحراف معيار ( )1.32ووزن

نسبي  %02ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذا البعد (تكنولوجيا المعلومات) من قبل

أفراد عينة الدراسة .و هو ما أيدته دراسة الشرفا( )5110و تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى الدور الكبير الذ

اصبحت تلعبه تكنولوجيا المعلومات في كافة المؤسسات بما فيها البنوك التجارية حاليا في المساعدة في
اتخاذ الق اررات و في كافة المجاالت و هو ما ال يخفى على أحد.
 .2النتائج المتعلقة بالبعد الثاني الموارد البشرية .
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني "الموارد البشرية" الذ

يندرج

تحت المجال األول "ابعاد إدارة المعرفة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي
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لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم تم حساب المتوسط العام واالنحراف المعيار والوزن النسبي للدرجة الكلية
للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )4التي تعبر عن الدرجة
الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )2.0يوضح نتائج التحليل.

جدول رقم ()2.0

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثاني " الموارد البشرية "
الفقرة
إن الموظفين على دراية تامة بأهداف البنك الذي
أعمل به
الموظفون على دراية تامة بالوصف الوظيفي لهم
بحيث يستطيع كل منهم تحديد المهام والواجبات
الموكلة إليه بدقة
هناك معلومات كاملة عن المسار المهني للموظفين
العاملين في البنك
هناك خطة معتمدة ومكتوبة لتطوير وتنمية الموارد
لبشرية في المصرف
تتم استشارة الموظفين ذوي الصلة في أمور اتخاذ
القرارات
يحق للموظفين تبني استراتيجيات طارئة لعدم
تفويت الفرص المتاحة لمراكز عملهم
يتم اختيار أفضل الكفاءات اإلداريـة والفنية لشغل
الوظائف
يتبع البنك نمط االدارة الديمقراطية في العمل
اإلدارة العليا على استعداد الستثمار ما يلزم من
وقت وموارد إضافية لضمان تطوير األفراد العاملين
في إدارة الموارد البشرية
تهتم اإلدارة العليا في اشراك الموظفين في دورات
تدريبية؛ لغرض تطوير ،وتنمية مهاراتهم
ومعارفهم8
يتم تحفيز العاملين على التطـوير المـستمر لقدراتهم
ومهامهم اإلدارية
السياسات المتبعة في إدارة وتنمية الموارد البشرية
المتبعة تساهم في استقرار معدل دوران العمـل في
البنك
يقوم قسم الموارد البشرية بالمتابعة المستمرة
لجديد الموارد البشرية وما يحـدث مـن تعديالت

المتوسط االنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي

قيمة
اختبار t

القيمة
االحتمالية
sig

الترتيب

4.29

0.75

86%

17.25

0.000

1

4.22

0.88

84%

13.89

0.000

4

4.16

0.84

83%

13.73

0.000

8

4.23

0.84

85%

14.54

0.000

3

4.10

0.89

82%

12.36

0.000

11

3.88

0.85

78%

10.31

0.000

15

4.05

0.91

81%

11.40

0.000

14

3.73

0.99

75%

7.35

0.000

16

4.10

0.81

82%

13.58

0.000

11

4.24

0.73

85%

17.07

0.000

2

4.09

0.77

82%

14.22

0.000

12

4.17

0.73

83%

15.99

0.000

7

4.20

0.75

84%

15.96

0.000

5
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تتم مراجعة سياسات إدارة وتنمية الموارد البشرية
باستمرار بغرض تطـوير هذه السياسات
يستعين البنك بجهات خارجية متخصصة في عملية
التطوير
الكادر العامل في إدارة الموارد البشرية مؤهل
أكاديميًا ومهنيا
يتم اختيار الكادر العامل في البنك بنا ًء على أسس
مهنية
يتم تدريب وتطوير الموظفين لرفع مستوى
إمكانياتهم ومهاراتهم في مجاالت تخصصية مختلفة
يتم مكافأة وتحفيز الموظفين باستمرار

الدرجة الكلية للبعد

4.10

0.69

82%

15.96

0.000

11

4.12

0.70

82%

15.85

0.000

9

4.11

0.82

82%

13.62

0.000

10

4.11

0.81

82%

13.70

0.000

10

4.18

0.80

84%

14.82

0.000

6

4.08
4.11

0.93
0.58

82%
82%

11.63
19.09

0.000
0.000

13

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.

يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)2.0أن الفقرة التي تنص على

إن الموظﻔين على دراية تامة

بأهداف البنك الذ أعمل بﻪ جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت (3.59
من  ،)2بوزن نسبي  %01ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد
عينة الدراسة و هو ما أيدته دراسة محسن و آخرون ()5100

أما في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة التي تنص على " يتبع البنك

نمط االدارة الديمقراطية في العمل" بوسط حسابي ( 4.14من  )2ووزن نسبي  ،%12وتشير هذه القيمة
لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة و هو ما أيدته
دراسة دراسة محسن و آخرون ()5100

ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات االجابات على فقرات البعد تزيد عن القيمة

( )4التي تعبر عن الموقف الحياد

ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند

مستوى  1.12وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)4ويشير ذلك الن متوسط االجابات على كل
فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )4زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،1.12ويشير
ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "الموارد البشرية" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل قد بلغ ( 3.00من  )2بانحراف معيار ()1.20

ووزن نسبي  %05ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على فقرات بعد " الموارد البشرية" من قبل
أفراد عينة الدراسة .و تعزو الباحثة ذلك إلى مدى األهمية التي يضطلع بها الكادر البشر على اعتباره البنية
األساسية لنجاح و تقدم المنظمات كما أورد .)5110( Dujaili
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 .2النتائج المتعلقة بالبعد الثالث المشاركة .
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "المشاركة" الذ

يندرج تحت

المجال األول "أبعاد إدارة المعرفة" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي لكل
فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعيار والوزن النسبي للدرجة الكلية
للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )4التي تعبر عن الدرجة

الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )2.9يوضح نتائج التحليل.
جدول رقم ()2.9

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الثالث "المشاركة"
الفقرة
هناك إلىة واضحة لمشاركة المعلومات في البنك
يستطيع جميع الموظفين الوصول للمعلومات
الالزمة لهم إلتمام عملهم بكل سهولة ويسر
تختلف المعلومات المتاحة لكل موظف باختالف
المركز الوظيفي له
يقوم البنك الذي أعمل به باستخدام كبار الموظفين
لتعليم صغار الموظفين
يتم تحليل حاالت الفشل السابقة ويتم نشر الدروس
المستفادة منها إلى جميع الموظفين
يقوم البنك بتقديم مجموعة متنوعة من برامج
التدريب والتطوير لكافة الموظفين
إن الفهم الواضح عند الموظفين لرؤية وأهداف
البنك ينعكس ايجابيا على قدرتهم في المشاركة
المعرفية
إن مستوى العالقات اإلنسانية ينعكس إيجابا على
قدرة العاملين في المشاركة المعرفية في العمل
إن الثقة المتبادلة بين العاملين لها أثر إيجابي في
قدرتهم لتقاسم المعرفة
إن نظام تحفيز األداء العادل في المنظمة له إثرا
إيجابي على قدرة العاملين في المشاركة المعرفية
إن أسلوب اإلدارة كلما كانت درجة مركزيتها عالية
أثر سلبا في قدرة العاملين في المشاركة المعرفية

الدرجة الكلية للبعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
الوزن
النسبي اختبار t

القيمة
االحتمالية
sig
0.000

5
6

الترتيب

4.26

0.79

85%

15.72

4.19

0.71

84%

16.85

0.000

4.35

0.64

87%

21.04

0.000

1

4.10

0.79

82%

13.89

0.000

8

3.98

0.71

80%

13.65

0.000

9

4.10

0.72

82%

15.33

0.000

8

4.27

0.70

85%

18.16

0.000

4

4.26

0.65

85%

19.52

0.000

5

4.30

0.78

86%

16.56

0.000

3

4.31

0.72

86%

18.18

0.000

2

4.13

0.72

83%

15.70

0.000

7

4.20

0.42

84%

28.83

0.000

األوزان النسبية في الجدول مقربة ألقرب عدد صحيح.
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يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)2.9أن الفقرة التي تنص على

تختلف المعلومات المتاحة لكل

موظف باختالف المركز الوظيﻔي لﻪ " جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت
( 3.42من  ،)2بوزن نسبي  %01ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل
أفراد عينة الدراسة و هو ما أيدته دراسة زريقات()5100

وفي المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد أن الفقرة التي تنص على يتم تحليل

حاالت الﻔشل السابقة ويتم نشر الدروس المستﻔادة منها إلى جميع الموظﻔين  ،بوسط حسابي ( 4.90من
 )2ووزن نسبي  ،%01وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة نظر
أفراد عينة الدراسة و هو ما أيدته دراسة .)5100( Dujaili
ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات االجابات على فقرات البعد تزيد عن القيمة
( )4التي تعبر عن الموقف الحياد

ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند

مستوى  1.12وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)4ويشير ذلك الن متوسط االجابات على كل
فقرة من فقرات البعد يزيد عن القيمة ( )4زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى  ،1.12ويشير
ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه بعد "المشاركة" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.51من  )2بانحراف معيار ( )1.35ووزن
نسبي  %03ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على فقرات بعد "المشاركة" من قبل أفراد عينة

الدراسة و تعزو الباحثة ذلك للدور الهام جدا الذ

تلعبه المشاركة المعرفية في عملية اتخاذ الق اررات و في

عملية نشر الوعي و ايصال المعلومات و النهوض بالمؤسسات و تسهيل الوصول إلى الغايات و األهداف

المرجوة بدون تكرار للجهود أو اعادة لنفس األخطاء كما ذكر )2011( Citroenو أيده محسن و آخرون
(.)5100

 .4النتائج المتعلقة بالبعد الرابع الثقافة التنظيمية .
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "الثقافة التنظيمية" الذ

يندرج

تحت المجال األول "أبعاد إدارة المعرفة  ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات البعد ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعيار والوزن النسبي للدرجة
الكلية للبعد ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات البعد للقيمة ( )4التي تعبر عن الدرجة

الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )2.01يوضح نتائج التحليل.
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جدول رقم ()2.01

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات البعد الرابع "الثقافة التنظيمية"
الفقرة
الطريقة التي يتصرف بها المدراء تبين أنهم في
موقع مسؤولية
يحافظ المدراء على خط سير البنك
تحظى االدارة باالحترام والتقدير من قبل
موظفيها
يمنح المسؤولون في البنك صالحيات تعادل حجم
مسؤولياتهم
تحرص االدارة على التأكد بأن العاملين ينفذون
القرارات المتخذة
تبلغ قرارات االدارة العليا في البنك للموظفين
بشكل جيد
يخطط مدراء االدارة العليا في البنك للمستقبل
بصورة جيدة
تسهل السياسات االدارية في البنك انجاز العمل
واتقانه
تهتم ادارة البنك بتطبيق نظام عادل في العمل
تتسم االجراءات االدارية المطبقة في البنك
بالعدالة
يتم قيادة وتوجيه موظفي البنك من خالل
رؤسائهم باستخدام الثواب والعقاب
هناك التزام شخصي لدى الموظفين إلنجاز
أهداف البنك
يتم إسناد المهام للموظفين في البنك بناءا على
مالئمة متطلبات الوظائف ومهارات الموظفين
الذين يشغلونها
يتفهم المدراء االحتياجات الشخصية لمرؤوسيهم
التزام موظفي البنك في إنجاز أعمالهم يعزى
الرغبة القوية في اإلنجاز والمساهمة في نجاح
البنك
تتصف العالقة بين الموظفين في البنك بأنها
عالقة تعاونية تـسودها روح الفريق إلنجاز
المهام

الدرجة الكلية للبعد
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الحسابي

االنحراف
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85%
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يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)2.01أن الفقرة التي تنص على تحرص االدارة على التأكد بأن
العاملين ينﻔذون الق اررات المتخذة جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة الوسط الحسابي التي بلغت
( 3.33من  ،)2بوزن نسبي  %09ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل
أفراد عينة الدراسة و هو ما أيدته دراسة .)2011( Citroen

اما في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات البعد نجد الفقرة التي تنص على

