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إىل مص ـــــــــــــــــــــــــــ در االمـــــــــــــــــــــــ ـ  ....أبـــــــــــــــــــــــ ـي
إىل منبـــــــــــــــــــــــــــ ـ ا نـــــــــــــــــــــــــــ ـ  ...أمـــــــــــــــــــــــــــ ـي
إىل مشــــــــــــــــــــــــ ي مـــــــــــــــــــــــ ـ  ...ز جـــــــــــــــــــــــ ـي
إىل مـــــــــــت ز ـــــــــــت
إىل الــــــــــــد ت أ ــــــــــ ـ

ـــــــــــ ي ....ابـــــــــــ إل ـــــــــــ
ــــــــــ ـ

مــــــــــ ـ  ....إخــــــــــ ـ ي

إىل كـــــــــــ ـ مـــــــــــــت ـــــــــــ ـ دني بـــــــــــ ـ شـــــــــــ ـ
إىل األمســـــــــا منـــــــ ـ

ـــــــ ـ ...إىل شـــــــــيدا

ـــــــ ـ ن

إليهم خميعا أهذي هزا العمل المتىاضع سائلة هللا التىفيق
الباحثة


ب

شكر واقد ر

انطبلقاً مف قولو تعالى{ :زَبِّ أَوِشِعِنٌِ أَنِ أَشِكُسَ نِعِمَتَكَ الَّتٌِ أَنِعَمِتَ عَلٌََّ وَعَلَى وَالِدٍََّ وَأَ نِ أَعِمَلَ صَالِحاّ تَسِضَاهُ وَأَصِلِحِ لٌِ فٌِ
ذُزِّيَّتٌِ إِنٌِّ تُبِتُ إِلًَِكَ وَإِنٌِّ مِنَ الِمُسِلِمِنيَ} [األحقاؼ ]15 :فإنني أرى مف الواجب أف يذكر أىؿ الفضؿ بفضميـ ،لذلؾ
أتقػػدـ بالشػػكر إلػػى أسػػتاذي الفاضػػؿ الػػدكتور/وف ةةح مممةةةا

غةةا وأسػػتاذي الفاضػػؿ الػػدكتور  /إبةةةرى عبةةةد

عابد ن ،المذاف أسعداني بإشرافيـ عمى ىذه الدراسة ولـ يبخموا عمى بإرشاداتيـ وتوجيياتيـ.
كما وأتقدـ بالشكر إلى عضوي لجنة المناقشة كؿ مف:
الدكتور الفاضؿ /محمد جودت فارس حفظو اهلل( .مناقشاً داخمياً)
الدكتور الفاضؿ /سميماف أحمد الطبلع حفظو اهلل( .مناقشاً خارجياً)
اء ،فكاف ليما األثر الطيب حتى خرجت إلى النور.
مما زادني شرفاً وزاد رسالتي إثر ً

الدرسػػات العميػػا ،ولكميػػة االقتدػػاد والعمػػوـ
كمػػا وأتقػػدـ بخػػالص الشػػكر لجامعػػة األزىػػر ممثمػػة بعمػػادة ا

اإلدارية ،وأخص بالذكر أساتذتي بقسـ إدارة األعماؿ ،فجزاىـ اهلل خي اًر.

كمػػا وأتقػػدـ بخػػالص الشػػكر لؤلخػػوة فػػي و ازرة الدػػحة لم ػوافقتيـ ووقػػوفيـ بجػػانبي فػػي تطبيػػؽ الد ارسػػة،
وكذلؾ الشكر مودوؿ غمى جميع األسػاتذة الػذيف قػاموا بتحكػيـ االسػتبانة ،لمػا كػاف إلرشػاداتيـ دو ار كبيػ ار فػي

إثراء ىذه الرسالة.

وفػي الختػاـ أتقػدـ بالشػكر الجزيػؿ لكػؿ مػف سػاىـ فػي إنجػاز ىػذا العمػؿ ،ولػو بػدعوة خيػر فػي ظيػر

الغيب ،داعية المولى أف أكوف مف العارفيف لمناس فضميـ.

لبامث


ت

ممخص لرسال
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر عمميػػات إدارة المعرفػػة عمػػى اإلبػػداع التنظيمػػي فػػي و ازرة

الدػػحة فػػي قطػػاع غػزة ،تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف المػػوظفيف ذوي المنادػػب االشػرافية فػػي و ازرة الدػػحة فػػي
قطاع غزة والبالغ عددىـ ( )1296موظفا ،اختيرت منيـ عينة عشوائية طبقية تكونت مف ( )297موظفا ،تػـ

استرداد ( )276استبانة ،استخدمت الباحثة المنيج الودفي التحميمي ،وكانت االستبانة ىي األداة المسػتخدمة
لجمع البيانات ،وبعد أف تػـ جمػع البيانػات وتحميميػا تودػمت الباحثػة إلػى النتػائج اآلتيػة :واقػع تطبيػؽ عمميػات

إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة جاء بػوزف نسػبي  ،%63.236وىػو بدرجػة موافقػة متوسػطة مػف

قب ػػؿ أفػ ػراد العين ػػة .ج ػػاء ترتي ػػب أبع ػػاد إدارة المعرف ػػة كالت ػػالي :تخػ ػزيف المعرف ػػة  ،%65.408تطبي ػػؽ المعرف ػػة
 ،%63.234اكتسػػاب المعرفػػة  ،%62.355وأخيػ ار توزيػػع المعرفػػة  .%61.947مسػػتوى اإلبػػداع التنظيمػػي

في و ازرة الدحة في قطاع غزة جاء بوزف نسبي  .%61.021وجػود أثػر لتطبيػؽ عمميػات إدارة المعرفػة عمػى
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة .قدمت الباحثة العديد مف التوديات ،منيا :ضػرورة

االىتماـ بموضوع اإلبداع التنظيمي والعمؿ عمى تطػويره ،وجػوب توثيػؽ األفكػار الجديػدة لػدى الػو ازرة ،ضػرورة
قيػاـ الػػو ازرة بتطػػوير موازنػػة مناسػبة لػػدعـ مشػػاريع إدارة المعرفػػة لػدييا ،قيػػاـ الػو ازرة بالبحػػث عػػف فػػرص لتػػوفير

أساليب عمؿ جديدة باستمرار.














ث

Abstract
This study aimed to recognize the impact of knowledge
management
process on the organizational innovation in ministry of health in Gaza Strip, the
study population consisted of (1296) employees in supervisory positions in
ministry of health in Gaza Strip, they were selected as a stratified random
sample, that consisted of (297) employees, only (276) questionnaires were
returned, the researcher used the descriptive analytical method, the questionnaire is
the main tool for collecting data. The main findings of the study are: The
implementation of knowledge management in ministry of health in Gaza Strip had
the relative weight 63.236%, with moderately approval by the respondents. The
relative weights of the processes were storage process 65.408%, implementation
process 63.234%,acquisition process 62.355% and distribution process 61.945%.
The level of the organizational innovation in ministry of health in Gaza Strip was
average weight of 61.021%.There is an impact of implementation of knowledge
management processes on organizational innovation in ministry of health in Gaza
Strip. The main recommendations of the study are: It is necessary to pay greater
attention to the organizational innovation and to exert effort to develop it. It is
necessary to document the new ideas of the ministry. It is necessary of the ministry
to develop a budget to support the projects. It is necessary for the ministry to get
new work methods continuously.
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لفل

طار لعا لمدرس
 1.1لمقدم
إف أبرز ما أفرزتو التغيرات البيئية ىو التحوؿ مف االقتداد المادي المبني عمى األمواؿ إلى اقتداد
معرفي مبني عمى المعرفة ورأس الماؿ الفكري ،األمر الذي حتـ عمى منظمات األعماؿ المعادرة االىتماـ
بالمعرفة التي أدبحت تشكؿ محور تنافسية المنظمات ومدد ار استراتيجيا لمميزة التنافسية ،ليذا فإف

استقطاب المعرفة والحدوؿ عمييا مف مدادر داخمية أو خارجية أدبح أكثر أىمية مف الحدوؿ عمى
األدوؿ المادية ،واف استغبلؿ ىذه المعرفة بطريقة تتفوؽ بيا عمى المنافسيف أدبح أكثر أىمية مف استغبلؿ
بقية مواردىا ،وىذا ما دفع بالمنظمات إلى انتياج ما يعرؼ بإدارة المعرفة التي تمكف المنظمات عمى التكيؼ

مف خبلؿ اىتماميا بالمعرفة والعمؿ عمى توليد معارؼ جديدة .وبما أف جؿ المنظمات تطمح لبلستمرار
وتحقيؽ مركز تنافسي يمكنيا مف الدمود في وجو المنافسيف .ال بد أف تعمؿ جاىدة عمى تعزيز قدراتيا

اإلبداعية ألنيا السبيؿ الوحيد الكتساب ميزات تنافسية( .فبلؽ.)68 :2016،

ولقػػد أدػػبحت حاجػػة المنظمػػات لئلبػػداع متطمبػػا إجباريػػا إذا مػػا أرادت ىػػذه المنظمػػات الحدػػوؿ عمػػى

التميػػز فػػي األداء والمحافظػػة عمػػى اسػػتمرارىا بالبقػػاء والنمػػو فػػي بيئػػة تنافسػػية وأف دور المنظمػػة فػػي ىػػذا ىػػو
العمؿ عمى تػوفير منػاخ يعمػؿ عمػى تنميػة قػدرات أفرادىػا ويػدعـ اإلبػداع والتفكيػر اإلبػداعي مػف خػبلؿ إيمانيػا

بأف اإلبداع ىو المجاؿ األكثر أىمية في تعزيز التفاعؿ بيف المنظمة وتحقيؽ أىدافيا المستمدة مف احتياجات
البيئػػة المحيطػػة بػػو ونظ ػ ار لمتغي ػرات والتطػػورات الس ػريعة فػػي عد ػرنا الحاضػػر فقػػد تطمػػب ىػػذا أف يكػػوف الفػػرد

أيضا أكثر إبداعا لكي يتمكف مف مواكبو الظروؼ والمتغيرات المحيطة بو( .حاوي.)49 :2011،
إف إلدارة المعرفة العديد مف العنادر مثؿ التعاوف ،التعمـ ،الخبرة واإلبداع التنظيمي الذي يعمؿ عمى
خمؽ القيمة لممنتجات واألفكار (نور الػديف .)2010،لممعرفػة دور كبيػر فػي بنػاء قػدرة المؤسسػة لتكػوف مبدعػة

وخبلقة ،فمف دوف المعرفة لف تكوف المنظمة مبدعة وخبلقة( .العديمي.)2014 ،

تنطمؽ فكرة الدراسة إلى حقيقة التحديات التي تواجو الخدمات الدحية في فمسطيف ،حيث يعتمد
تقديـ الخدمات الدحية في فمسطيف بشكؿ كبير عمى القطاع الحكومي الدحي ،الخدمات الدحية يتـ

تقديميا لجميع فئات المجتمع مف رجاؿ وأطفاؿ ونساء وذوي االحتياجات الخادة والفقراء ،وذلؾ بالتعاوف مع
جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات العالمية.
وفي ضوء مما سبؽ ،لذلؾ ستقوـ الباحثة بالتعرؼ عمى أثر إدارة المعرفة عمػى اإلبػداع التنظيمػي فػي

و ازرة الدحة في قطاع غزة وذلؾ مف أجؿ االرتقاء بالعمؿ داخؿ الو ازرة.
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 1.1مشكم لدرس
أوضحت الدراسات السابقة وجود مشكمة في اإلبداع التنظيمي في الو ازرات الفمسطينية ،حيث قاـ

الباحث (العجمة )2009 ،بتناوؿ موضوع

د ري وعالواو با د ء لوظ فا لمد ري لقطاع لعا

بد ع

دراسة تطبيقية عمى و ازرات قطاع غزة ،حيث قاـ الباحث بطرح العديد مف التوديات ذات العبلقة باإلبداع

ومنيا :إنشاء إدارة حاضنة لئلبداع أو إنشاء ما يسمى بنؾ األفكار ،تكوف مسئولة عف دعـ وتبني وتشجيع
المبدعيف والمتميزيف والعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييـ والعمؿ عمى تطبيقيا .أيضا أودى

بضرورة وض ع استراتيجية مبنية عمى معايير دقيقة لمكشؼ عف المبدعيف والموىوبيف مف المديريف والعمؿ
عمى تدريبيـ لتوفير قيادات إدارية مؤىمة قادرة عمى استثمار طاقاتيا اإلبداعية.

أيضا في دراسة (ابوعفش )2014 ،دور المنظمة المتعممة في تشجيع اإلبداع لدى العامميف في

الو ازرات الفمسطينية .استيدؼ  284موظؼ في الوظائؼ االشرافية في كؿ مف و ازرة الدحة ،التربية والتعميـ
واألوقاؼ ،المالية والداخمية .بحيث أودى الباحث بضرورة االىتماـ باستراتيجيات دعـ اإلبداع مف خبلؿ
توليد األفكار واالىتماـ بالخدائص التنظيمية التي تشجع عمى اإلبداع التنظيمي أيضا إدراج مقياس لئلبداع

وعنادره ضمف اختيار العامميف في الو ازرات الفمسطينية وخادة الوظائؼ االشرافية.
وبالتالي يمكف دياغة مشكمة الدراسة مف خبلؿ التساؤؿ الرئيسي التالي:
ما أثر عمم ا إد ر لمعرف عمى
و افرع من لاساؤ لرئ سا

بد ع لانظ ما فا وزر للم لفمسط ن فا وطاع غز ؟

سئم لفرع

لاال :

 .1ما واقع عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة؟
 .2ما مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة؟
 .3ىػػؿ يوجػػد عبلقػػة بػػيف عمميػػات إدارة المعرفػػة وبػػيف مسػػتوى اإلبػػداع التنظيمػػي فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع
غزة؟

 .4ىؿ يوجد أثر عمميات إدارة المعرفة عمى مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة؟
 .5ىؿ يوجد فروؽ بيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد عينػة الد ارسػة حػوؿ عمميػات إدارة المعرفػة وحػوؿ مسػتوى
اإلبػػداع التنظيمػػي فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغي ػرات( :الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي،
المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة)؟

 1.3أىد ف لدرس
تيدؼ ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى تحديد أثر عمميات إدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي ،وتحقيقا ليذه
األىداؼ تـ دياغة األىداؼ الفرعية التالية:
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 .1تحديد أثر عمميات إدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة.
 .2التعرؼ عمى واقع عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة.
 .3التعرؼ عمى مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة.
 .4إبراز تأثير عمميات إدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي.
 .5تشخيص العبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع
غزة.
 .6تحديد الفروؽ في مستوى إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي لدى أدحاب المنادب االشرافية في و ازرة
الدحة الفمسطينية في قطاع غزة.

 1.4أىم

لدرس

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مما يترتب عميو مف مساىمات ذات فائدة مف الناحية النظرية والعممية،
ويمكف توضيح ذلؾ كما يمي:

 1.4.1من لنام

لنظر

 .1إبراز موضوع إدارة المعرفة وبياف أىميتو بالنسبة لئلبداع التنظيمي.
 .2تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تتناوؿ موضوعا إداريا حديثا يمكف مف الودوؿ إلى اإلبداع
التنظيمي.

 .3ستضيؼ ىذه الدراسة معمومات جديدة تعد مرجعا لمباحثيف وذلؾ إلجراء المزيد مف البحوث المستقبمية
في ىذا المجاؿ.

 .4تعمؿ الدراسة الحالية عمى الكشؼ عف أثر عمميات إدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي.
 .5ستكسب ىذه الدراسة الباحث المعرفة ،وتثري معموماتو حوؿ موضوع الدراسة ،وتنمي قدراتو البحثية.
 1.4.2من لنام

لعمم

 .1إمكانية االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة ،وتقديـ اإلرشادات لدناع القرار في و ازرة الدحة في قطاع
غزة تجاه عمميات إدارة المعرفة وتعزيز اإلبداع التنظيمي.
 .2الخروج بتوديات تساعد عمى زيادة اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة.
 .3تنبع أىمية الدراسة في و ازرة الدحة في قطاع غزة لما ليا مف دور مركزي في تقديـ الخدمات
الدحية في قطاع غزة.
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 1.5فرض ا

لدرس

بنػاء عمػػى مػا تناولتػػو مقدمػة ومشػػكمة الد ارسػة ،يمكػػف تقريػب مشػػكمة الد ارسػة لمواقػػع بدػياغة الفرضػػيات
تبع ػػا لممتغي ػػر لمس ػػتقؿ المتمث ػػؿ بعممي ػػات إدارة المعرف ػػة (اكتس ػػاب ،تخػ ػزيف ،توزي ػػع ،وتطبي ػػؽ المعرف ػػة)

والمتغير التابع المتمثؿ باإلبداع التنظيمي في ظؿ وجود المتغيرات الديموغرافية ،قامت الباحثػة بتحديػد
ثػػبلث فرضػػيات رئيسػػية لتحديػػد العبلقػػة بػػيف محػػاور عمميػػات إدارة المعرفػػة واإلبػػداع التنظيمػػي ،وذلػػؾ

عمى النحو التالي:
لفرض

لرئ س

ولى:

ال يوجد عبلقة ذات داللة إحدائية عند مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف عمميػات إدارة المعرفػة وبػيف مسػتوى
اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
ويتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال يوجد عبلقة ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بػيف عمميػة اكتسػاب المعرفػة وبػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.

 .2ال يوجػد عبلقػة ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف عمميػة تخػزيف المعرفػة وبػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
 .3ال يوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف عمميػػة توزيػػع المعرفػػة وبػػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
 .4ال يوجد عبلقػة ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف عمميػة تطبيػؽ المعرفػة وبػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.

لفرض

لرئ س لثان :
ال يوجػػد أثػػر ذو داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05لعمميػػات إدارة المعرفػػة عمػػى مسػػتوى

اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
لفرض

لرئ س لثالث :
ال يوجد فروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد

عينة الد ارسػة حػوؿ عمميػات إدارة المعرفػة فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة تعػزى لمتغيػرات( :الجػنس ،العمػر،

المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
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ويتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05فػػي متوسػػطات اسػػتجابات أقػراد
عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.
 .2ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر.
 .3ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغي ػر المؤىػػؿ
العممي.
 .4ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغيػػر المسػػمى
الوظيفي.
 .5ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة فػي قطػاع غػزة تعػزى لمتغيػر عػدد سػنوات
الخدمة.
لفرض

لرئ س لربع :

ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف متوسػػطات اسػػتجابات أق ػراد عينػػة
الد ارسػػة حػػوؿ مسػػتوى اإلب ػداع التنظيمػػي فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغي ػرات( :الجػػنس ،العمػػر،

المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).

ويتفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابات أقػراد عينػة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس.
 .2ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابات أقراد عينػة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير العمر.
.3

ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05فػػي متوسػػطات اسػػتجابات أق ػراد
عين ػػة الد ارس ػػة ح ػػوؿ مس ػػتوى اإلب ػػداع التنظيم ػػي ف ػػي و ازرة الد ػػحة ف ػػي قط ػػاع غػػزة تع ػػزى لمتغي ػػر المؤى ػػؿ
العممي.
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 .4ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللػة ( )α≤0.05فػي متوسػطات اسػتجابات أقػراد عينػة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.
 .5ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في متوسطات استجابات أقػراد عينػة
الد ارسػػة ح ػػوؿ مسػػتوى اإلب ػػداع التنظيم ػػي فػػي و ازرة الد ػػحة ف ػػي قطػػاع غػػزة تع ػػزى لمتغيػػر ع ػػدد س ػػنوات
الخدمة.

 1.6نموذج وماغ ر

لدرس

 .1المتغير المستقؿ :عمميات إدارة المعرفة( :اكتساب المعرفة ،تخزيف المعرفة ،توزيع المعرفة،
تطبيؽ المعرفة)
 .2المتغير التابع :اإلبداع التنظيمي.
لماغ ر

لد موغرف :

(الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخبرة).

لماغ ر لمساق

لماغ ر لاابع

عمم ا إد ر لمعرف :

بد ع لانظ ما.

اكتساب المعرفة.
تخزيف المعرفة.
توزيع المعرفة.
تطبيؽ المعرفة.
شك ( :)1.1نموذج وماغ ر

لدرس

بناء عمى الدراسات السابقة
المددر :إعداد الباحثة ً
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جدو ( :)1.1ماغ ر أبعاد عمم ا إد ر لمعرف لاا اناولايا لدرسا
س لعال  /لسن
دراسة

Mulkawi.Roman

1

كاساب اشخ ص
*

اشارك

اخز ن

*

*

اطب ح

امو

لسابق
اوز ع اخط ط

*

خمح

انظ

*

()2016
دراسة عبد

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

الجواد()2016
دراسة ابو عودة

3

()2016
دراسة المدري

4

()2015

دراسة العديمي

5

()2014
دراسة النعيمي ()2014

6

*

دراسة الياسري ،حسيف

7

()2014
دراسة حسيف ()2014

8

دراسة زرقوف ،عرابة

9

()2014

10
11
12

دراسة عبد القادر
()2014

13

دراسة سبلمة ()2013

14

دراسة العمي ()2013

15
16

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

()2012

*

دراسة الزطمة ()2011
7/16

4/16

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9/16 1/16 16/16 5/16 12/16
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*

*
*

*

دراسة االغا وابو الخير

المجموع

*

*

()2013
()2013

*

*

*

*

دراسة اؿ عثماف
 Kor.Madenدراسة

*

*

*

2/16

3/16 1/16
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 1.7مدود لدرس
حدود الدراسة كما يمي:
 .1مدود موضوع  :اقتدرت الدراسة عمى الكشؼ عف أثر عمميات إدارة المعرفة (اكتساب ،تخزيف،
توزيع وتطبيؽ المعرفة) عمى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة.
 .2مدود مكان  :طبقت ىذه الدراسة عمى و ازرة الدحة في قطاع غزة.
 .3مدود زمان  :طبقت ىذه الدراسة عمى أًجاب المنادب االشرافية في و ازرة الدحة في قطاع غزة
خبلؿ عاـ 2017-2016ـ.
 .4مدود بشر  :أدحاب المنادب االشرافية في و ازرة الدحة في قطاع غزة ،والمتمثميف في رئيس
شعبة ،رئيس قسـ ،مدير دائرة ،مدير وحدة ،مدير عاـ ،وكيؿ ووكيؿ مساعد.

 1.8ملطمما

لدرس

 .1إد ر لمعرف .
يعرفيا  )6-5 :2016( Sentosaعمى أنيا "االستخداـ الفعاؿ لممعارؼ والخبرات داخؿ المنظمة ،وىذه
الكفاءة ال يمكف أف تتحقؽ إال مف خبلؿ إدارة أدوؿ المعرفة وتعزيز العمميات والقدرات التنظيمية في

خمؽ ،تنسيؽ ،تبادؿ واالستفادة مف المعرفة".

وتعرفيا الباحثة إجرائيا أنيا " :العممية المنظمة التي تعمؿ عمى اكتساب المعرفة وتخزينيا وتوزيعيا
وتطبيقيا مف أجؿ استثمار رأس الماؿ الفكري بما يخدـ أىداؼ المنظمة".

 .2عمم

كاساب لمعرف .

"جميع األنشطة التي تسعي المنظمة مف خبللو لمحدوؿ عمى المعرفة واقتنائيا مف مدادرىا المتعددة
كتمؾ المحتوية عمى المعرفة الدريحة مثؿ قواعد البيانات أو المعرفة الضمنية مثؿ الخبراء،
والمتخددوف ،والمنافسوف ،والعمبلء"( .الكبيسي)2005 ،

وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا" :طرؽ الحدوؿ عمى المعرفة مف مدادرىا المختمفة ،سواء أكانت معرفة

دريحة أو ضمنية".
 .3عمم

اخز ن لمعرف .

"الذاكرة التنظيمية والتي تحتوي عمى المعرفة الموجودة في أشكاؿ مختمفة بما في ذلؾ الوثائؽ المكتوبة،
المعمومات المخزونة في قواعد البيانات اإللكترونية ،المعرفة الموجودة في اإلجراءات والعمميات

التنظيمية الموثقة ،والمعرفة الضمنية المكتسبة مف األفراد وشبكات العمؿ"( .الزيادات.)197 :2008،
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وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا" :المعرفة المخزنة والموثقة في قواعد بيانات أو تمؾ المكتسبة مف األفراد".
 .4عمم اوز ع لمعرف .
"األنشطة ذات الدمة المباشرة بنشر المعرفة أو تقاسميا أو تدفقيا أو تحويميا أو انتقاليا".
(العبيدي)53 :2005،
وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا ":عممية نشر المعرفة وتحويميا وانتقاليا".
 .5عمم

اطب ح لمعرف .

" االستخداـ األفضؿ والفعاؿ لممعرفة المتوفرة في المنظمات بأفضؿ الطرؽ لضماف الودوؿ إلى أفضؿ
النتائج"( .عودة)63 :2010 ،
وتعرفيا الباحثة إجرائيا أنيا" :استخداـ المعرفة بشكؿ جيد لمودوؿ إلى النتائج المنشودة".
.6

بد ع
يرى كبل مف مرداوي ،بوفولة ( )5 :2014أف اإلبداع " تقديـ أفكار مختمفة تتميز في نفس الوقت
بقابميتيا لمتجسيد عبر أفعاؿ ناجحة في الواقع العممي".
وتعرفو الباحثة إجرائيا أنو" :طرح أفكار جديدة يمكف تنفيذىا عمى أرض الواقع".

.7

بد ع لانظ ما
يرى (خيري )40 :2012،اإلبداع التنظيمي عمى أنو عممية فكرية منفردة تجمع بيف المعرفة المتألقة
والعمؿ الخبلؽ ،تمس شتى مجاالت الحياة وتتعامؿ مع الواقع وتسعى نحو األفضؿ.

وتعرفو الباحثة إجرائيا أنو" :بأنو عممية جمب األفكار التي تخدـ المنظمة بطريقة إبداعية بشكؿ يحقؽ
أىداؼ المنظمة.

 1.9لخالل

استعرضت الباحثة في ىذا الفدؿ مشكمة الدراسة وىي أثر عمميات إدارة المعرفة عمى اإلبداع

التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة ،وذلؾ في ضوء عدد مف الدراسات السابقة التي أودت بأىمية
تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة وذلؾ لتوفير اإلبداع التنظيمي ،كما استعرضت الباحثة أسئمة وأىداؼ وأىمية
الدراسة ،كما استعرضت الباحثة فرضيات الدراسة ،وكذلؾ حدودىا (الموضوعية ،المكانية ،الزمنية،

والبشرية) ،واختتمت الباحثة ىذا الفدؿ بتعريؼ المدطمحات الرئيسية لمدراسة.
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 2.4وزر للم فا وطاع غز
 2.5لخالل

 1.10لخالل

طار لنظري

لفل لثانا


لفل لثانا
طار لنظري
تحوؿ العالـ الذي نعيشو اليوـ مف عالـ يعتمد عمى الماؿ إلى عالـ يعتمد عمى المعرفة بشكؿ

أساسي ،وبالتالي كاف مف الواجب عمى منظمات األعماؿ االىتماـ بالمعرفة لما ليا مف دور في زيادة الميزة
التنافسية وتحسيف قدرة المنظمة عمى المدى البعيد ومواجية التحديات الناتجة عف التغيرات البيئية .إف ىدؼ
أي منظمة ىو االستم اررية وتحقيؽ مركز تنافسي يمكنيا مف الدمود أماـ المنافسيف ،لذلؾ يجب عمى

المنظمات العمؿ عمى إتباع منيج فكري قائـ عمى اإلبداع.