تتسم االج ار ات االدارية المطبقة في البنك بالعدالة " بوسط حسابي ( 4.92من  )2ووزن نسبي ،%19
وتشير هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذه الفقرة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة و هو
ما أيدته دراسة .)2011( Citroen
ويالحظ من خالل الجدول السابق أيضاً أن قيمة اختبار( )Tللتحقق من أن متوسط االجابات يزيد

عن القيمة ( )4التي تعبر عن الموقف الحياد

ألفراد العينة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند

مستوى  ،1.12وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)4ويشير ذلك الن متوسط االجابة على كل فقرة
من فقرات البعد تزيد عن القيمة ( )4ذات داللة احصائية عند مستوى  ،1.12ويشير ذلك الن موقف أفراد

عينة الدراسة تجاه بعد الثقافة التنظيمية" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للبعد ككل بلغ ( 3.51من  )2بانحراف معيار
( )1.24ووزن نسبي  %03ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على فقرات بعد "الثقافة

التنظيمية " من قبل أفراد عينة الدراسة و تعزو الباحثة ذلك لألهمية القصوى للثقافة التنظيمية حيث أن الثقافة
هي التي تيسر اندماج العاملين الجدد في المؤسسة ،وتعزز التزامهم والتزام كل من ينتمي إليها بقيمها

وأهدافها ،كما أنها تجعل عمل المؤسسة ورسالتها أم ار ذا معنى ،وتعمل كقوة مرشدة جامعة توجه كل

العاملين فيها و تساهم في اتخاذ ق اررات سليمة ،لذا فينبغي أن تكون الثقافة التنظيمية في المؤسسة متطابقة
مع رسالتها وبيئتها كما وضح محسن و آخرون (.)5100

والجدول رقم ( )2.00يلخص نتائج الدرجة الكلية ألبعاد المجال األول ككل "إدارة المعرفة" ،حيث

نجد أن البعد األول "تكنولوجيا المعلومات" جاء في المرتبة األولى من بين باقي األبعاد بمتوسط ( 3.51من
 ،)2اما في المرتبة الثانية جاء البعد الثالث والرابع "المشاركة ،الثقافة التنظيمية" ،بمتوسط حسابي (3.51
من  ،)2بينما في المرتبة الرابعة واألخيرة جاء البعد الثاني

الموارد البشرية" بمتوسط حسابي ( 3.00من

 ،)2كما وبلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجال ككل ( 3.51من  )2بوزن نسبي  %03وتشير هذه
القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة من قبل موظفي البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة على هذا
المجال "ابعاد إدارة المعرفة".
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جدول رقم ()2.00

نتائج التحليل اإلحصائي ألبعاد إدارة المعرفة
البعد
تكنولوجيا المعلومات
الموارد البشرية
المشاركة المعرفية
الثقافة التنظيمية

الدرجة الكلية للمجال
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و يتضح من استعراض بيانات الجدول السابق التالي:
 .0أن الدرجة الكلية ألبعاد إدارة المعرفة في البنوك التجارية في قطاع غزة قد حصلت على وزن نسبي
قدره ( ،)84%ويعتبر هذا المستوى العالي من إدراك اإلداريين في البنوك التجارية في قطاع غزة

ألبعاد إدارة المعرفة مؤش اًر إيجابيا :و تعزو الباحثة ذلك إلى التطور و التقدم العلمي الذ

تشهده

البالد ككل في السنوات األخيرة حيث أصبح موضوع إدارة المعرفة أحد أهم المواضيع اإلدارية في

اء على المستوى األكاديمي أو العملي و بالذات في عملية اتخاذ الق اررات و هو ما أيدته
البالد سو ً
كل من دراسة زريقات( )5100و دراسة .)2011( Citroen
 .5جميع درجات مجاالت إدارة المعرفة ( تكنولوجيا المعلومات ،الموارد البشرية ،المشاركة المعرفية،
الثقافة التنظيمية) كانت متقاربة من حيث أوزانها النسبية و جميعها جاءت بدرجة مرتفعة ،و تعزو
الباحثة ذلك إلى وجود ارتباط وثيق بين أبعاد إدارة المعرفة و تكامل في المهام كما أكدته دراسة
محسن و آخرون (.)5100
 .4حصلت تكنولوجيا المعلومات على المرتبة األولى بوزن نسبي ( )85%وهي درجة مرتفعة تعزوها
الباحثة إلى مدى إدراك اإلداريين في البنوك التجارية في قطاع غزة للدور العظيم لتكنولوجيا

المعلومات في كافة األطر البنكية كما أيدته دراسة دراسة زريقات( )5100و محسن و آخرون
( )5100و دراسة الشرفا()5110

 .3حصل بعد الموارد البشرية على المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( )82%و هي درجة مرتفعة أيضا و
تعزو الباحثة ذلك إلى مدى إدراك اإلداريين في البنوك التجارية في قطاع غزة ألهمية الكادر البشر
و الدور العظيم الذ

يؤثر به على مسيرة و تطور و بقاء هذه البنوك كما أيدته كل من دراسة

محسن و آخرون ( )5100و دراسة زريقات(.)5100
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ب .تحليل النتائج المتعلقة بالمجال الثاني عملية اتخاذ الق اررات .
فيما يلي عرض ألهم نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني الذ يمثل المتغير التابع ضمن

هذه الدراسة "عملية اتخاذ الق اررات" ،حيث تم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعيار والوزن النسبي لكل
فقرة من فقرات المجال ومن ثم حساب المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعيار والوزن النسبي للدرجة
الكلية للمجال ،كما تم التحقق من مساواة متوسطات اإلجابة على فقرات المجال للقيمة ( )4التي تعبر عن
الدرجة الحيادية باستخدام اختبار ( ،)One Sample T-Testوالجدول رقم ( )2.05يوضح نتائج التحليل
المتعلقة بفقرات المجال.
جدول رقم ()2.05

نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات المجال الثاني "عملية اتخاذ القرارات"
الفقرة
تحقق القرارات المتخذة النتائج المرجوة منها
يحرص متخذو القرارات في البنك على توافر
جميع المعلومات حول موضوع اتخاذ القرار
هناك شعور بالرضى عن نتائج القرارات التي
يتم اتخاذها
يتم اتخاذ القرارات بشكل سريع
تتم مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ
القرارات
يملك الموظفين المعرفة الالزمة لتنفيذ القرارات
الموكلة إليهم
هناك آلية واضحة لتنفيذ القرارات للموظفين
المرؤوسين
توفُر المعلومات المالئمة والكافية يزيد من
فعالية اتخاذ القرارات
تحصيل المعلومات في وقتها المناسب يزيد من
فعالية القرارات
المشاكل في األنظمة التكنولوجية أو تعطيلها
تؤدي إلى اإلخالل بعملية اتخاذ القرار
ظهرت مؤشرات توحي بارتفاع المردودية
المالية للبنك نتيجة إلدخال نظام المعلومات
يساعد التدريب المستمر في تسهيل عمليات
اتخاذ القرارات
يعطي المسؤولون صالحيات للموظفين
المرؤوسين من قبلهم التخاذ القرارات الطارئة
الثقافة التنظيمية السائدة تسهل من عملية اتخاذ
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يتضح من خالل الجدول رقم ( ،)2.05ب ن الفقرة التي تنص على " تحقق الق اررات المتخذة النتائج

المرجوة منها " جاءت في المرتبة األولى من حيث قيمة المتوسط الحسابي لرجابات والتي بلغت ( 3.41من

 ،)2بوزن نسبي  %01ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جداً من الموافقة على هذه الفقرة من قبل أفراد عينة
الدراسة ،األمر الذ أيدته كل من دراسة بيدس( )5111و .) 2005( Philbin

بينما في المرتبة االخيرة من حيث قيمة الوسط الحسابي لفقرات المجال نجد الفقرة التي تنص على

تتم مشاركة الموظﻔين في عملية اتخاذ الق ار ارت " بوسط حسابي ( 4.10من  )2ووزن نسبي  ،%13وتشير
هذه القيمة لوجود درجة مرتفعة من الموافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة و هو ما أيدته دراسة Philbin
(.) 2005

ويالحظ من خالل نتائج اختبار ( )Tللتحقق من أن متوسطات االجابات على فقرات المجال تزيد

عن القيمة ( )4التي تعبر عن الموقف الحياد ألفراد عينة الدراسة أم ال ،كانت جميعها ذات داللة إحصائية
عند مستوى  1.12وكانت جميع المتوسطات تزيد عن القيمة ( ،)4ويشير ذلك الن متوسط االجابات على
كل فقرة من فقرات المجال يزيد عن القيمة ( )4زيادة جوهرية وذات داللة إحصائية ،عند مستوى ،1.12

ويشير ذلك ألن موقف أفراد عينة الدراسة تجاه مجال "عملية اتخاذ الق اررات" يتجه نحو الموقف اإليجابي.

وبشكل عام يالحظ أن الوسط الحسابي العام للمجال ككل بلغ ( 3.04من  )2بانحراف معيار ()1.21

ووزن نسبي  %04ويشير ذلك لوجود درجة مرتفعة من الموافقة على هذا المجال " عملية اتخاذ الق اررات "
من قبل أفراد عينة الدراسة و هذا يعزى إلى إدراك الفئة اإلدارية في البنوك التجارية في قطاع غزة لحساسية
و أهمية عملية اتخاذ الق اررات في تحديد مصير البنوك و تحقيق أهدافها كما أيدته دراسة محسن و آخرون
(.)5100
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اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة
الفرضية األولى:

تهدف هذه الدراسة الختبار الفرضية التي تنص على "وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية

عند مستوى  ،%5بين أبعاد إدارة المعرفة (تكنولوجيا المعلومات ،الموارد البشرية ،المشاركة ،الثقافة
التنظيمية) ،وعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .
ويتفرع من هذه الفرضية أربعة فرضيات فرعية ،تم التحقق من صحتها من خالل حساب معامل

ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين أبعاد المجال األول "إدارة المعرفة" والمجال الثاني "عملية اتخاذ القرار"،

حيث إحصائي ًا يتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي تفترض عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية مقابل
بناء
الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود عالقة ذات داللة إحصائية ،ويتم الحكم على نتيجة االختبار ً
على قيمة مستوى الداللة المحسوبة لالختبار ( )Sigحيث يتم رفض الفرضية العدمية والتوصل لصحة
الفرضية البديلة في حال كانت قيمة ( )Sigأقل من مستوى 1.12ويقال عندها أن االختبار معنو ويعني
ذلك وجود عالقة حقيقية وذات داللة إحصائية ،ويتم قبول الفرضية العدمية في حال كانت قيمة ( )Sigأعلى
من  1.12ونستنج عندئذ عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية.

وفيما يلي نتائج اختبار الفرضيات الفرعية والفرضية الرئيسية للتحقق من وجود عالقة بين المتغيرات

المستقلة (تكنولوجيا المعلومات البعد التقني  ،الموارد البشرية البعد البشر  ،المشاركة البعد التشاركي ،
الثقافة التنظيمية البعد الثقافي ) ،والمتغير التابع المتمثل في "عملية اتخاذ القرار ".
 .1بالنسبة للﻔرضية الﻔرعية االولى:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد التقني إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ
الق اررات من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة غزة .
بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل " البعد التقني " والمتغير التابع "عملية اتخاذ القرار "،
( )r =1.124وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  1.12حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( Sig

 ،)= 0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد التقني إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ

القرار من وجهة نظر موظفي البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية
وقبول الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض " وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد
التقني إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة
غزة  ،وهذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة ،والجدول رقم ( )2.04يوضح ذلك.
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جدول رقم ()2.04

نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى "العالقة بين البعد التقني إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ
"

المتغير التابع
عملية اتخاذ القرار

المتغير المستقل
البعد التقني إلدارة المعرفة (تكنولوجيا المعلومات)

عدد اإلجابات
()N
100

معامل ارتباط بيرسون
()r
*18252

مستوى الداللة
()Sig.
18111

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

و هذه النتيجة تتفق مع دراسة محسن و آخرون( )5100و دراسة زريقات( )5100و اللتان أظهرتا
وجود أثر هام لتكنولوجيا المعلومات في عملية اتخاذ الق اررات ،كما اتفقت مع دراسة  )5110( Dujailiالتي

أثبتت هناك أثر مباشر ما بين استخدام انظمة تكنولوجيا المعلومات و فاعلية اتخاذ القرار.
 .2بالنسبة للﻔرضية الﻔرعية الثانية:

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد البشر إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ القرار
من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة غزة .
بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل " البعد البشر " والمتغير التابع " عملية اتخاذ القرار "،
( )r =1.191وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  1.12حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( Sig
 ،)= 0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد البشر إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ

القرار من وجهة نظر موظفي البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية

وقبول الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض " وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد
البشر إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة
غزة  ،وهذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة ،والجدول رقم ( )2.03يوضح ذلك.
جدول رقم ()2.03

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية "العالقة بين البعد البشري إلدارة المعرفة وعملية
اتخاذ القرار "

المتغير التابع
عملية اتخاذ القرار

المتغير المستقل
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البعد البشري إلدارة المعرفة (الموارد البشرية)

عدد اإلجابات
()N
011

معامل ارتباط بيرسون
()r
*18221

مستوى الداللة
()Sig.
18111

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

و تتفق هذه النتيجة مع دراسة محسن و آخرون( )5100و دراسة  )2011(Citroenحيث
أظهرت هذه الدراسات العالقة المباشرة و المؤثر للموارد البشرية في عملية اتخاذ الق اررات في المنظمات عينة

البحث في هذه الدراسات.

 .3بالنسبة للﻔرضية الﻔرعية الثالثة:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد التشاركي إلدارة المعرفة اتخاذ القرار من
وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة غزة .
بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل " البعد التشاركي " والمتغير التابع " عملية اتخاذ القرار "،
( )r =1.110وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  1.12حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( Sig
 ،)= 0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد التشاركي إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ

القرار من وجهة نظر موظفي البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .وبذلك نستنتج رفض الفرضية العدمية
وقبول الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض " وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد
التشاركي إلدارة المعرفة و عملية اتخاذ القرار من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة

غزة  ،وهذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة ،والجدول رقم ( )2.02يوضح ذلك.
جدول رقم ()2.02

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة "العالقة بين البعد التشاركي إلدارة المعرفة وعملية
اتخاذ القرار "

المتغير التابع
عملية اتخاذ القرار

المتغير المستقل
البعد التشاركي إلدارة المعرفة (المشاركة)

عدد اإلجابات
()N
011

معامل ارتباط بيرسون
()r
*18222

مستوى الداللة
()Sig.
18111

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

و هذه النتيجة تتفق مع كل من دراسة محسن و آخرون( )5100و دراسة )2011( Citroenاللتان
أظهرتا وجود أثر كبير و هام لمشاركة المعرفة في عملية اتخاذ الق اررات.
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 .4بالنسبة للﻔرضية الﻔرعية الرابعة:

وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد الثقافي إلدارة المعرفة وعملية اتخاذ

القرار من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة غزة .
بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المتغير المستقل " البعد الثقافي " والمتغير التابع " عملية اتخاذ القرار"،
( )r =1.030وكان هذا االرتباط دال إحصائياً عند مستوى  1.12حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( Sig

 ،)= 0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين البعد الثقافي إلدارة المعرفة اتخاذ القرار من
وجهة نظر موظفي البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة .وبذلك نستنتج قبول الفرضية التي " وجود عالقة

ذات داللة إحصائية عند مستوى  1.15بين البعد الثقافي إلدارة المعرفة و عملية اتخاذ القرار من وجهة
نظر موظﻔي البنوك التجارية العاملة في محافظة غزة  ،وهذه النتيجة تتفق مع فرضية الباحثة ،والجدول رقم
( )2.01يوضح ذلك.
جدول رقم ()2.01

نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة "العالقة بين البعد الثقافي إلدارة المعرفة وعملية
اتخاذ القرار "

المتغير التابع
عملية اتخاذ القرار

المتغير المستقل
البعد الثقافي إلدارة المعرفة (الثقافة التنظيمية)

عدد اإلجابات
()N
011

معامل ارتباط بيرسون
()r
*18222

مستوى الداللة
()Sig.
18111

*دالة إحصائية عند مستوى .1.12

و هذا يتفق مع كل من دراسة زريقات( )5100و دراسة محسن و آخرون( )5100اللتان أظهرتا
وجود عالقة جوهرية و قوية ما بين الثقافة التنظيمية و عملية اتخاذ الق اررات.
وبشكل عام يمكن مالحظة أن قيمة معامل االرتباط بين المجال األول ككل "أبعاد إدارة المعرفة"
والمتغير التابع "عملية اتخاذ القرار " ،قد بلغت ( )r = 0.870وكان هذا االرتباط ذو داللة إحصائية عند
مستوى  1.12حيث بلغت قيمة الداللة المحسوبة ( ،)Sig = 0.000ويشير ذلك لوجود عالقة ذات داللة
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إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة وعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر موظفي البنوك التجارية العاملة في
قطاع غزة .والجدول رقم ( )2.01يوضح ذلك.

جدول رقم ()2.01

نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى والفرضيات الفرعية ذات العالقة بها
المتغيرات المستقلة
عدد
اإلجابات
()N
البعد التقني إلدارة المعرفة (تكنولوجيا المعلومات) 100
100
البعد البشري إلدارة المعرفة (الموارد البشرية)
100
البعد التشاركي إلدارة المعرفة (المشاركة)
100
البعد الثقافي إلدارة المعرفة (الثقافة التنظيمية)
100
المجال األول ككل (إدارة المعرفة)

المتغير التابع
عملية اتخاذ القرار
معامل ارتباط
بيرسون
()r
*18252
*18221
*18222
*18222

مستوى الداللة
()Sig.

الترتيب

18111
18111
18111
18111

2
2
2
0

*18221

18111

ومن خالل ما سبق يمكن التوصل إلى صحة الفرضية األولى للدراسة والتي تفترض " وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين أبعاد إدارة المعرفة وعملية اتخاذ القرار من وجهة نظر موظﻔي البنوك التجارية
العاملة في قطاع غزة  ،وهذه النتيجة تتفق مع فرضية الدراسة.
الفرضية الثانية:

الفرضية الثانية تنص على " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في

استجابات المبحوثين حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات
الديموغرافية ( النوع  ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة ،عمر المنظمة ).

وللتحقق

من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار الفروق التي تعزى
لمتغير النوع ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحاد ( )One way ANOVAالختبار الفروق التي
تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار الفرضية الثانية وفق ًا

للمتغيرات الشخصية كالً على حدا.
بالنسبة لمتغير النوع.
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باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة
تعزى لمتغير النوع ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة
المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير النوع ،والجدول رقم ( )2.00أدناه يوضح

نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.00

ً
نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق حول إدارة المعرفة تبعا لمتغير النوع
النوع
ذكر
انثى

الوسط
الحسابي
4.22
4.07

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

84%
81%

0.44
0.51

T-test

Sig

1.257

0.212

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.212للتحقق من وجود فرق
جوهر كانت أكبر من مستوى  1.12ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير النوع .كما يتضح

أن الوزن النسبي إلجابات الذكور حول إدارة المعرفة ككل بلغ  ،%03و %00لرناث.

وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض " وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير النوع .
و هذه النتيجة تختلف مع دراسة الزطمة( )5100و تتفق مع دراسة  )5100( Citroenو تفسر
الباحثة االختالف باختالف الفئة المستهدفة من األبحاث ( مجتمع الدراسة).
بالنسبة لمتغير العمر.
تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر ،والجدول رقم ( )2.09أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.09

ً
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول إدارة المعرفة تبعا لمتغير العمر
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العمر
أقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  51سنة
 51سنة فأكثر

الوسط
الحسابي
3.97
4.01
4.32
4.27

الوزن
النسبي
79%
80%
86%
85%

االنحراف
المعياري
0.55
0.47
0.39
0.44

F-test

3.419

Sig

0.020

يتضح من الجدول رقم ( )2.09أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.020للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول

الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة

في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب العمر تراوح ما
بين  %19للذين أعمارهم تقل عن  41سنة ،و %01لمن تتراوح أعمارهم ما بين  31إلى اقل من  21سنة.
ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )2.51أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()2.51

ً
نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق حول إدارة المعرفة تبعا لمتغير العمر
العمر
أقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  51سنة

العمر
من  21إلى اقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  51سنة
 51سنة فأكثر
من  21إلى اقل من  51سنة
 51سنة فأكثر
 51سنة فأكثر

الفروق بين المتوسطات
-0.04
*-0.35
-0.30
*-0.30
*-0.25
0.05

Sig
0.808
0.045
0.098
0.008
0.039
0.643

*دالة إحصائية عند مستوى 1.12

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  1.12بين الموظفين التي تقل أعمارهم عن  41سنة وبين الذين تتراوح أعمارهم من
 31إلى أقل من  21سنة لصالح (لمن تتراوح أعمارهم ما بين  31إلى اقل من  21سنة) حيث بلغ متوسط
الفروق ( ،)1.42كما ويوجد فروق بين الموظفين التي تتراوح أعمارهم ما بين  41إلى اقل من  31سنة وبين
االعمار التي تتراوح ما بين  31إلى أقل من  21سنة لصالح الموظفين التي تتراوح اعماهم ما بين  31إلى

أقل من  21سنة حيث بلغ متوسط الفروق ( ،)1.41بينما يوجد فروق بين الموظفين التي تتراوح أعمارهم ما
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بين  41إلى اقل من  31سنة وبين االعمار التي تزيد عن  21سنة لصالح الموظفين التي تزيد اعماهم عن
 21سنة حيث بلغ متوسط الفروق (.)1.52
وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة
ً
في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر .
و تتفق هذه النتيجة مع دراسة  )2011( Citroenو تختلف مع دراسة )5110( Dujaili
بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي
باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة
تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،والجدول رقم

( )2.50أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()2.50

ً
نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق حول إدارة المعرفة تبعا لمتغير للمستوى التعليمي
المستوى التعليمي
دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم
بكالوريوس

الوسط
الحسابي
4.19
4.20

الوزن النسبي االنحراف المعياري
84%
84%

0.48
0.45

T-test

Sig

-0.047

0.963

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.963للتحقق من وجود
فرق جوهر كانت أكبر من مستوى  1.12ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى

التعليمي .كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات المستوى التعليمي (دكتوراه ،ماجستير ،دبلوم) حول إدارة
المعرفة ككل بلغ  %03وكذلك أيضاً لحاملي شهادة البكالوريوس( .حيث تم دمج المستوى التعليمي دكتوراه
والماجستير والدبلوم بسبب قلة عدد المستجيبين للتساؤل)

وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض " وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي .
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وهذه النتيجة تختلف مع ما توصلت إليه دراسة دراسة  )2001( Dujailiو دراسة الزطمة( )5100و
تتفق مع دراسة المدلل( )5100و مع دراسة  )2011(Citroenنظ ار الختالف الفئات المشكلة لمجتمع
البحث.
بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة،

والجدول رقم ( )2.55أدناه يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()2.55

ً
نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول إدارة المعرفة تبعا لمتغير عدد سنوات
الخدمة

عدد سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
-5أقل من  01سنوات
-01أقل من  05سنة
 05سنة فأكثر

الوسط
الحسابي
4.16
3.74
4.23
4.28

الوزن
النسبي
83%
75%
85%
86%

االنحراف
المعياري
0.34
0.55
0.39
0.44

F-test

4.743

Sig

0.004

يتضح من الجدول رقم ( )2.55أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.004للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول
الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة
في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة .كما ويتضح أيضاً من خالل الجدول ب ن الوزن النسبي
إلجابات أفراد العينة تتراوح ما بين  %75لمن تتراوح سنوات خدمتهم من  2إلى أقل من  01سنوات ،و%01

لمن تزيد سنوات خدمتهم عن  02سنوات.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )2.54أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()2.54

ً
نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق حول إدارة المعرفة تبعا لمتغير عدد
سنوات الخدمة

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
-5أقل من  01سنوات
-01أقل من  05سنة

الفروق بين المتوسطات
*0.41
-0.07
-0.12
*-0.48
*-0.54
-0.05

سنوات الخدمة
-5أقل من  01سنوات
-01أقل من  05سنة
 05سنة فأكثر
-01أقل من  05سنة
 05سنة فأكثر
 05سنة فأكثر