أدبح اإلبداع ضرورة ممحة في ضوء العولمة والخدخدة الذي يعيش بيا عالمنا ،لذلؾ تسعى

منظمات األعماؿ جاىدة إلى التنافس مف أجؿ البقاء ،فاإلبداع ال يساعد المنظمات فقط عمى البقاء وتحقيؽ
ميزة تنافسية فحسب ،بؿ أيضا يساعدىا في حؿ المشكبلت ودنع القرار عمى حد سواء.
إذا أرادت أي منظمػػة ف ػػي وقتن ػػا الحػػالي أف تتس ػػـ باإلب ػػداع والتجدي ػػد ،فعمييػػا أف تبن ػػى المعرف ػػة كػ ػنيج

أساسػػي ليػػا ،فالمعرفػػة تمعػػب دو ار ىامػػا فػػي تحفيػػز اإلبػػداع وتمكػػيف المنظمػػة مػػف مواكبػػة التغيػرات المتسػػارعة،
ليس ذلؾ بحسب بؿ مساعدتيا في حؿ المشكبلت التي تواجييا وفي اتخاذ القرار أيضا.
تعمؿ و ازرة الدحة الفمسطينية مف أجؿ االستمرار في تقديـ خدمات ذات جودة عالية ،وذلؾ مف
خبلؿ متابعة التطورات والمستجدات في القطاع الدحي ،وبالتالي يتناوؿ ىذا الفدؿ عمميات إدارة المعرفة

في و ازرة الدحة وأثرىا عمى اإلبداع التنظيمي مف حيث المفيوـ ،األنواع ،األىداؼ ،األىمية ،الخدائص،

المدادر ،المتطمبات والمعوقات.

 2.1عمم ا إد ر لمعرف
تعد المعرفة مف أكثر الموضوعات أىمية فػي وقتنػا الحاضػر فيػي بػؤرة التركيز لجيػود الكثير مػف
المػدراء أو العامميف في مجاؿ إدارة األعماؿ والتكنولوجيا حيث غدت مورد مف أنفس الموارد التي تمتمكيػا
المنظمػات فػي اإلنتاج أو فػ ػ ػػي تقديـ خػ ػ ػػدماتيا حيث عرفػ ػ ػػت المعرفػ ػ ػػة بأنيػ ػ ػػا رأس مػ ػ ػػاؿ فكػ ػ ػػري وأساس

الميزة التنافسية ()13 :2007 ،Mcshane& Glinow
تعد إدارة المعرفة مف األساسيات المطموب العمؿ بيا لغرض التطبيؽ الفاعؿ والكفؤة إلدارة األداء

بودفيا ركيزة ميمة في تحقيؽ أىداؼ المنظمة ودورىا في التحوؿ نحو اقتداد المعرفة الذي يركز عمى
االستثمارات الفكية غير الممموسة أكثر مف تركيزه إلى الموجودات المادية الممموسة ،مما يجعمنا نفكر جديا
في كيفية االستفادة منيا في خمؽ عنادر بشرية مؤىمة وقادرة عمى الحدوؿ عمى المعرفة مف مدادرىا
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المختمفة وتسخيرىا لجعميا قادرة عمى مواكبة التطورات واستخداميا بأعمى كفاءة ممكنة لتحسيف األداء

التنظيمي( .طو ويوحنا.)20 :2013،

 2.1.1مفيو لمعرف .
يمكف توضيح مفيوـ المعرفة مف خبلؿ التعرؼ عمى دورىا في نجاح منظمات األعماؿ ،ومساىماتيا
في تحويؿ تمؾ المنظمات إلى االقتداد العالمي الجديد الذي بات يعرؼ باقتداد المعرفة ،والذي يؤكد عمى

رأس الماؿ الفكري والمعرفي والتنافس مف خبلؿ قدرات العندر البشري .فضبلً عف دورىا الحاسـ في تحوؿ

المنظمات إلى مجتمعات معرفية ،التي مف خبلليا يحدث التغيير الجذري في المنظمة لتتكيؼ مع التغير
السريع في بيئتيا) العمي وآخروف.)56 :2009 ،
عرفيا عفاسيف ( )269 :2006عمى أنيا "البيانات التي تمت معالجتيا لتحقيؽ ىدؼ معيف أو
الستعماؿ محدد ألغراض اتخاذ الق اررات ،أي بيانات التي أدبح ليا قيمة بعد تحميميا أو تفسيرىا أو تجميعيا

في شكؿ ذي معنى والتي يمكف تداوليا وتسجيميا ونشرىا وتوزيعيا في دورة رسمية أو غير رسمية" ،في

حيف يرى حمود ( )53 :2010بأف المعرفة ىي "الحديمة االنسانية القادرة عمى تحقيؽ السبؿ المثمى الكفيمة
في تطوير قدرات المنظمة والمجتمع نحو بموغ األىداؼ المراد انجازىا" .ويقدـ (حمود ،)60 :2010،تعريفا

آخر لممعرفة عمى أنيا “ىي الحديمة النيائية الستخداـ واستثمار المعمومات مف قبؿ الباحثيف والعامميف
ومتخذي الق اررات والمستخدميف الذيف يحولوف المعمومات إلى معرفة".
في حيف يرى (المطيراف )5 :2007،المعرفة عمى أنيا حديمة االمتزاج أو خميط مف التجارب والقيـ

والمعمومات والخبرة والحكمة البشرية ،وأنيا مف أىـ الموارد الحيوية لمشركات إال أنيا منثورة ومبعثرة ىنا
وىناؾ بيف أنحاء وزوايا الشركة أو في عقوؿ ذوي الخبرة الذيف ىـ عرضة لمفقداف والضياع .ويبيف الفطيف

( )50 :2009أنيا تعني كؿ ما ىو معروؼ أو كؿ ما ىو مفيوـ ،والمعنى أف الرديد المعرفي ناتج عف
حديمة التفكير الفمسفي والبحث العممي والدراسات الميدانية والتطوير والمشاريع االبتكارية وغيرىا مف أشكاؿ
اإلنتاج الفكري لئلنساف عبر الزماف ،تتمثؿ جميعيا في الرديد المعرفي والمعمومات القابمة لبلستخداـ في أي

مجاؿ مف المجاالت ،كما يشير كبل مف اليبللي و الدارمي ( )147 :2005عمى أنيا "مزيج مف التجارب

والخبرات والقيـ التي توفر إطا ار لتقييـ وادماج التجارب والمعمومات ،وىي تنبع مف ذىف العارؼ ،وتطبؽ
داخمو ،وال ترسخ في الوثائؽ والموسوعات فحسب ،بؿ نجدىا ونتعامؿ معيا في األنماط التنظيمية ،وطرؽ

العمؿ ،والممارسات والقواعد .وخبلفا لممكاسب المادية ،فاف المعرفة تنمو باالستعماؿ ،وتولد معرفة جديدة،

وتظؿ مع مانحيا ،وتثري متمقييا" ،بينما يرى دىيش ( )181 :2005بأنيا "مجموعة مف النماذج التي تدؼ
خدائص متعددة وسموكيات ضمف نطاؽ محدد ،والمعرفة بدورة عامؿ ىي التي تسجؿ في أدمغة األفراد أو

يتـ خزنيا في وثائؽ المجتمع (أو المنظمة) ومنتجاتو وممتمكاتو ونظمو وعممياتو" .كما أشار ياسيف()2007

إلى أف المعرفة كمفيوـ تمثؿ البيانات والمعمومات واألفكار واالكتشافات والخبرات والنتائج والتعميمات
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والتوديات واألخبار والمبلحظات واألحداث والتحميبلت ذات الدمة المباشرة وغير المباشرة وىي التغذية

العكسية لممنظمة أو الفرد عمى حد سواء.

ومما سبؽ تعرؼ الباحثة المعرفة عمى أنيا المعمومات والخبرات والتجارب التي يستخدميا العامموف

في المنظمة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا وتطويرىا.

 2.1.2إد ر لمعرف .
تسعى المنظمات في الوقت الراىف إلى التميز في ظؿ المنافسة الحادة في العديد مف المجاالت،

لذلؾ تستخدـ المنظمات المعرفة كسبلح لتحقيؽ غاياتيا ،بحيث يتـ استخداميا في العديد مف المجاالت
كالتجارة ،التعميـ ،الطب واالتداالت وغيرىا .فالمنظمات الحديثة تعمؿ عمى استغبلؿ مواردىا البشرية

باستخداـ المعرفة وذلؾ مف أجؿ الودوؿ إلى اإلبداع ،لذلؾ نجد المجتمعات التي أحرزت تقدـ وتطور واضح
تعتمد بشكؿ كبير عمى المبدعيف.
ويرى  )11 :2011( Jashaparaأنو بسبب الطبيعة العممية المتنوعة إلدارة المعرفة لـ تعد مفاجئة

أف نجد تعريفات متنوعة تأتي مف وجيات نظر مختمفة بعضيا جاء مف وجية نظر أنظمة المعمومات
وبعضيا مف وجية نظر الموارد البشرية وتعريفات أخرى تعكس وجية نظر اإلدارة االستراتيجية وذلؾ بسبب

إدراؾ المنظمات أف تطبيقات إدارة المعرفة أدبحت ميمة لتحقيؽ الميزة التنافسية.
الجدوؿ التالي يمخص بعض تعريفات إدارة المعرفة:

جدو ( :)2.1اعر فا إد ر لمعرف
لملدر
1

مفيو إد ر لمعرف
مفيوـ معقد الذي يتخطى جمع البيانات وتحويميا إلى المعرفة،

6-5 :2016،Sentosa

فالمنظمات تنظر إلدارة المعرفة كعمميات استراتيجية أساسية التي ىي
أكبر مددر لمميزة التنافسية بالنسبة ليا واحدة مف عوامؿ النجاح
الرئيسية.
العممية التي تساعد المنظمات عمى تحديد واختيار وتنظيـ ونشر ونقؿ

2

المعرفة والميارات التي ىي جزء مف تاريخ المنظمة وليا دور استراتيجي

 Allamehواخروف 67 :2012،

منظما يمكف استخداميا في أنشطة ذات قيمة واستخداـ المعرفة كأداة
لتنفيذ الفرص المتاحة في سوؽ تنافسية ،الف الحفاظ عمى الميزة
التنافسية لمشركات ليس مف الممكف بعد اآلف إال عف طريؽ القياـ

بأشياء أفضؿ وأسرع.
3

المييرات14 :2011،

عممية استخراج وانتزاع األفكار والخبرات والمعمومات مف الفرد بواسطة
أدوات تكنولوجية ،وتوظيفيا لدالح المنظمة.
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لملدر
4

239 :2011، Raosaheb &Arora

5

مفيو إد ر لمعرف
عممية منظمة ومستمرة تتضمف ايجاد واكتساب وتخزيف المعرفة ونقميا
وتطبيقيا بفاعمية لدعـ وتعزيز تحقيؽ األىداؼ المحددة.
االستغبلؿ األمثؿ لممعمومات والخبرات والقدرات المتوفرة لدى المؤسسة

المدلؿ31 :2010،

وتوجيييا نحو تحقيؽ األىداؼ ،مف خبلؿ تشخيص المعرفة وتوليدىا
وتخزينيا ومشاركتيا وتطبيقيا

6
7

المغربي ومرزوؽ2010 ،
عبد اهلل3 :2010 ،

8

التقنيات واألدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وادارة ونشر

واستثمار المعرفة ضمف مؤسسة ما

مختمؼ األنشطة المخططة والموجية لمحدوؿ عمى المعرفة عف طريؽ
اإلنتاج الفكري لبلستفادة منيا.
تمؾ اإلدارة التي تعمؿ عمى التعرؼ عمى ما لدى األفراد (سواء موظفيف

األكمبي26 :2008 ،

أو مستشاريف أو مستفيديف) مف معارؼ كاممة في عقوليـ وأذىانيـ ،أو

جمع وايجاد المعرفة الظاىرة في السجبلت والوثائؽ ،وتنظيميا بطريقة
تسيؿ استخداميا والمشاركة فييا بيف منسوبي المؤسسة بما يحقؽ رفع
مستوى األداء وانجاح العمؿ بأفضؿ األساليب وبأقؿ التكاليؼ الممكنة
النظاـ الذي يتـ إنشاؤه لتسييؿ االستحواذ ،والتخزيف ،واالسترجاع،

9
4 :2007 ،Jennex

واالستعماؿ لممعرفة .يعني ىذا اإلدراؾ إلدارة المعرفة ونظـ إدارتيا أنيا
تدمج حموالً تقنية وتنظيمية بدورة تكاممية ،بما يحقؽ أىداؼ استدامة
االحتفاظ بالمعرفة واعادة استعماليا بطريقة تُحسف في نياية المطاؼ
مف اتخاذ القرار عمى المستوييف التنظيمي والفردي.
نظاـ دقيؽ يساعد عمى نشر المعرفة سواء كاف عمى المستوى الفردي أو

10
& Kaweevisultrakul

الجماعي لمتأثير بشكؿ مباشر عمى رفع مستوى أداء العمؿ ،وتيدؼ إلى

203 :2007،Chan

الحدوؿ عمى المعمومات المناسبة لمشخص المناسب في الوقت

المناسب لمعمؿ المناسب

وارى لبامث أف ىناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف عمى األفكار الرئيسية لمفيوـ إدارة المعرفة واالختبلؼ ال
يعتبر جوىريا بينيـ لذلؾ تعرفيا الباحثة إجرائيا أنيا " :العممية المنظمة التي تعمؿ عمى اكتساب المعرفة
وتخزينيا وتوزيعيا وتطبيقيا مف أجؿ استثمار رأس الماؿ الفكري بما يخدـ أىداؼ المنظمة".

 2.1.3عنالر إد ر لمعرف :
حدد نور الديف ( )44 :2010عنادر إدارة المعرفة كالتالي:
 .1التعاوف :والتعاوف يعني المستوى الذي يستطيع فيو األفراد ضمف فريؽ عمؿ مساعدة أحدىـ لآلخر في
مجاؿ عمميـ لودوؿ إلى أىداؼ المنظمة أي العمؿ معا بروح الفريؽ .حيث أف إشاعة ثقافة التعاوف

05

طار لنظري

لفل لثانا

تؤثر عمى عممية خمؽ المعرفة مف خبلؿ زيادة مستوى تبادليما بيف األفراد العامميف في المنظمة وبيف

أقساـ ووحدات المنظمة.

 .2الثقة :والثقة تعني الحفاظ عمى مستوى متميز ومتبادؿ مف اإليماف بقدرات بعضنا البعض عمى مستوى
النوايا والسموؾ ،فالثقة يمكف أف تسيؿ عممية التبادؿ المفتوح الحقيؽ والمؤثر لممعرفة ،فكمما توفرت الثقة

يمكف أف تسيؿ عممية التبادؿ المفتوح الحقيقي المؤثر لممعرفة ،فكمما توفرت الثقة أمكف سيولة االتداؿ،
وسيولة تبادؿ األفكار ،وتبادؿ المعمومات ،وتقديـ البيانات ،واألرقاـ ،مما يزيد في حديمة المعرفة ،ومما

يزيد في توطيد وتدعيـ إدارة المعرفة.

 .3التعمـ :والتعمـ أيضا يعد عند ار ىاما ورئيسيا مف عنادر إدارة المعرفة ،فالتعمـ يعني عممية اكتساب

المعرفة الجديدة مف قبؿ األفراد القادريف والمسعديف الستخداـ تمؾ المعرفة في اتخاذا الق اررات ،أو بالتأثير

عمى اآلخريف ،فكمما اكتسب األفراد المعرفة كمما تمكنوا مف استخداميا في مجاالت اإلدارة مف تخطيط
وتنظيـ واتخاذ الق اررات اإلدارية البلزمة لتسيير العمؿ في المنظمة ،فالتركيز عمى التعمـ يساعد المنظمات

عمى تطوير األفراد وتطوير العامميف فييا.

 .4المركزية :المعروؼ أف أي منظمة أو منشأة أو مؤسسة تتشكؿ إداريا مف ىرـ إداري يقع في اعمي اإلدارة
العميا وفي وسطو اإلدارة الوسطى وفي أسفمو اإلدارة الدنيا وأف ىناؾ سمطة في اتخاذ الق اررات واألوامر قد

تتركز كميا في اإلدارة العميا ويمكف تفويضيا كميا أو جزئيا إلى مستويات اقؿ ،وىو يسمى بالبلمركزية أو
تفويض السمطة أما حدر الق اررات في اإلدارة العميا فيو ما نسميو بالمركزية .فالمركزية تشير إذا إلى

تركيز دبلحي ات اتخاذ الق اررات والرقابة عمى التنفيذ بأيدي الييئة التنظيمية العميا لممؤسسة ولذلؾ يذىب
الباحثوف في عمـ المعرفة وادارة المعرفة بما تحتوي عميو مف بيانات ومعمومات واحدائيات إلى ضرورة
أف تتركز الق اررات بيد السمطة العميا في المنظمة.

 .5الرسمية :تعني المدة التي تتحكـ فييا القواعد الرسمية والسياسات واإلجراءات القياسية بعممية اتخاذ
الق اررات وعبلقات العمؿ ضمف إطار المؤسسة فالمعروؼ أف التخطيط يقوـ عمى تحديد األىداؼ ورسـ

السياسات واإلجراءات وبالتالي فأف الرسمية تتحكـ بيذه السياسات واإلجراءات والقواعد واألىداؼ.

 .6الخبرة الواسعة والعميقة :أف الخبرة الواسعة والعميقة ضرورية إلدارة المعرفة وتعتبر مف عنادرىا اليامة،
وذلؾ يعني أف خبرة اإلفراد العامميف في المؤسسة تكوف واسعة أفقيا ومتنوعة وعميقة ،بمعنى أنيا تكوف

مركزة وتخددية ،فالمعموـ أف ىناؾ مستويات إدارية أفقية في المنظمة مثؿ الدوائر المتخددة كما
يشرؼ عمى األقساـ رؤساء أقساـ متخدديف أي أف العبلقة التي تربط بيف المدراء تكوف مف نفس

المستوى اإلداري وىي عبلقات أفقية .وبالتالي فأف التشاور بينيـ أنما يزودىـ بالخبرات وتبادؿ المعمومات
والبيانات مف اجؿ سير العمؿ لتحقيؽ أىداؼ المنشاة ،ىذه الخبرة التي تنشأ بينيـ أنما تكوف المعرفة،

وتساعد عمى إدارة ونجاح إدارة المعرفة.
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 .7تسييبلت ودعـ نظاـ تكنولوجيا المعمومات :يعتبر نظاـ تكنولوجيا المعمومات مف األمور اليامة في توفير
المعرفة مف بيانات ومعممات وتخزيف ىذه المعرفة واستخداميا عند المزوـ مف خبلؿ برامج الكمبيوتر

المختمفة ،ومف خبلؿ شبكة المعمومات العنكبوتية العالمية واالنترنت الدولي ،مما يشكؿ حديمة معرفية

ىامو لممنظمة والقائميف عمى إدارتيا وعمى دنع القرار فييا.