Sig
0.035
0.681
0.436
0.002
0.000
0.596

*دالة إحصائية عند مستوى 1.12

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج ب نه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  1.12بين الموظفين الذين تقل سنوات خدمتهم عن  2سنوات وبين سنوات
الخدمة التي تتراوح ما بين  2إلى أقل من  01سنوات لصالح سنوات الخدمة التي تقل عن  2سنوات وذلك
بمتوسط فروق ( ،)1.30بينما توجد فروق بين الموظفين الذين تتراوح سنوات خدمتهم ما بين  2إلى أقل من
 01سنوات وبين سنوات الخدمة التي تتراوح ما بين  01إلى أقل من  02سنة لصالح موظفي تتراوح سنوات
خدمتهم ما بين  01إلى اقل من  02سنة وذلك بمتوسط فروق ( )1.30وايضاً بين الموظفين تزيد سنوات

خدمتهم عن  02سنة لصالح موظفي تزيد سنوات خدمتهم عن  02سنة بمتوسط فروق (.)1.23

وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة
ً
في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة .
و هذه النتيجة تتفق مع دراسة محسن و آخرون ( )5100و الزطمة( )5100و تختلف مع دراسة
المدلل( )5100و تفسر الباحثة االختالف باختالف الفئة المستهدفة من األبحاث ( مجتمع الدراسة).
بالنسبة لمتغير المسمى الوظيﻔي.
تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي،
والجدول رقم ( )2.53أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()2.53

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول إدارة المعرفة تعزى لمتغير المسمى
الوظيفي

المسمى الوظيفي
مدير
مساعد مدير
رئيس دائرة
رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم

الوسط
الحسابي
4.62
4.29
4.06
4.38
4.26
4.27
3.90

االنحراف
المعياري
0.14
0.09
0.07
0.10
0.10
0.10
0.09

الوزن
النسبي
92%
86%
81%
88%
85%
85%
78%

F-test

4.001

Sig

0.001

يتضح من الجدول رقم ( )2.53أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.001للتحقق

من وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول

الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة
في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي .كما ويتضح أيضاً من خالل الجدول ب ن الوزن النسبي
إلجابات أفراد العينة تراوح بين  %10لفئة رؤساء األقسام ،و %95لفئة المدراء.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )2.52أدناه

يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()2.52

ً
نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق حول إدارة المعرفة تبعا لمتغير المسمى
الوظيفي

المسمى الوظيفي

مدير إداري

مساعد مدير

الفروق بين المتوسطات
0.33
*0.56
0.24
0.36
*0.35
*0.72
0.24
-0.09
0.03
0.02
0.39

التصنيف الوظيفي
مساعد مدير
رئيس دائرة
رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم
رئيس دائرة
رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم
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Sig
0.101
0.008
0.221
0.057
0.044
0.000
0.230
0.624
0.848
0.894
0.013

رئيس دائرة

رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع

رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم
مراقب فرع
رئيس قسم
رئيس قسم

0.094
0.277
0.207
0.361
0.472
0.471
0.002
0.930
0.012
0.002

-0.33
-0.20
-0.22
0.15
0.12
0.11
0.48
-0.01
0.36
0.37

*دالة إحصائية عند مستوى 1.12

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج ب نه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  1.12بين فئة المدراء وفئة ورؤساء الدوائر وفئة مراقب الفرع ورؤساء االقسام
درجة لصالح لفئة المدراء حيث بلغ متوسط الفروق على الترتيب (.)1.15( )1.42( )1.21

وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض " وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة
ً
في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيﻔي .
و هذه النتيجة تتفق مع دراسة محسن و آخرون( )5100و تختلف مع دراسة المدلل(  )5100و
تفسر الباحثة االختالف باختالف الفئة المستهدفة من األبحاث ( مجتمع الدراسة).
بالنسبة لمتغير عمر المنظمة
تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير عمر المنظمة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عمر المنظمة ،والجدول رقم
( )2.51أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.51

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول إدارة المعرفة تعزى لمتغير عمر المنظمة
عمر المنظمة

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي
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االنحراف
المعياري

F-test

Sig

أقل من  5سنوات ،من  5إلى أقل
من  01سنوات
من  01إلى اقل من  05سنة
من  05سنة فأكثر

4.40

88%

0.17

4.25
4.18

85%
84%

0.11
0.05

0.583

0.560

يتضح من الجدول رقم ( )5.26أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.560للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى
لمتغير عمر المنظمة .كما ويتضح أيضاً من خالل الجدول ب ن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة تراوح بين
 %03تزيد عمر منظمتهم عن  02سنة وبين  %00لمن تقل عمر منظمتهم عن  01سنوات حيث تم دمج

(عمر منظمة تقل عن  2سنوات ومن  2إلى اقل من  01سنوات).

وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة الفرضية التي تفترض " وجود فروق ذات داللة إحصائية حول
ً
إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عمر المنظمة .

و هذه النتيجة تتفق مع دراسة محسن و آخرون( )5100و مع دراسة  )2011( Dujailiو تختلف مع
دراسة المدلل( )5100و تفسر الباحثة االختالف باختالف طبيعة المؤسسات المدروسة في الدراسة.
الفرضية الثالثة:
الفرضية الثالثة تنص على " توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في
استجابات المبحوثين حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى
للمتغيرات الديموغرافية (النوع ،العمر ،المستوى التعليمي ،عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،المسمى
الوظيﻔي ،عمر المنظمة).
وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ( )Tفي حاالت العينتين المستقلتين الختبار

الفروق التي تعزى لمتغير النوع ،بينما تم استخدام اختبار تحليل التباين األحاد

()One way ANOVA

الختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات األخرى التي تتكون من أكثر من مجموعتين ،وفيما يلي اختبار
الفرضية الثالثة وفقاً للمتغيرات الشخصية كالً على حدا.
بالنسبة لمتغير النوع.
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باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي
تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في
قطاع غزة تعزى لمتغير النوع ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية
حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير النوع ،والجدول رقم

( )2.51أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.51

نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير النوع
النوع
ذكر
انثى

الوسط
الحسابي
4.16
4.00

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

83%
80%

0.47
0.63

T-test

Sig

1.240

0.218

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.218للتحقق من وجود
فرق جوهر كانت أكبر من مستوى  1.12ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير

النوع .كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات الذكور حول عملية اتخاذ القرار ككل بلغ  ،%04و%01
لرناث.

وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة " وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك
ً
علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير النوع .
و هذه النتيجة تتفق مع دراسة  )2011( Dujailiو دراسة محسن و آخرون(. )5100

بالنسبة لمتغير العمر.
تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة
في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر،
والجدول رقم ( )2.50أدناه يوضح نتيجة االختبار.
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جدول رقم ()2.50

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير العمر
العمر
أقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  51سنة
 51سنة فأكثر

الوسط
الحسابي
3.68
3.98
4.25
4.22

الوزن
النسبي
74%
80%
85%
84%

االنحراف
المعياري
0.53
0.49
0.47
0.47

F-test

4.063

Sig

0.009

يتضح من الجدول رقم ( )2.50أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.009للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول
الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك
التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر ،كما نالحظ أن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة حسب

العمر تتراوح ما بين  %13للذين أعمارهم تقل عن  41سنة ،و %02لمن تتراوح أعمارهم ما بين  31إلى
أقل من  21سنة.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )2.59أدناه
يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.59

نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير العمر
العمر
أقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  51سنة

العمر
من  21إلى اقل من  21سنة
من  21إلى اقل من  51سنة
 51سنة فأكثر
من  21إلى اقل من  51سنة
 51سنة فأكثر
 51سنة فأكثر

الفروق بين المتوسطات
-0.30
*-0.57
*-0.54
*-0.27
-0.24
0.03

*دالة إحصائية عند مستوى 1.12
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Sig
0.148
0.005
0.009
0.028
0.065
0.834

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى  1.12بين الموظفين الذين تقل أعمارهم عن  41سنة وبين أعمارهم تتراوح ما بين 31
إلى أقل من  21سنة لصالح الموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  31إلى أقل من  21سنة بمتوسط فروق

( )1.21وايضاً بين موظفي تزيد أعمارهم عن  21سنة ف كثر لصالح الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 21
سنة ف كثر وذلك بمتوسط فروق ( ،)1.23بينما يوجد فروق بين الموظفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 41

إلى أقل من  31سنة وبين الموظفين التي تتراوح أعمارهم ما بين  31إلى أقل من  21سنة لصالح أعمارهم
تتراوح ما بين  31إلى أقل من  21سنة بمتوسط فروق (.)1.51

وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض "وجود فروق ذات داللة حول سلوك علمية
ً
اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر .
و جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة محسن و آخرون()5100

و مختلفة مع دراسة

مسعود) )5110نتيجة اختالف مجتمع البحث.
بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي
باستخدام اختبار ( )Independent Samples T-testتم اختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في
قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى
التعليمي ،والجدول رقم ( )2.41أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.41

نتائج اختبار ( )Tللتحقق من الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير للمستوى التعليمي
المستوى التعليمي
دكتوراه ،ماجستير،
دبلوم
بكالوريوس

الوسط
الحسابي

الوزن النسبي

االنحراف المعياري

4.11

82%

0.51

4.14

83%

0.50

T-test

-0.215

Sig

0.831

يالحظ من الجدول السابق أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.831للتحقق من وجود
فرق جوهر كانت أكبر من مستوى  1.12ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير
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المستوى التعليمي .كما يتضح أن الوزن النسبي إلجابات الموظفين الحاصلين على درجة علمية (دكتوراه،
ماجيستير ،دبلوم) حول عملية اتخاذ القرار ككل بلغ  ،%05و %04للحاصلين على

درجة

علمية

بكالوريوس ،حيث تم دمج المستوى التعليمي (دكتوراه ،ماجيستير ،دبلوم بسبب قلة عدد المستجيبين لهذا

التساؤل).

وبناء على ذلك نستنتج عدم صحة فرضية الدراسة التي تفترض " وجود فروق ذات داللة إحصائية
ً
حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المستوى التعليمي .
و جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة محسن و آخرون( )5100و مختلفة مع دراسة ( )5100و

دراسة مسعود( )5110نتيجة اختالف مجتمع البحث.
بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة
تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ( )Hoالتي

تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في

قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات
داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد
سنوات الخدمة ،والجدول رقم ( )2.40أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.40

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير عدد سنوات
الخدمة

عدد سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
-5أقل من  01سنوات
-01أقل من  05سنة
 05سنة فأكثر

الوسط
الحسابي
3.90
3.75
4.22
4.20

الوزن
النسبي
78%
75%
84%
84%

االنحراف
المعياري
0.52
0.59
0.42
0.48

F-test

3.572

Sig

0.017

يتضح من الجدول رقم ( )5.31أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.017للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول
الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك

التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة .كما ويتضح أيضاً من خالل الجدول ب ن
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الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة تتراوح ما بين  %75لمن تتراوح سنوات خدمتهم من  2إلى أقل من 01
سنوات ،و %03لمن تزيد سنوات الخبرة عن  01سنوات.
ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )2.45أدناه

يوضح نتيجة االختبار.