أيضا يرى المومني ( )17 :2005بأف عنادر إدارة المعرفة تتمثؿ في:
 .1عمميات المعرفة :توليد المعرفة ،خزنيا ،توزيعيا ،وتطبيقيا.
 .2تقانة إدارة المعرفة :الوسائؿ التقنية المتقدمة التي يستخدميا فريؽ المعرفة لمقياـ بعمميات إدارة
المعرفة.
 .3فريؽ المعرفة :يشكؿ الجانب البشري الذي يمثؿ المعرفة الضمنية ويشمؿ دناع المعرفة ومديرييا
وادارة معرفة الزبائف.

 2.1.4أىد ف إد ر لمعرف .
تسعى إدارة المعرفة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية (المعاني:)278 :2009،
 .1اإلسياـ في رفع الكفاءة واألداء وتحسيف جودة المنتج أو الخدمة المقدمة.
 .2توفير مناخ إيجابي يحفز العامميف ذوي المعرفة عمى اإلبداع واطبلؽ معارفيـ الكامنة واتاحتيا
لممنظمة.
 .3السعي إلى إيجاد قيادة فاعمة قادرة عمى بناء وتطبيؽ مدخؿ إدارة المعرفة.
 .4تحسيف عممية اتخاذ الق اررات التنظيمية في المنظمة.
 .5تمكيف العامميف وزيادة قدرتيـ عمى أداء مياميـ بكفاءة وفعالية.
 .6تحسيف عممية االتداؿ والتنسيؽ وزيادة التعاوف بيف العامميف ،مما يسيـ في رفع األداء.
 .7تنمية قدرة المنظمة عمى التعامؿ مع التغيرات وزيادة إحساسيا بمشكبلت التغيير ،مما يسمح لئلدارة
باالستعداد لمواجيتيا.

 .8خفض التكاليؼ ،زيادة القدرة التنافسية لممنظمة.
 .9زيادة سرعة التعميـ التنظيمي وشمولو مختمؼ قطاعات مستويات المنظمة .إذ تدبح المعرفة الدالة
عمى نتائج األداء وخبرات اآلخريف المتاحة.

في حيف يرى )(Vorbeskأف أىداؼ إدارة المعرفة ىي (إسماعيؿ:)16 :2007،
 .1خمؽ الوضوح حوؿ كؿ مجاالت عمؿ المنظمة والمشكبلت وعمميات المنظمة.
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 .2تسييؿ اإلبداع.
 .3التوجو نحو الزبوف.
 .4تسييؿ عمميات التخطيط والتنبؤ.

 2.1.5أىم

إد ر لمعرف .

إف أىمية إدارة المعرفة تكمف في كونيا مؤش اًر عمى وجود طريقة شاممة وواضػحة لفيػـ مبادرات إدارة

المعرفة في إزالة القيود واعادة الييكمية التي تساعد في التطوير والتغيير لمواكبة متطمبات البيئة االقتدادية،

وتزيد مف عوائد الشركة ورضا العامميف ووالئيـ ،وتحسف مػف الموقؼ التنافسي مف خبلؿ التركيز عمى
وبناء عمى ذلؾ فإف
الموجودات غير الممموسة التي يدعب قياسيا وتظير نتائجيا عمى المدى الطويؿ،
ً
الدور الذي تقوـ بو إدارة المعرفة مػف خػبلؿ عممياتيا وممارساتيا يحقؽ نتائج رائعة في السياؽ التنظيمي ،إذ

يتـ بموجبو إغنػاء العمػؿ وتعزيز اإلنتاجية ،كما يجعؿ الزبوف مبتيجاً في تعاممو مع المنظمة(.الداوي،

)22 :2007

وإلدارة المعرفة أىمية كبيرة عمى مستوى المنظمة واألفراد العامميف فييا كما يراىا Hojabriوآخروف (:2014
 )24-21كالتالي:
 .1تسيـ في التنظيـ والبحث عف رأس الماؿ الفكري لممنظمة.
 .2تشجع عمى حرية تداوؿ األفكار التي تؤدي إلى اإلبداع في المنظمة.
 .3تمغي العمميات المكررة وتعمؿ عمى تبسيطيا وتزيد مف معدالت االحتفاظ بالعامميف.
 .4تعمؿ عمى تحسيف خدمة العمبلء وكفاءة العمميات باإلضافة إلى أنيا تؤدي إلى تحقيؽ إنتاجية أكبر في
المنظمة.
ولخص الكبيسي ( )43-42 :2005أىمية إدارة المعرفة في اآلتي:
 .1تعد إدارة المعرفة فردة كبيرة لممنظمات لخفض التكاليؼ ورفع مجيوداتيا الداخمية لتوليد اإليرادات
الجديدة.

 .2تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيؽ أنشطة المنظمة المختمفة في اتجاه تحقيؽ أىدافيا.
 .3تعزيز قدرة المنظمة لبلحتفاظ باألداء المنظمي المعتمد عمى الخبرة والمعرفة وتحسينو.
 .4تتيح إدارة المعرفة لممنظمة تحديد المعرفة المطموبة وتوثيؽ المتوافر منيا وتطويرىا والمشاركة بيا
وتطبيقيا.
 .5تعد إدارة المعرفة أداة المنظمات الفاعمة الستثمار رأس ماليا الفكري مف خبلؿ تيسير الودوؿ لممعرفة.
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 .6تحفيز المنظمات وتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردىا البشرية لخمؽ معرفة جديدة واستثمار المعرفة
السابقة.

 .7توفر وتحقيؽ الفردة لمحدوؿ عمى الميزة التنافسية الدائمة لممنظمات مف خبلؿ مساىمتيا في تمكيف
المنظمة مف تبني المزيد مف اإلبداعات المتمثمة في طرح سمع وخدمات جديدة.

 2.1.6خلائص إد ر لمعرف .
تتسـ المعرفة عمى اختبلؼ تدنيفاتيا بمجموعة مف الخدائص ،أىميا( :أبو عابد)503 :2006 ،
 .1إنسان  :إف المعرفة ليست جسما جامدا تمتمكو المؤسسة كالحواسيب والكتب والنشرات ،بؿ ىي قابمو
لبلكتساب الفردي مف خبلؿ المشاىدة واإلدغاء والقراءة واإلحساس العادي والوجداني ،وجميعيا تزودنا
بمعمومات نحوليا إلى معرفة ،فيي والحالة ىذه قدرة إنسانية تتمثؿ في الميارات والخبرات والذكاء ،والقدرة

عمى إددار األحكاـ وأداء األعماؿ بشكؿ فاعؿ.

 .2اول د  :إف توافر المعرفة لدى الفرد يعني أنو يشرح ويستقدي ويطبؽ الشروح والمسائؿ التجريدية ،وأف
يولد عبارات ومفردات جديدة مناسبة حوؿ موضوع ما ،وليس فقط إعادة المفردات والعبارات التي سمعيا

أو تمقاىا حوؿ ذلؾ الموضوع.

 .3د نام ك  :ال تتشكؿ المعرفة إال مف خبلؿ تفاعؿ الفرد مع الموقؼ ومع المعمومات المتوافرة لديو،
والسياؽ الذي ترد فيو ىذه المعمومات.
 .4و سع  :فيي تحتاج إلى قراءات ثرية ،ومساقات عممية ،وخبره كبيره يكتسبيا الفرد عؿ مدى فترة طويمة،
إل ف المعرفة ال تتكوف بيف عشيو وضحاىا ،بؿ تتشكؿ مف خبلؿ تبادؿ المعرؼ والخبرات بيف العامميف

خبلؿ عمميـ.

 2.1.7ماطمبا اطب ح إد ر لمعرف .
يتطمب تطبيؽ إدارة المعرفة تييئة المنظمة لمودوؿ إلى أقدى استفادة ممكنو مف المعرفة بحيث تكوف
بيئة مشجعة عمى اإلدارة الفعالة لممعرفة فإف مثؿ ىذه البيئة تتطمب العنادر اآلتية( :الكبيسي)83 :2005،
 .1ى ك انظ ما مرن :إف الييكؿ التنظيمي األكثر مبلئمة إلدارة المعرفة ىي تمؾ اليياكؿ التي تتسـ
بالمرونة والتكيؼ مع البيئة وسيولة االتداالت وقدرتيا عمى االستجابة السريعة لممتغيرات.
 .2اكنولوج ا لمعموما  :حيث أدبح التركيز عمى كيفية تعظيـ قدرة المنظمة عمى خمؽ معرفة جديدة
وكيفية خمؽ بيئة داخمية تشجع المشاركة في المعمومات .وبذلؾ يدبح االستثمار أكبر في االفراد،
والتوظيؼ الجديد ،والبيئة الداخمية.
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 .3لثقاف

لانظ م  :ىي مجموعة مف القيـ والمعتقدات واألحاسيس الموجودة في داخؿ المنظمة والتي

تسود بيف العامميف مثؿ طريقة تعامؿ االفراد مع بعضيـ وتوقعات كؿ فرد مف األخر ومف المنظمة.

ويتطمب تطبيؽ إدارة المعرفة في أية منظمة اف تكوف القيـ الثقافية السائدة مبلئمة ومتوافقة مع مبدأ
االستمرار في التعمـ وادارة المعرفة ،وأف تكوف الثقافة التنظيمية مشجعو لدمج الفريؽ في العمؿ.

2.1.8معووا إد ر لمعرف .
ىناؾ ثبلث معوقات رئيسية إلدارة المعرفة (العمي:)103 :2016 ،
 .1عدـ توافر الوقت الكافي لمعامميف الستخبلص المعرفة وتعمميا ونشرىا.
 .2ثقافة المنظمة الحالية ال تشجع عمى المشاركة في المعرفة.
 .3قمة فيـ عمميات إدارة المعرفة ومنافعيا في المنظمة.
فيما ذكر القحطاني ( )14 :2009بعض المعوقات ومنيا :
 .0األسلوباإلداريالمركزيالذياليساعدفينقلوتبادلالمعرفةبينالعاملين.
 .2الجيؿ بأىمية نقؿ المعرفة وعدـ ردد المعرفة الميمة الدريحة والضمنية نتيجة االنشغاؿ بالعمؿ
التنفيذي اليومي .

وكذلؾ يذكر كبلً مف نجـ ( )22 :2008والحارثي ( )20 :2009معوقات استخداـ عمميات إدارة

المعرفة في األجيزة الحكومية ويمكف وضعيا في الجوانب التالية:

 .1ضعؼ توثيؽ المعرفة :مف خبلؿ الحوسبة والحد مف األعماؿ الورقية .
 .2المبالغة في توثيؽ المعرفة :مف خبلؿ توثيؽ كؿ شيء سواء كانت المعرفة مفيدة أو غير ذلؾ.
 .3المعرفة الزائفة :عف عدـ امتبلؾ األشخاص لممعرفة والخبرة وحموؿ لممشاكؿ.
 .4اكتناز المعرفة :شعور العامميف بالمنافسة والتيديد أو عدـ االعتراؼ بقيمتيـ.
 .5تسرب المعرفة :مف خبلؿ التقاعد واالنتقاؿ إلى أماكف عمؿ أخرى.
 .6غياب الرؤية الواضحة واألىداؼ والغايات المحددة.
 .7غياب المعايير البلزمة لقياس األداء الفردي والجماعي .
 .8نقص ميارات العامميف.
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 2.1.9اعر ف عمم ا إد ر لمعرف
لقد تغيرت النظرة المعادرة لعنادر اإلنتاج التقميدية المكونة لمثروة (العمؿ والمواد األولية ورأس
الماؿ) وذلؾ بإضافة عندر جديد ىو المعرفة وىو العامؿ األىـ في اإلنتاج مع التطورات المعادرة

(االقتدادية واالجتماعية والتكنولوجية) مما دفع بالكثير مف المنظمات اإلدارية إلى االىتماـ بالمعرفة لتحقيؽ
الميزة التنافسية وضماف النمو واالستقرار (طيطي .)11 :2010،عمميات المعرفة توجو وتعزز قرار المنظمة

حوؿ كيؼ ومتى يتـ خمؽ المعرفة الجديدة وتفسيرىا ألنيا تسيؿ التعمـ والتدريب والتجديد التقني والخبرة خبلؿ

العمؿ ،فالحدوؿ عمى المعرفة سيمنع ففداف المعرفة الدقيقة أو الحساسة بسبب التقاعد (Egbu
وآخروف.)21-7 :2005،
يعرؼ (الياسري واخروف )55 :2012 ،عمميات إدارة المعرفة عمى أنيا "مجموعة مف العمميات التي
طورت في المنظمات لتوليد وحزف ونقؿ وتطبيؽ المعرفة وىي تزيد مف قابمية المنظمة لمتعمـ مف بيئتيا

الخارجية والداخمية ألجؿ دنع القرار ،ويعرفيا البطاينة ( )86 :2010بأنيا العمميات النظامية التي تقوـ بيا
اإلدارة لزيادة الحديمة المعرفية التي تشمؿ لتشخيص واالكتساب والتوليد والتخزيف والتطبيؽ والتوزيع لتدؿ

المنظمة إلى تحقيؽ إدارة معرفية تنظيمية ىادفة وناجحة .كما يشير (نوري )10 :2011،إلى أنيا النشاطات
والعمميات المتعمقة باكتساب وبناء المعرفة والمحافظة عمييا مف خبلؿ ترميزىا وتخزينيا واستيعابيا ونقميا

والمشاركة فييا وتطبيقيا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 2.1.10لعمم ا

لجوىر

د ر لمعرف

اختمؼ الكتاب حوؿ عدد عمميات المعرفة وغالبيتيـ اتفقوا عمى أنيا عممية مستمرة (عباينة،

حتمالة)2013،

عمم ا إد ر لمعرف

عمم

كاساب
لمعرف

عمم

اخز ن

عمم

لمعرف

اوز ع

لمعرف

شك ( :)3.1عمم ا إد ر لمعرف

المددر :إعداد الباحثة
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 .1عمم

كاساب لمعرف .

ويراد بيا جميع األنشطة التي تسعي المنظمة مف خبللو لمحدوؿ عمى المعرفة واقتنائيا مف مدادرىا
المتعددة كتمؾ المحتوية عمى المعرفة الدريحة مثؿ قواعد البيانات أو المعرفة الضمنية مثؿ الخبراء،

والمتخددوف ،والمنافسوف ،والعمبلء (الكبيسي .)2005 ،يرى ياسيف( )2007أف اكتساب المعرفة

تكمف مف خبلؿ استخبلص المعرفة مف مدادرىا اإلنسانية (الموجودة عند الخبراء) والرمزية (المعرفة في

الوسائط الرقمية والمادية) وتقميا وتخزينيا في قاعدة المعرفة أو في نظـ إدارة المعرفة.
 .2عمم

اخز ن لمعرف .

تعود عممية خزف المعرفة إلى الذاكرة التنظيمية والتي تحتوي عمى المعرفة الموجودة في أشكاؿ مختمفة
بما فييا الوثائؽ المكتوبة ،المعمومات المخزونة في قواعد البيانات اإللكترونية ،المعرفة الموجودة في
اإلجراءات والعمميات التنظيمية الموثقة ،المعرفة الضمنية المكتسبة مف األفراد وشبكات العمؿ

(الزيادات.)197 :2008،
 .3عمم اوز ع لمعرف .

تعني عممية توزيع المعرفة تمؾ األنشطة ذات الدمة المباشرة بنشر المعرفة أو تقاسميا أو تدفقيا أو
تحويميا أو انتقاليا وتتطمب القياـ بعدة فعاليات (العبيدي)53 :2005،
 تحويؿ المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاىرية.
 نقؿ المعرفة مف حامميا إلى متمقييا.
 توزيع المعرفة عمى األقساـ المستفيدة.
 التشارؾ المعرفي (حمقات التعمـ ،فرؽ العمؿ).
أما عمياف ( )98 :2008فيرى أف التوزيع الكفؤ لممعرفة يولد عائدا مقابؿ الكمفة وانو إذا كاف مف السيؿ
توزيع المعرفة الظاىرة مف خبلؿ استعماؿ التقنيات االلكترونية فانو مازاؿ يتطمع إلى توزيع المعرفة

الضمنية الموجودة في عقوؿ العامميف وخبراتيـ وىو ما يشكؿ التحدي األكبر إلدارة المعرفة.
 .4عمم

اطب ح لمعرف .

ويقدد بيا االستخداـ األفضؿ والفعاؿ لممعرفة المتوفرة في المنظمات بأفضؿ الطرؽ لضماف الودوؿ
إلى أفضؿ النتائج .باإلضافة إلى ذلؾ أف المعرفة تأتي مف العمؿ وكيفية تعميميا لآلخريف حيث تتطمب

التعمـ والشرح المفدؿ ،والتعميـ يأتي عف طريؽ التجريب والتطبيؽ مما يحسف مستوى المعرفة ويعمقيا،
لذا يجب أف يؤخذ تطبيؽ المعرفة في المقاـ األوؿ ،إذ أنو أكثر أىمية مف المعرفة نفسيا ،ولف تقود

عمميات اإلبداع والتخزيف والتوزيع إلى تحسيف األداء التنظيمي مثمما تقوـ بو عممية التطبيؽ الفعاؿ.

(عودة.)63 :2010 ،
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 2.1.11أىم

ساخد عمم ا إد ر لمعرف

قد لخص كرمالمي أىمية استخداـ عمميات إدارة المعرفة في النقاط التالية (كرمالمي:)75 :2005،
 .1تحوؿ دوف البدء مف نقطو الدفر.
 .2توفر الوقت والجيد.
 .3تسرع عممية اتخاذ القرار.
 .4تشجع استخداـ المعرفة بفعالية وتعزز التعاوف وانتقاؿ الممارسة األفضؿ.
 .5تفتح الباب أماـ التجديد واالبتكار في العمميات والمنتجات.
 .6تنتزع المعرفة مف اجؿ استخداميا.

2.2

بد ع لانظ ما.
إف اإلبداع مف أىـ ركائز المنظمات لما لو مف دور في استمرارىا وتطويرىا ،والمنظمات التي ال

تتخذ اإلبداع كركيزة أساسية في منيجيا ،فأنيا ستؤوؿ إلى االندثار ال محالة .فاإلبداع يساعد المنظمات عمى
التغمب عمى المشكبلت ومواكبة التطور ومواجية التحديات.