جدول رقم ()2.45

نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير عدد سنوات
الخدمة

سنوات الخدمة
أقل من  5سنوات
-5أقل من  01سنوات
-01أقل من  05سنة

الفروق بين المتوسطات
0.15
-0.32
-0.30
*-0.47
*-0.45
0.02

سنوات الخدمة
-5أقل من  01سنوات
-01أقل من  05سنة
 05سنة فأكثر
-01أقل من  05سنة
 05سنة فأكثر
 05سنة فأكثر

Sig
0.504
0.100
0.106
0.007
0.006
0.846

*دالة إحصائية عند مستوى 1.12

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج ب نه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  1.12بين موظفي سنوات خدمتهم من  2إلى أقل من  01سنوات وكالً من

سنوات خدمتهم تتراوح ما بن  01إلى اقل من  02سنة لصالح موظفي الذين تتراوح سنوات الخدمة ما بين

 01إلى اقل من  02سنة بمتوسط فروق ( ،)1.31بينما يوجد فروق بين موظفي سنوات خدمتهم من  2إلى

أقل من  01سنوات وكالً من سنوات خدمتهم تزيد عن  02سنة لصالح موظفي التي تزيد سنوات خدمتهم عن
 02سنة بمتوسط فروق (.)1.32

وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية "وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ
ً
القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة .
و جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة النبيه( )5100و دراسة  )2011(Citroenو مختلفة مع

دراسة مسعود( )5110بسبب اختالف طبيعة المؤسسات المدروسة و مجتمع البحث.
بالنسبة لمتغير المسمى الوظيﻔي.
تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة
في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات
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داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير
المسمى الوظيفي ،والجدول رقم ( )2.44أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.44

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير المسمى
الوظيفي

المسمى الوظيفي
مدير
مساعد مدير
رئيس دائرة
رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم

الوسط
الحسابي
4.42
4.22
4.03
4.34
4.23
4.24
3.82

االنحراف
المعياري
0.53
0.32
0.35
0.41
0.59
0.44
0.49

الوزن
النسبي
88%
84%
81%
87%
85%
85%
76%

F-test

3.211

Sig

0.007

يتضح من الجدول رقم ( )5.33أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.007للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أقل من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك رفض الفرضية العدمية وقبول
الفرضية البديلة التي تفترض وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك

التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي .كما ويتضح أيضاً من خالل الجدول ب ن

الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة تراوح بين  %11لفئة رؤساء األقسام ،و %00لفئة المدراء.

ولمعرفة اتجاه الفروق تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية والجدول رقم ( )5.34أدناه يوضح نتيجة
االختبار.
جدول رقم ()2.43

نتائج اختبار ( )LSDللتعرف على مصدر الفروق حول عملية اتخاذ القرار لمتغير المسمى
الوظيفي

المسمى الوظيفي
مدير إداري

الفروق بين المتوسطات
0.20
0.39
0.08
0.19

التصنيف الوظيفي
مساعد مدير
رئيس دائرة
رئيس فرع
نائب رئيس فرع
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Sig
0.389
0.097
0.708
0.359

مساعد مدير

رئيس دائرة

رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع

مراقب فرع
رئيس قسم
رئيس دائرة
رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم
رئيس فرع
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم
نائب رئيس فرع
مراقب فرع
رئيس قسم
مراقب فرع
رئيس قسم
رئيس قسم

0.18
*0.59
0.20
-0.12
0.00
-0.02
*0.40
-0.31
-0.20
-0.22
0.20
0.11
0.09
*0.51
-0.02
*0.40
*0.42

0.364
0.002
0.393
0.585
0.988
0.907
0.030
0.157
0.349
0.262
0.287
0.560
0.587
0.003
0.909
0.013
0.002

*دالة إحصائية عند مستوى 1.12

من خالل الجدول أعاله وباستخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية نستنتج ب نه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى  1.12بين فئة المدراء ورؤساء األقسام لصالح فئة المدراء بمتوسط فروق
( ،)1.29بينما يوجد فروق بين فئة مساعد المدير وبين رؤساء األقسام لصالح فئة مساعد المدير بمتوسط
فروق ( ،)1.31في حين يوجد فروق بين فئة رؤساء األفرع وبين رؤساء األقسام لصالح رؤساء األفرع
بمتوسط فروق ( ،)1.20ويوجد فروق أيضاً بين فئة نواب رؤساء األفرع وبين ورؤساء األقسام لصالح فئة

نواب رؤساء األفرع بمتوسط فروق ( ،)1.31وكذلك بين فئة مراقب فرع وبين رؤساء األقسام لصالح فئة

مراقب فرع بمتوسط فروق (.)1.35

وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض " وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك
ً
علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيﻔي .
و جاءت هذه النتيجة متفقة مع كل من دراسة النبيه( )5100و دراسة محسن و آخرون()5100

دراسة ( مسعود(. )5110
بالنسبة لمتغير عمر المنظمة
تم استخدام اختبار تحليل التباين االحاد

( )one way ANOVAالختبار الفرضية العدمية ()Ho

التي تفترض عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة
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في قطاع غزة تعزى لمتغير عمر المنظمة ،مقابل الفرضية البديلة ( )H1التي تفترض وجود فروق ذات داللة
إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عمر
المنظمة ،والجدول رقم ( )2.42أدناه يوضح نتيجة االختبار.
جدول رقم ()2.42

نتائج اختبار ( )ANOVAللتحقق من الفروق حول عملية اتخاذ القرار عمر المنظمة
عمر المنظمة
أقل من  5سنوات ،من  5إلى أقل
من  01سنوات
من  01إلى اقل من  05سنة
من  05سنة فأكثر

الوسط
الحسابي

الوزن
النسبي

االنحراف
المعياري

4.36

87%

0.46

4.21
4.12

84%
82%

0.31
0.51

F-test

0.505

Sig

0.605

يتضح من الجدول رقم ( )5.35أعاله أن قيمة داللة االختبار المحسوبة ( )Sig = 0.605للتحقق
من وجود فروق جوهرية كانت أكبر من مستوى داللة  1.12ويعني ذلك قبول الفرضية العدمية التي تفترض
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع
غزة تعزى لمتغير عمر المنظمة .كما ويتضح أيضاً من خالل الجدول ب ن الوزن النسبي إلجابات أفراد العينة

بين  %05تزيد عمر منظمتهم عن  02سنة وبين  %01تقل عمر منظمتهم عن  01سنوات حيث تم دمج
(عمر منظمة تقل عن  2سنوات ومن  2إلى اقل من  01سنوات بسبب قلة عدد المستجيبين لهذا التساؤل).

وبناء على ذلك نستنتج صحة الفرضية التي تفترض " وجود فروق ذات داللة إحصائية حول سلوك
ً
علمية اتخاذ القرار في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى لمتغير عمر المنظمة .
و جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة محسن و آخرون( )5100و دراسة  )2011 ( Citroenو

اختلفت مع دراسة مسعود( )5110نتيجة اختالف مجتمع البحث.
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مقدمة
لقد خلصت الد ارسـة الميدانيـة التـي قامـت بإجرائهـا الباحثـة حـول العالقـة مـا بـين أبعـاد إدارة المعرفـة و
عملية اتخاذ الق اررات مجموعة مـن النتـائج و التوصـيات التـي انبثقـت مـن البيانـات التـي قامـت بجمعهـا الباحثـة
عــن طريــق االســتبانة و التــي قامــت بــدورها بتحليلهــا و ربطهــا بالد ارســات الســابقة المتعلقــة بــنفس االطــار و مــن
هذا وذاك توصلت الباحثة في دراستها إلى التالي:
النتائج
النتائج المتعلقة بإدارة المعرفة:
 .0لقــد بينــت النتــائج مــن خــالل المتوســطات الحســابية أن تصــورات المبحــوثين ألبعــاد إدارة المعرفــة
جاءت بدرجة مرتفعة للمتغير ككل و لألبعاد األربعة بشـكل مفصـل (تكنولوجيـا المعلومـات،الموارد
البشرية،المشــاركة المعرفية،الثقافــة التنظيميــة) و يعتبــر هــذا مؤشــر إيجــابي علــى مــدى إدراك الفئــة
اإلداريــة فــي البنــوك التجاريــة فــي القطــاع لمفهــوم إدارة المعرفــة و أبعادهــا و بالتــالي توظيــف هــذه
المفاهيم في عملية اتخاذ الق اررات.
 .5لقــد بينــت النتــائج مــن خــالل المتوســطات الحســابية أن تصــورات المبحــوثين ألبعــاد إدارة المعرفــة
جاءت بدرجة مرتفعة للمتغير ككل و لألبعاد األربعة بشـكل مفصـل (تكنولوجيـا المعلومـات،الموارد
البشرية،المشــاركة المعرفية،الثقافــة التنظيميــة) و يعتبــر هــذا مؤشــر إيجــابي علــى مــدى إدراك الفئــة
اإلداريــة فــي البنــوك التجاريــة فــي القطــاع لمفهــوم إدارة المعرفــة و أبعادهــا و بالتــالي توظيــف هــذه
المفاهيم في عملية اتخاذ الق اررات.
 .4يتضح من النتائج االتفاق ما بين الفئة االدارية في البنوك المبحوثة إلى أن استخدام تكنولوجيا
المعلومات في البنك يؤد إلى زيادة دقة المعلومات بدرجة عالية جدا

 .3كان هناك توافق بدرجة عالية على أن المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تعتبر
معلومات شاملة لجميع بدائل الحلول الممكنة في عملية اتخاذ الق اررات إال أنه جاء في المرتبة
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األخيرة من بين الخيارات مما يشير إلى الحاجة إلى دراسة أعمق لنوعية و كفاءة المعلومات التي
توفرها أنظمة المعلومات في البنوك .
 .2كما إتفق المدراء عينة الدراسة على أن الموظفين على دراية تامة ب هداف البنك الذ يعملون
به مما يشير إلى وضوح رؤية و اتجاهات و أهداف البنوك العاملة في القطاع.

 .1و جاءاالتفاق بين المدراء عينة الدراسة حول كون يتبع البنك نمط االدارة الديمقراطية في العمل
بنسبة أقل من نظيراتها في بعد الموارد البشرية مما يعني أن هناك اختاالف بين المدراء في
أسلوب االدارة المتخذ في العمل.
 .1جاءت الفقرة التي تنص على " تختلف المعلومات المتاحة لكل موظف باختالف المركز الوظيفي
له في المرتبة األولى في فقرات بعد المشاركة المعرفية.

 .0جاءت في المرتبة األخيرة في فقرات بعد المشاركة المعرفية فقرة " يتم تحليل حاالت الفشل
السابقة ويتم نشر الدروس المستفادة منها إلى جميع الموظفين.
 .9حصلت الفقرة التي تنص على " تحرص االدارة على الت كد ب ن العاملين ينفذون الق اررات
المتخذة" جاءت في المرتبة األولى في بعد الثقافة التنظيمية,

.01

و في المرتبة االخيرة م لفقرات بعد الثقافة التنظيمية جاءت فقرة " تتسم االجراءات االدارية

المطبقة في البنك بالعدالة ".
.00

بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابات

المبحوثين حول إدارة المعرفة في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات
الديموغرافية (المستوى التعليمي ،عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،المسمى الوظيفي) بيمنما

بينت الدراسات عدم وجود هذه الفروق للمتغيرات الديموغرافية ( النوع و العمر و عمر المنظمة).

النتائج المتعلقة باتخاذ القرارات:
 .0بينــت النتــائج مــن خــالل المتوســطات الحســابية أن إدراك المبحــوثين ألهميــة عمليــة إتخــاذ القـ اررات
جــاءت عاليــة فــي البنــوك التجاريــة فــي القطــاع و ذلــك يعتبــر مؤشــر إيجــابي علــى التوجــه العــام
لتوظيف كافة السبل العلمية و المعرفية في عملية إتخاذ الق اررات.
 .5حصلت فقرة " تحقق الق اررات المتخذة النتائج المرجوة منها " على المرتبة األولى في بعد عملية
اتخاذ الق اررات,
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 .4أما في المرتبة االخيرة لفقرات بعد عملية اتخاذ الق اررات نجد الفقرة التي تنص على " تتم
مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ الق اررات ".
 .3بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05في استجابات
المبحوثين عملية اتخاذ الق اررات في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى للمتغيرات

الديموغرافية (العمر ،عدد سنوات الخدمة في المنظمة ،المسمى الوظيفي و عمر المنظمة)
بيمنما بينت الدراسات عدم وجود هذه الفروق للمتغيرات الديموغرافية ( النوع و المستوى
التعليمي).
النتائج المتعلقة بفرض الدراسة :
 .0أشــارت النتــائج إلــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين أبعــاد إدارة المعرفــة و عمليــة اتخــاذ
الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة وذلك على النحو التالي:
 .aتوجد عالقة طردية قوية ما بين بعد تكنولوجيا المعلومات الدارة المعرفة وعملية صنع
القرار الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة.
 .bتوجد عالقة طردية قوية ما بين بعد الموارد البشرية الدارة المعرفة وعملية صنع القرار
الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة.
 .cتوجد عالقة طردية قوية ما بين بعد المشاركة المعرفية الدارة المعرفة وعملية صنع القرار
الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة.

 .dتوجد عالقة طردية قوية ما بين بعد الثقافة التنظيمية الدارة المعرفة وعملية صنع القرار
الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة.
وهذا يعني أن عملية إتخاذ الق اررات التي يتخذها اإلداريون في البنوك المبحوثة تنجم عن
توظيف أبعاد إدارة المعرفة في دراسة و تحليل و من ثم اتخاذ هذه الق اررات.
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التوصيات
تتقدم الباحثة بمجموعة من التوصيات من ش نها تعزيز توظيف أبعاد إدارة المعرفة في عملية اتخاذ
الق اررات في البنوك التجارية في قطاع غزة و هي كما يلي:
 .0زيادة االهتمام ب بعاد إدارة المعرفة و تفعيلها في البنوك و التي تلعب دو ار بالغا في ازدهار البنوك و
تطورها و دفعها نحو اتخاذ ق اررات سليمة من ش نها تحديد مصير أفضل لها.

 .5إتباع األساليب والوسائل العلمية و العملية في عملية اتخاذ الق اررات المتعلقة بمصير ومستقبل منظمة
ابتداء من تحديد المشكلة وجمع المعلومات و تحليل البدائل الخاصة ثم تقيمها وصوالً إلى
األعمال
ً
اختبار أفضل البدائل من خالل القرار األمثل.
 .4تبني فلسفة إدارية وأساليب تنظيمية تدعم تطبيق إدارة المعرفة من قبل اإلدارة العليا ،وذلك عن طريق
العمل على تخصيص الموارد المالية و البشرية الكافية وغرس ثقافة تنظيمية مرنة وتعاونية تدعم

المعرفة والمشاركة فيها.

 .3العمل على تعزيز ثقافة إدارة المعرفة لدى العاملين وتطوير مهاراتهم ،وتوفير رؤية استراتيجية
واضحة المعالم للمنظمة وأهدافها .وذلك بتدعيم القدرات المعرفية الفعالة للمنظمة ،والتزام المديرين
والعاملين بتوظيف إدارة المعرفة وفاعلية المنظمة في صياغة استراتيجية المنظمة وتنفيذها وتقويمها
بغية خلق منظمات معرفية فعالة.

 .2إتاحة الفرصة في المشاركة في صنع الق اررات اإلدارية ،وخاصة تلك المتعلقة بعملهم في المنظمة،
وتجاوبا مع هذه الق اررات األمر الذ ينعكس على التزامهم وأدائهم
مما يؤد إلى جعلهم أكثر قبوالً
ً
لواجباتهم.
مقترحات للدراسة:
 إجراء دراسة حول دور المشاركة المعرفية في زيادة كفاءة الموارد البشرية
 إجراء دراسة حول نفس الموضوع كدراسة مقارنة بين قطاع البنوك التجارية و البنوك االسالمية
 إجراء دراسة حول أثر األنماط القيادية على تطبيق أبعاد إدارة المعرفة لدى البنوك
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المراجع
المراجع العربية
 األكلبي ،علي ذيب  ،5110 ،إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعلومات ،الرياض.

 إبراهيم يحيى ،5110،استراتيجيات النجاح وأسرار التميز ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة،
مصر.
 أبو الخير ،األغا ،5105،واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة،غزة،فلسطين
 أبﻭ عساكر ،فﻭﺯﻱ عبﺩ ﺍلﺭحمﻥ ،5110 ،ﺃنماﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلصﺭﺍﻉ ﻭﺃثﺭها على ﺍلتﻁﻭيﺭ ﺍلتنﻅيمي:
ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية على ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍلصحة ﺍلفلسﻁينية في قﻁاﻉ غﺯﺓ ،ﺍلجامعة ﺍإلسالمية غﺯﺓ ،فلسﻁيﻥ.

 أبو عفش ،إيناس ،5100 ،اثر الذكاء العاطفي على مقدرة مدراء مكتب االونروا بغزة على اتخاذ
القرار و حل المشكالت ،غزة ،فلسطين

 أبو فارة ،يوسف أحمد ، 5113 ،العالقة بين استخدام مدخل إدارة المعرفة واألداء ،ورقة مقدمة إلى
المؤتمر العلمي الدولي السنو الرابع (إدارة المعرفة في العالم العربي) جامعة الزيتونة  ،عمان – 51
.5113/3/50

 ﺃبﻭ قبة ،عماﺩ ،محمﻭﺩ ،5113 ،مﺩﻯ تﻁبيﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة في ﺍلﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍلمﺭﻜﺯية ﺍألﺭﺩنية،
بحﺙ مقﺩﻡ ﺇلى ﺍلمﺅتمﺭ ﺍلعلمي ﺍلﺩﻭلي ﺍلسنﻭﻱ ﺍلﺭﺍبع ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة فى ﺍلعالﻡ ﺍلعﺭبي ،جامعة
ﺍلﺯيتﻭنة ،عماﻥ ،ﺍألﺭﺩﻥ.
 أبو هاشم حسن ،السيد ،5111 ،الخصائص السيكومترية ألدوات القياس في البحوث النفسية
والتربوية باستخدام  ،SPSSكلية التربية جامع الملك سعود ،المملكة العربية السعودية.

 البدر  ،طارق عبد الحميد ،5110،اتخاذ الق اررات االدارية ،القاهرة  ،مصر.

 ﺍلبحيصي ،عصاﻡ ،5111 ،تﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ ﺍلحﺩيثة ﻭﺃثﺭها على ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية في
منﻅماﺕ ﺍألعمال –ﺩﺭﺍسة ﺍستﻁالعية للﻭﺍقع ﺍلفلسﻁيني ،مجلة ﺍلجامعة ﺍإلسالمية (سلسلة
ﺍلﺩﺭﺍساﺕ ﺍإلنسانية) ،غزة ،فلسطين ،ﻡ( ،)3ﻉ( ،)0ﺹ  -022ﺹ .011
 بيدس ،عادل مصطفى ، 5111 ،استخدم األساليب والبرامج العلمية الحديثة إلدارة المعرفة في اتخاذ
الق اررات من قبل مدراء شركات االتصال األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة،الجامعة األردنية.
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 بي كرد ،عبﺩﺍﷲ عبﺩﺍلمجيﺩ ،5101 ،ﺃثﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة على ﺍلتميﺯ ﺍلتنﻅيمي ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية في
ﺍلجامعاﺕ ﺍألﺭﺩنية ﺍلخاصة في ﺇقليﻡ ﻭسﻁ ﺍألﺭﺩﻥ ،ﺭسالة ماجستيﺭ غير منشﻭﺭﺓ ،كلية ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍألعمال ،جامعة مﺅتة ،الكرك ،ﺍألﺭﺩﻥ.

 داسي ،وهيبة ،5105 ،دور إدارة المعرفة في تحقيق ميزة تنافسية د ارسة تطبيقية في المصارف
الحكومية السورية ،مجلة الباحث ،دمشق ،سوريا،ع( ،)00ص  – 012ص .011
 الدور  ،الشمر  ،5113،إدارة المعرفة ودورها في تعزيز عملية اتخاذ القرار االستراتيجي ،الجامعة
المستنصرية كلية اإلدارة واالقتصاد ،بغداد،العراق.
 حرز الله ،أشرف رياض ،5111 ،مدى مشاركة معلمي المدارس الثانوية في اتخاذ الق اررات،الجامعة
اإلسالمية،غزةـ،فلسطين.

 حسن ،منال و الكيالني ،أنمار ،5100 ،استراتيجية إدارية تربوية مقترحة لزيادة القيمة المضافة
باستخدام إدارة المعرفة في المدارس الخاصة في مدينة عمان ،مجلة العلوم التربوية ،عمان ،األردن،
م( ،)40ع( ،)3ص  – 0531ص.0529
 حسن ،عزت عبد الحميد محمد ،5100 ،اإلحصاء النفسي والتربو تطبيقات باستخدام برنامج
 ،SPSSالناشر دار الفكر العربي فرع مدينة نصر ،القاهرة ،مصر.

 حمزة ،حيدر ،5110 ،عالقة القرار االستراتيجي في األداء المصرفي في العراق ،مجلة االدارة و
االقتصاد ،بغداد ،العراق ،ع( ،)10ص -10ص.92
 ربيع ،أسامة ،5111 ،التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  – SPSSالجزء األول-كلية التجارة،
جامعة المنوفية ،جمهورية مصر العربية.

 ﺍلﺩﻭﺭﻱ ،زكريا ،ﺍلعﺯﺍﻭﻯ ،بشﺭﻯ ،5113 ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة انعكاساتها على ﺍإلبﺩﺍﻉ ﺍلتنﻅيمي ،بحﺙ
مقﺩﻡ ﺇلى ﺍلمﺅتمﺭ ﺍلعلمي ﺍلﺩﻭلي ﺍلسنﻭﻱ ﺍلﺭﺍبع ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة فى ﺍلعالﻡ ﺍلعﺭبي ،جامعة ﺍلﺯيتﻭنة،
عماﻥ ،ﺍألﺭﺩﻥ.
 رزوقي ،نعيمة حسن ،5113 ،الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة واداراتها.
مجلة

مكتبة الملك فهد الوطنية ،المملكة العربية السعودية ،ع( ،)5ص.01

 الزاكي ،5104 ،صناعة القرار االستراتيجى والمتدخلين فيه ،مركز راشيل كور الفلسطيني لحقوق
االنسان ومتابعة العدالة الدولية ،المغرب.
 الزريقات ،5100 ،أثر إدارة المعرفة في فاعلية اتخاذ القرار في الشركات االستخراجية األردنية،
مجلة العلوم االدارية ،،عمان ،األردن ،م( ،)40ع( )5ص -323ص.319
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 الزطمة ،نضال ، 5100،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭﺃثﺭها على تميﺯ األداء ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية على ﺍلﻜلياﺕ
ﻭﺍلمعاهﺩ ﺍلتقنية ﺍلمتﻭسﻁة ﺍلعاملة في قﻁاﻉ غﺯﺓ ،غزة ،فلسطين
 ﺍلساعﺩﻱ عالء ،ﻭحﺭيﻡ حسيﻥ ،5113 ،ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ في ﺇيجاﺩ

ﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية ،ﺩﺭﺍسة ميﺩﺍنية على قﻁاﻉ ﺍلصناعاﺕ ﺍلﺩﻭﺍئية باألﺭﺩﻥ ،مجلة ﺍلبصائﺭ ،عمان،

األردن ،م( ،)0ع( ،)5ﺹ  – 050ص .031
 السالم ،مؤيد سعيد  5111، ،نظرية المنظمة  ،دار وائل للنشر ،عمان  ،األردن.
 السقا ،ميسون ،5119 ،اثر ضغوط العمل على عملية اتخاذ الق اررات  :دراسة ميدانية على
المصارف التجارية في قطاع غزة ،غزة ،فلسطين.

 السلمي ،علي"،5115،إدارة التميز :نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ،دار غريب
 للنشر والتوزيع ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 سليمان،أحمد علي ،5100،سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق مع التركيز على السوق السعودية،
معهد اإلدارة العامة ،الرياض  ،السعودية.
 شحاﺩﺓ ،حلمي ،5112 ،ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍلنمﻭﺫجي ،مركز يﺯيﺩ للنشﺭ ،الكرك ،العراق.

 الشرفا ،سلوى ،5110 ،ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعرفة ﻭ تكنولوجيا المعلومات في تحقيق المزايا التنافسية في
المصارف العاملة في قطاع غزة ،غزة ،فلسطين.
 الشماع  ،خليل محمد  ،خضر كاظم حمود ،0909 ،نظرية المنظمة  ،بغداد ،العراق
 الشمر  ،ترفة عواد ،5103 ،دور إدارة المعرفة في دعم عمليات اتخاذ الق اررات بشركة أرامكو
السعودية ،السعودية.

 طاشكند  ،زكية بنﺕ ممﺩﻭﺡ ،5111 ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة :ﺃهميتها ﻭمﺩﻯ تﻁبيﻕ ملياتها مﻥ ﻭجهة نﻅﺭ
مﺩيﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍلمشﺭفاﺕ ﺍإلﺩﺍﺭياﺕ بإﺩﺍﺭﺓ ﺍلتﺭبية ﻭﺍلتعليﻡ بمﺩينة مﻜة ﺍلمﻜﺭمة ﻭمحافﻅة
جﺩﺓ ،ﺭسالة ماجستيﺭ غيﺭ منشﻭﺭﺓ ،جامعة ﺃﻡ ﺍلقﺭﻯ ،السعودية.
 ﻁلحة ،ﺍحمﺩ ،5110 ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمﺅسساﺕ ﺍلعامة في ﺍلﺩﻭل ﺍلنامية .ﻁ ،0ﺩﺍﺭ ﺍلحامﺩ للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع،
عماﻥ .األردن

 الطيب محمد ،النوار ،5105 ،دور إدارة الموارد البشرية في اإلبداع اإلدار  ،معهد البحوث و
الدراسات اإلستراتيجية  :جامعة امدرمان االسالمية ،السودان.
 عبد البار  ،علي ،5104 ،المعوقات اإلدارية في مجال اتخاذ القرار ،ﺩﺍﺭ ﺍلحامﺩ للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع،
عماﻥ ،األردن.
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 عبد الفتاح،5104،البنوك التجارية في اليمن ،صنعاء  ،اليمن
 عبيدات و أبو نصار ،0999 ،منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقات ،كلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية الجامعة البريطانية ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،األردن.

 ﺍلعتيبي ،فيحاﻥ ،5113 ،ﺩﻭﺭ ﺍلمعلﻭماﺕ في عملية ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍإلﺩﺍﺭية،ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية على
ﺍلعامليﻥ في ﺍلمﺩيﺭية ﺍلعامة للجﻭﺍﺯﺍﺕ بمﺩينة ﺍلﺭياﺽ ،ﺭسالة ماجستيﺭ غيﺭ منشﻭﺭﺓ،
جامعةﺍلﺭياﺽ ،ﺍلﺭياﺽ ،ﺍلمملﻜة ﺍلعﺭبية ﺍلسعﻭﺩية.
 ﺍلعتيبي ،ياسﺭ عبﺩ ﺍﷲ تركي  ،5111 ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭﺇمﻜانية تﻁبيقها في ﺍلجامعاﺕ ﺍلسعﻭﺩية:
ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية على جامعة ﺃﻡ ﺍلقﺭﻯ ،ﺭسالة ﺩﻜتﻭﺭﺍه غيﺭ منشﻭﺭﺓ ،جامعة ﺃﻡ ﺍلقﺭﻯ ،مﻜة

ﺍلمﻜﺭمة.

 ﺍلعﺯﺍﻭﻱ ،خليل ،5111 ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ ،ﻁ ،0ﺩﺍﺭ كنوز ﺍلمعﺭفة للنشﺭ ﻭﺍلتﻭﺯيع،
عماﻥ.
 العطو  ،5110،مﺩﻯ تﻭﺍفﺭ ﻭﻅائﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭﺃثﺭها على ﺍلفاعلية ﺍلتنﻅيمية لﺩﻯ ﺍلعامليﻥ في
ﺍلمﺅسسة ﺍلعامة للتعليﻡ ﺍلفني ﻭﺍلمهني في ﺍلمملﻜة ﺍلعﺭبية ﺍلسعﻭﺩية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.

 العمصي ،ناهض ،5100 ،ثر المتغيرات البيئية في قطاع غزة على جدوى المعلومات المحاسبية في
اتخاذ الق اررات ،غزة ،فلسطين.
 ﺍلعﻭﺍﻭﺩﺓ ،عاﻁﻑ محمﺩ فالح ،5111 ،ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمﺅثﺭﺓ على نمﻁ ﺍتخاﺫ ﺍلقﺭﺍﺭ ﺍإلﺩﺍﺭﻱ لﺩﻯ
ﺍلمﺩيﺭيﻥ في ﺍلقﻁاﻉ ﺍلعاﻡ في ﺍألﺭﺩﻥ ،ﺭسالة ماجستيﺭ غيﺭ منشﻭﺭﺓ ،ﺍلجامعة ﺍألﺭﺩنية ،عماﻥ،

ﺍألﺭﺩﻥ.

 عياش ،جابر ،5110 ،واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار و حل المشكالت لدى
المؤسسات األهلية بقطاع غزة ،غزة ،فلسطين.
 العلي ،عبد الستار  ،وآخرون، 5119،المدخل إلي إدارة المعرفة" ،الطبعة الثانية ،دار المسير
 عمان ،األردن.

 العيثاو و الفضالة ،5110 ،المعرفة و ت ثيرها على القيادة  -د ارسة تحللية للقطاع المصرفي بمملكة
البحرين ،المؤتمر العلمي الدولي التاسع ,الوضع االقتصاد العربي وخيارات المستقبل52 - 53 ,
نيسان/ابريل ،جامعة الزرقاء ،األردن .
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 عيساﻥ ،صالحة عبﺩ ﺍﷲ ،ﺍلعاني ﻭجيهة ثابﺕ ،5110 ،ﺩﻭﺭ تكنولوجيا ﺍلمعلﻭماﺕ في ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍلمعﺭفة في كلية ﺍلتﺭبية بجامعة ﺍلسلﻁاﻥ قابﻭﺱ ،ﺍلبصائﺭ ،سلطنة عمان،م( ، )05ع( ،)0ﺹ29
 -ﺹ .011

 الغامد  ،نوال سعيد عبدالله ، 5110 ،إدارة المعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة التعليمية للبنات
بمحافظة جدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
 غالب ،محمد  ،0991 ،غالب  :المعرفة عند مفكر المسلمين  ،الدار المصرية للت ليف والترجمة
القاهرة.
 فالق ،محمد و آخرون : 5100 ،عمليات إدارة المعرفة وت ثيرها في تحقيق الميزة التنافسية ،المجلة
االردنية في إدارة األعمال ،المجلد  ،1العدد الرابع.

 فيصل ،ابراهيم  ،5110،ﺍلعﻭﺍمل ﺍلمﺅثﺭﺓ على مشاركة ﺍلمﻭﻅفيﻥ في صنع ﺍلقﺭﺍﺭ ﻭعالقته بمستﻭﻯ
ﺃﺩﺍئهﻡ في مجلس الشورى األردني ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان ،األردن.
 الكبيـسي ،عـامر ،0915،المعوقـات اإلداريـة في الـدول الناميـة والطـرق إلي حلهـا ،مجلـة العلـوم
اإلداريـة،العدد الثالث.

 الكند  ،نادية عبد الله ، 5110 ،متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في جامعة السلطان قابوس "دراسة
ميدانية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط ،سلطنة عمان.
 ماضي ،صبر  ،5100،اتجاهات المدراء في البلديات الكبرى في قطاع غزة لدور إدارة المعرفة في
االداء الوظيفي ،غزة ،فلسطين.
 محسن ،علي ،جالل ،5100 ،أهمية إدارة المعرفة في عملية اتخاذ الق اررات المالية في البنوك
البحرينية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،البحرين.

 ﺍلمجالي،ﺁمال ،5119 ،مﺩﻯ تﻭﺍفﺭ ﻭﻅائﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭﺃثﺭها في بلﻭﺭﺓ ﺍلتميﺯ ﺍلتنﻅيمي مﻥ
ﻭجهة نﻅﺭ ﺍلعامليﻥ في سلﻁة ﺍلعقبة ﺍالقتصاﺩية ﺍلخاصة" ﺩﺭﺍساﺕ،ﺍلعلﻭﻡ ﺍإلﺩﺍﺭية ،عمان ،األردن،
م( ،)41ع( ،)0ص  – 031ص .011
 المدلل ،عبد الله ،5105 ،تطبيق ﺇﺩﺍﺭﺓ المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية و أثها على
مستوى ﺍألﺩﺍء " ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية على مﺅسسة ﺭئاسة مجلﺱ الوزراء الفلسطيني " ،غزة ،فلسطين

 مﺩﺍﷲ ،ناجي ،5101 ،مﺩﻯ تﻭﺍفﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمعﺭفة ﻭﺃثﺭها على ﺍلتﻁﻭيﺭ ﺍلتنﻅيمي مﻥ ﻭجهة نﻅﺭ
ﺍلعامليﻥ ﺍإلﺩﺍﺭييﻥ فيﺍلمستشفياﺕ ﺍلحﻜﻭمية في مﺩينة ﺍلﺭياﺽ في ﺍلمملﻜة ﺍلعﺭبية ﺍلسعﻭﺩية،
ﺭسالة ماجستيﺭ عيﺭ منشﻭﺭﺓ ،كلية ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألعمال ،جامعة مﺅتة ،الكرك ،ﺍألﺭﺩﻥ.
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 المدهون و الجزراو  ،0992،تحليل السلوك التنظيمي :سيكولوجياً وادارياً للعاملين والجمهور.الطبعة
األولى ،المركز العربي للخدمات الطالبية ،عمان ،األردن.

 مسعود ،محمود ،5110 ،تحليل اسباب الخط في اتخاذ الق اررات في المصارف العاملة في قطاع
غزة ،غزة ،فلسطين.

 مشرف ،المطاعني  ، 5110 ،بناء أنموذج إلدارة المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في سلطنة
عمان ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان،األردن.

 ﺍلمشﺭفي ،حسﻥ ،5113 ،ﺩﻭﺭ تﻜنﻭلﻭجيا ﺍلمعلﻭماﺕ في تحليل ﺍلمشﻜالﺕ ﻭﺍتخاﺫ
ﺍلقﺭﺍﺭﺍﺕﺍإلﺩﺍﺭﻱة سلطنة عمان ،س( ،)51ع(.)91

 مناصرية،إسماعيل ،5113،دور نظام المعلومات االدارية في الرفع من فعالية اتخاذ الق اررات،جامعة
محمد بوضياف ،الجزائر.

 النبيه ،إياد ، 5100،فاعلية اتخاذ القرار و عالقتها باألنماط القيادية السائدةلدى مدير المدارس
الثانوية بمحافظات غزة ،غزة ،فلسطين.

 الملكاو ،إبراهيم الخلوف ، 5111،إدارة المعرفة" الممارسات والمفاهيم  ،مؤسسة الوراق للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.

 نجم ،عبود ،5112،إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات" ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن.

 النور  ،مظفر ،5104،دور إدارة المعرفة في اتخاذ القرار دراسة حالة لعينة من مدير منظمات
األعمال  ،محافظة دهوك ،العراق.

 الهوار  ،سيد  ،0999 ،اإلدارة،األصول واألسس العلمية ،دار المعارف بمصر ،القاهرة ،مصر.

 ياغي ،محمد عبد الفتاح ،0904 ،اتخاذ الق اررات التنظيمية ،مطابع الفرزدق ،الرياض ،السعودية.
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ملحق رقم ()1
جامـعـة أألزهــر – غــــزة
عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
كليــة االقتصاد والعلوم اإلداريـة
قســـم إدارة األعـمــــــال

األخ الكريم  ...األخت الكريمة
السالم عليكم ورحمة اللﻪ وبركاتﻪ:

تحية طيبة و بعد
تقوم الباحثة بدارسة حول " أبعاد إدارة المعرفة وعالقتها بعملية اتخاذ القرار  ،دراسة ميدانية على البنوك التجارية العاملة في

قطاع غزة " وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة األزهر – غزة.

علما ب ن المعلومات التي ستعب من
يرجي قراءة فقرات االستبانة المرفقة واختيار اإلجابة التي تعكس الواقع الفعلي ً ،
قبلكم سوف يتم التعامل معها بسرية تامة  ،ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،
الباحثة  /غادة إسماعيل عبيد

أوال :فيما يلي األسئلة التي تستﻔسر عن بعض البيانات الديموجرافية من فضلك أجب عنها:
يرجى وضع عالمة (  ) أمام اإلجابة التي تعبر عن بياناتك الشخصية التالية:
الجز األول /الخصائص الديموغرافية:

( )1الجنس:
( )2العمر:

 ذكر

 أنثى

 أقل من  03سنة

 من  – 03أقل من 03سنة

 من – 03أقل من  03سنة

 03 سنة فأكثر

( )3المستوى التعليمي:
 دكتوراة

 ماجستير

 بكالوريوس

 دبلوم

( )4عدد سنوات الخدمة في الوظيﻔة الحالية:
 أقل من  0سنوات

 – 0 أقل من  03سنوات

 – 03 أقل من  00سنة

 00 سنة فأكثر

( )5المسمي الوظيﻔي:
 مدير عام

 مدير

 مساعد مدير

 رئيس دائرة

 رئيس فرع

 نائب رئيس فرع

 مراقب فرع

 رئيس قسم

( )2عمر المنظمة:
 أقل من  5سنوات

 – 5 أقل من  11سنوات

 – 11 أقل من  15سنة

 15 سنة ف كثر

الجز الثاني/أبعاد إدارة المعرفة:
فيما يلي مجموعة من العبارات تستﻔسر عن أبعاد إدارة المعرفة في البنك الذ تعمل بﻪ ،الرجا التكرم باإلجابة بوضع عالمة ( 

) أمام القياس المناسب من اإلجابات المتاحة:

العبــــــــــــــــــارات

م

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

بعد تكنولوجيا المعلومات :و يبحث في واقع تكنولوجيا المعلومات ) (Information Technologyفي البنوك التجارية في قطاع غزة
0

يـ ــؤد اسـ ــتخدام تكنولوجيـ ــا المعلومـ ــات فـ ــي البنـ ــك إلـ ــى زيـ ــادة دقـ ــة

المعلومات

م

5
4
3

العبــــــــــــــــــارات

ي ــتم الحص ــول عل ــى المعلوم ــات الالزم ــة التخ ــاذ القـ ـ اررات باالعتم ــاد
على تكنولوجيا المعلومات
تلقى جميع العاملين لدى البنك تدريبا كافيا حول استخدام نظم
المعلومات التي أستخدمها حاليا
ت ــوفر ل ــي نظ ــم المعلوم ــات المس ــتخدمة معلوم ــات ض ــرورية التخ ــاذ
القرار في أ وقت

2

تمتــاز البيانــات المســتخرجة مــن أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات بــدقتها

1

التقارير التي تخرجها أنظمة تكنولوجيا المعلومات واضحة وخالية

وتحديثها باستمرار

من التشويه ويمكن فهمها بسهولة

1

ت تي المعلومات من أنظمة تكنولوجيا المعلومات مرتبة ترتيبا معينا

0

إن السرعة التي يوفر بها النظام المعلومات المطلوبة ال تتناقض مع

بحيث يسهل فهمها
كونها دقيقة

9

تساعد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الموجودة في البنك في عملية

01

تقدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات تقديرية لق اررات مستقبلية

00
05
04
03
02
01
01
00

االتصال والمتابعة والتدقيق لمختلف األنشطة.

توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات حالية آنية
توفر أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات تاريخية
تقدم أنظمة تكنولوجيا المعلومات معلومات ذات صلة وثيقة بالحالة

أو بموضوع القرار الذ أنو اتخاذه

طريقة االتصال ب نظمة تكنولوجيا المعلومات سهلة
عند االستفسار عن المعلومات فإن زمن االستجابة يكون قصير جدا
االتصال ب نظمة تكنولوجيا المعلومات يكون مستمر على مدار
ساعات الدوام
يساعد نظام المعلومات في تنظيم األنشطة الوظيفية ذات العالقة

بالعمل وأهدافه

المعلومات التي تصل من ب نظمة تكنولوجيا المعلومات تصل في
الوقت المناسب

09

المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات الحالي تعتبر معلومات

51

يساعد نظام المعلومات الموظف بتشخيص البيانات والمعلومات

شاملة لجميع بدائل الحلول الممكنة

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

العبــــــــــــــــــارات

م

الالزمة لتسـهيل مختلـف المهام والواجبات الوظيفية لتبسيط اجراءات

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

العمل.
50
55

يساعد نظام المعلومات الموظفين على زيادة الرضى الوظيفي
واالستقرار تجاه وظيفته
عدم وجود نظام معلومات بيئي فعال يشكل خط اًر على اتخاذ القرار.

بعد الموارد البشرية  :و يبحث واقع الموارد البشرية) (Human Resourcesفي البنوك التجارية في قطاع غزة
51
50
55

إن الموظفين على دراية تامة ب هداف البنك الذ أعمل به

الموظفون على دراية تامة بالوصف الوظيفي لهم بحيث يستطيع كل
منهم تحديد المهام والواجبات الموكلة إليه بدقة

هناك معلومات كاملة عن المسار المهني للموظفين العاملين في
البنك

54

هناك خطة معتمدة ومكتوبة لتطوير وتنمية الموارد لبشرية في

53

تتم استشارة الموظفين ذو الصلة في أمور اتخاذ الق اررات

52
51
51
50

المصرف

يحق للموظفين تبني استراتيجيات طارئة لعدم تفويت الفرص المتاحة
لمراكز عملهم
يتم اختيار أفضل الكفاءات اإلداريـة والفنية لشغل الوظائف

يتبع البنك نمط االدارة الديمقراطية في العمل
اإلدارة العليا على استعداد الستثمار ما يلزم من وقت وموارد

إضافية لضمان تطوير األفراد العاملين في إدارة الموارد البشرية

59

تهتم اإلدارة العليا في اشراك الموظفين في دورات تدريبية ؛ لغرض

41

يتم تحفيز العاملين على التطـوير المـستمر لقدراتهم ومهامهم

تطوير ،وتنمية مهاراتهم ومعارفهم .
اإلدارية

40

السياسات المتبعة في إدارة وتنمية الموارد البشرية المتبعة تساهم في

45

يقوم قسم الموارد البشرية بالمتابعة المستمرة لجديد الموارد البشرية

استقرار معدل دوران العمـل في البنك

وما يحـدث مـن تعديالت

44

تتم مراجعة سياسات إدارة وتنمية الموارد البشرية باستمرار بغرض

43

يستعين البنك بجهات خارجية متخصصة في عملية التطوير

42

تطـوير هذه السياسات

أكاديميا و مهنيا
الكادر العامل في إدارة الموارد البشرية مؤهل
ً

م

41
41
40

العبــــــــــــــــــارات

بناء على أسس مهنية
يتم اختيار الكادر العامل في البنك ً

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

يتم تدريب وتطوير الموظفين لرفع مستوى إمكانياتهم ومهاراتهم في
مجاالت تخصصية مختلفة
يتم مكاف ة وتحفيز الموظفين باستمرار

بعد المشاركة :و يبحث في واقع المشاركة المعرفية ( )Knowledge Sharingالبنوك التجارية في قطاع غزة
49
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

هناك آلية واضحة لمشاركة المعلومات في البنك

يســتطيع جميــع المــوظفين الوصــول للمعلومــات الالزمــة لهــم إلتمــام عملهــم
بكل سهولة و يسر
تختلف المعلومات المتاحة لكل موظف باختالف المركز الوظيفي له

يقــوم البنــك الــذ أعمــل بــه باســتخدام كبــار المــوظفين لتعلــيم صــغار

الموظفين

يتم تحليل حاالت الفشل السابقة ويتم نشر الدروس المستفادة منها إلى
جميع الموظفين
يق ــوم البن ــك بتق ــديم مجموع ــة متنوع ــة م ــن بـ ـرامج الت ــدريب والتط ــوير لكاف ــة
الموظفين
إن الفهم الواضح عند الموظفين لرؤية وأهداف البنك ينعكس ايجابيا على
قدرتهم في المشاركة المعرفية
إن مسـ ــتوى العالقـ ــات اإلنسـ ــانية يـ ــنعكس إيجابـ ــا علـ ــى قـ ــدرة العـ ــاملين فـ ــي
المشاركة المعرفية في العمل
إن الثقة المتبادلة بين العاملين لها أثر إيجابي فى قدرتهم لتقاسم المعرفة
ـر إيج ــابي عل ــى ق ــدرة
إن نظ ــام تحفي ــز األداء الع ــادل ف ــي المنظم ــة ل ــه إث ـ ا
العاملين في المشاركة المعرفية
إن أس ــلوب اإلدارة كلم ــا كان ــت درج ــة مركزيته ــا عالي ــة أث ــر س ــلبا ف ــي ق ــدرة
العاملين في المشاركة المعرفية

بعد الثقافة التنظيمية :و يبحث في واقع الثقافة التنظيمية ) (Organizational Cultureفي البنوك التجارية
في قطاع غزة
50
51
52
53
54

الطريقة التي يتصرف بها المدراء تبين أنهم في موقع مسؤولية

يحافظ المدراء على خط سير البنك
تحظى االدارة باالحترام و التقدير من قبل موظفيها
يمنح المسؤولون في البنك صالحيات تعادل حجم مسؤولياتهم
تحرص االدارة على الت كد ب ن العاملين ينفذون الق اررات المتخذة

م

55
56
57
58
60
61
62
63
64
65

66

العبــــــــــــــــــارات
تبلغ ق اررات االدارة العليا في البنك للموظفين بشكل جيد

موافق
بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق
بشدة

يخطط مدراء االدارة العليا في البنك للمستقبل بصورة جيدة
تسهل السياسات االدارية في البنك انجاز العمل و اتقانه
تهتم ادارة البنك بتطبيق نظام عادل في العمل
تتسم االجراءات االدارية المطبقة في البنك بالعدالة
يتم قيادة و توجيه موظفي البنك من خالل رؤسائهم باستخدام الثواب و
العقاب
هناك التزام شخصي لدى الموظفين إلنجاز أهداف البنك
يتم إسناد المهام للموظفين في البنك بناءا على مالئمة متطلبات الوظائف
و مهارات الموظفين الذين يشغلونها
يتفهم المدراء االحتياجات الشخصية لمرؤوسيهم
التزام موظفي البنك في إنجاز أعمالهم يعزى الرغبة القوية في اإلنجاز
والمساهمة في نجاح البنك

تتصف العالقة بين الموظفين في البنك ب نها عالقة تعاونية تـسودها روح
الفريق إلنجاز المهام

الجز الثالث/عملية اتخاذ القرار:

فيما يلي مجموعة من العبارات للتعرف على عملية اتخاذ الق اررات في البنك الذ تعمـل بـﻪ ،الرجـا التكـرم باإلجابـة بوضـع عالمـة (
 ) أمام القياس المناسب من اإلجابات المتاحة:

م

0
5
4
3
2
1
1
0
9
01

موافق

العبــــــــــــــــــارات

بشدة

تحقق الق اررات المتخذة النتائج المرجوة منها
يحــرص متخــذو الق ـ اررات فــي البنــك علــى ت ـوافر جميــع المعلومــات
حول موضوع اتخاذ القرار
هناك شعور بالرضى عن نتائج الق اررات التي يتم اتخاذها
يتم اتخاذ الق اررات بشكل سريع
تتم مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ الق اررات
يملك الموظفين المعرفة الالزمة لتنفيذ الق اررات الموكلة إليهم
هناك آلية واضحة لتنفيذ الق اررات للموظفين المرؤوسين
توف:ر المعلومات المالئمة والكافية يزيد من فعالية اتخاذ الق اررات
تحصيل المعلومات في وقتها المناسب يزيد من فعالية الق اررات
المشــاكل فــي األنظمــة التكنولوجيــة أو تعطيلهــا تـؤد إلــى اإلخــالل
بعملية اتخاذ القرار

00

ظهرت مؤشرات توحي بارتفاع المردودية المالية للبنك نتيجة

05

يساعد التدريب المستمر في تسهيل عمليات اتخاذ الق اررات

04
03

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق

إلدخال نظام المعلومات

يعطي المسؤولون صالحيات للموظفين المرؤوسين من قبلهم
التخاذ الق اررات الطارئة
الثقافة التنظيمية السائدة تسهل من عملية اتخاذ الق اررات
نشكركم على حسن تعاونكم ،،،

الباحثة /غادة إسماعيل عبيد

بشدة

ملحق رقم ()3
البنوك التجارية في قطاع غزة
مسلسل

اسم البنك

د .جالل شبات

جامعة القدس المفتوحة

5

د .رامز بدير

جامعة األزهر

4

د.خالد دهليز

الجامعة اإلسالمية

3

د .سامي أبو الروس

الجامعة اإلسالمية

2

د .سمير صافي

الجامعة اإلسالمية

1

د .محمد فارس

جامعة األزهر

1

د.مروان األغا

جامعة األزهر

0

د.وائل ثابت

جامعة األزهر

9

د.وسيم الهبيل

الجامعة اإلسالمية

01

د .يوسف بحر

الجامعة اإلسالمية

0

عدد اإلداريين ( مجتمع الدراسة)