 2.2.1اعر ف

بد ع

يرى المسيري ( )99-98 :2013أنو نظ ار لعولمة االقتداد في الوقت الحالي فقط اتسع تعريؼ

اإلبداع ليتضمف البحث الدائـ عف آفاؽ جديدة ،إدخاؿ أفكار متطورة إلى السوؽ ،العمؿ عمى أساس زيادة
القيمة المضافة ،وتطبيؽ ابتكاريو المعرفة .كما أنو يرى أف اإلبداع ال ينحدر فقط في تقديـ المنتجات

والخدمات ،ولكنو يشمؿ كذلؾ اإلبداع في العمميات التنفيذية ،اإلبداع التجاري ،اإلبداع المؤسسي واإلداري،

اإلبداع في استنباط النماذج الجديدة ،واإلبداع في البحث والتطوير.

لقد تـ تعريؼ اإلبداع  innovationبعدة مداخؿ أشيرىا ىو تمييزه بأنو ليس فقط خمؽ سمعو أو

خدمة جديدة ولكنو ايجاد وايداؿ ىذا المنتج الجديد إلى السوؽ ،وعميو فأف اإلبداع التنظيمي يتمثؿ في قدرة

المنظمة عمى نقؿ المعرفة الكامنة لدى مواردىا البشرية ،ودمجيا لخمؽ معرفة جديدة تنتج إبداع سمعة أو

عممية (  .)2010 ،Alper &Nigarعرؼ (عبد اهلل )45 :2008 ،اإلبداع عمى أنو "قدرة الفرد عمى اإلنتاج
إنتاجا يثمف بأكبر قدر مف الطاقة الفكرية والمرونة التمقائية واإلحاطة بالتداعيات البعيدة كاستجابة لمشكمة أو

موقؼ مثير".

 2.2.2خلائص

بد ع.

يرى خير اهلل ( )18 :2009أف لئلبداع خدائص متعددة ،وىي عمى النحو التالي:
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 .1يعد اإلبداع ظاىرة فردية وجماعية ،واإلبداع ليس حك ار عمى األفراد ،فتتـ ممارستو مف قبؿ الجماعات
والمؤسسات.

 .2اإلبداع ظاىرة إنسانية عامة وليست خادة بأحد ،فئلنساف العاقؿ السوي إنساف مبدع ألف شخديتو
تنطوي عمى عنادر إبداعية بغض النظر عما إذا كاف يعي ىذه العنادر أو ال يعييا.

 .3اإلبداع عمـ نظري تجريبي قابؿ لمتبديؿ والتغيير باختبلؼ الزماف والمكاف فبعض ما ىو دواب اليوـ قد
يمغي غدا والعكس دحيح.
 .4اإلبداع قادر عمى النظر إلى األمور مف زوايا مختمفة.
 .5اإلبداع قابؿ لبلنتقاؿ والتطبيؽ.
 .6اإلبداع حساس لممشكبلت وقادر عمى ايجاد حموؿ مختمفة ليا.
 .7اإلبداع قادر عمى مبلحظة التناقضات في البيئة.
 .8يوجد اإلبداع عند كؿ الناس بدرجات متفاوتة ومجاالت مختمفة فقد أودع اهلل سبحانو وتعالى القدرة عمى
اإلبداع في البشر وترؾ ليـ أمر تنميتيا ودقميا.

 2.2.3معووا

بد ع.

يرى الشيخ ( )316-317 :2009أف لئلبداع العديد مف المعوقات ،منيا:
 2.2.3.1لمعووا

درك :

وتتمثؿ المعوقات اإلدراكية بتبني اإلنساف طريقة واحدة لمنظر إلى األشياء واألمور فيو ال يدرؾ

الشيء إال مف خبلؿ أبعاد تحددىا :النظرة المقيدة التي تخفي عنو الخدائص األخرى ليذا الشيء ودعوبة
عزؿ المشكبلت ،التحديد الضيؽ ألي مشكمة ،الفشؿ في استخداـ الحواس ،وضعؼ نتائج عممية المبلحظة

ألي ظاىرة.
 2.2.3.2لمعووا

لنفس ( لشخل ) وتتمثؿ في العنادر التالية:

 .1الخوؼ مف الفشؿ.
 .2عدـ الثقة في النفس ،وتجده كثي ار ما يتردد عند اإلقداـ عمى أمر ما.
 .3قمة المعرفة والرضا بالواقع.
 .4التراجع واالنسحاب.
 .5النمط التقميدي في األداء.
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 .6الخوؼ مف اتياـ اآلخريف ألفكارنا بالسخافة.
 .7عدـ القدرة عمى حؿ المشكبلت.
 .8اليأس وعدـ الطموح وضعؼ اإلدراؾ.
 .9االعتمادية بمعنى عدـ االستقبلؿ عف فكر اآلخريف.
 .10انعداـ روح اإلقداـ والمبادرة.
 .11عدـ الرغبة في التعمـ ورضائو بما لديو مف تحديؿ عممي
 2.2.3.3لمعووا

لانظ م

( لعامم ن فا لمنظم ) وتتمثؿ في العنادر التالية:

 .1مقاومة الجيات اإلدارية وعدـ رغبتيا في التغيير.
 .2االلتزاـ الحرفي بالقوانيف والتعميمات واإلجراءات والخوؼ مف الفشؿ.
 .3عدـ ثقة بعض المديريف بأنفسيـ.
 .4سوء المناخ التنظيمي واالنتقاد المبكر لؤلخطار الجديدة.
 .5عدـ وجود قيادة إدارية مؤىمة ومدربة.
 .6القيـ االجتماعية السائدة.
 .7الظروؼ االقتدادية حيث ال يتـ إشباع حاجات األفراد المادية والمعنوية.
 .8ازدواجية المعايير المتبعة في التنظيـ.
 2.2.3.5لمعووا

جاماع

(د خ

لمجامع) كما يراىا رضا ( )169 :2010تتمثؿ في العنادر

التالية:
 .1االنطوائية وعدـ االختبلط باآلخريف ،وكذلؾ الخوؼ مف االدطداـ باآلخريف.
 .2العادات والتقاليد السائدة.
 .3التعمؽ بأىداؼ حضارية بالية.
 .4عدـ مواكبة التغيرات البناءة.
 .5التسرع في تقييـ األفكار.
 .6انتشار الفساد وسوء استخداـ الوقت.
 .7تحكـ البيروقراطية كنمط إداري.
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 .8األنانية المفرطة.
 .9قمة التكامؿ االجتماعي.

بد ع لانظ ما.

2.2.4

يعتبر اإلبداع التنظيمي الميزة التنافسية التي يمكف الحدوؿ عمييا مف الموارد البشرية الكفؤة والتي
بدورىا تمكف المنظمات مف المنافسة عمى أساس الجودة واإلبداع (  .)87 :2010،Alper &Nigerىذا وقد

دنؼ عبد القادر وآخروف ( )129 :2013اإلبداع التنظيمي إلى فئات متعددة في كتابات عمماء السموؾ

والتنظيـ ،وذلؾ وفقا لممنيج المستخدـ في تدنيؼ اإلبداع المتبنى مف قبؿ المنظمات .فوفقا لمناتج اإلبداعي

تـ تدنيفو إلى إبداع منتج ،أو خدمة أو عممية ،أو ىيكؿ .أما وفقا لنوع التغيير فقد دنؼ إلى إبداع مبرمج
يعبر عف تغييرات تحددىا المنظمة ،وغير مبرمج أو غير روتيني لحؿ المشكبلت الحرجة التي تواجييا .أما

اإلبداع وفؽ اليدؼ إما أف يكوف وسيمة تحقؽ اليدؼ ،أو غاية نيائية لممنظمة.
وقد عرؼ  Rezaeiواخروف ( )1832 :2015اإلبداع التنظيمي بأنو عممية تطبيؽ التفكير

اإلبداعي واستخداـ القدرات العقمية والذىنية لتطوير مفاىيـ جديدة ،أو ىو عممية يتـ بمقتضاىا إحداث تغيير
في األغراض االجتماعية واالقتدادية لممنظمة وتحسيف أنشطتيا وعممياتيا كما وكيفا ،كزيادة اإلنتاجية

وخفض التكاليؼ وتطوير المنتجات .فيما عرؼ السكارنة ( )90 :2011اإلبداع التنظيمي ىو اإلبداع عمى
مستوى المنظمة ويعرؼ عمى أنو المخرجات الناتجة عف التفاعؿ الذي يحدث بيف الخطة اإلستراتيجية والبناء
التنظيمي مف جية ،والثقافة والمناخ التنظيمي مف جية أخرى باعتبارىا عوامؿ وسيطة أو مؤثرة في العممية

اإلبداعية .وعرؼ  )447 :2007( Eisnerاإلبداع التنظيمي بأنو اإلتياف بمعرفة جديدة تمكف المنظمة مف
ايجاد منتجات وخدمات جديدة.
وارى لبامث أف ىناؾ اتفاؽ بيف الباحثيف عمى األفكار الرئيسية لمفيوـ اإلبداع التنظيمي لذلؾ
تعرؼ الباحثة اإلبداع التنظيمي بأنو عممية جمب األفكار التي تخدـ المنظمة بطريقة إبداعية بشكؿ يحقؽ
أىداؼ المنظمة.

2.2.5

بد ع لانظ ما.

 .1لطالو  :المقدود بيا قدرة الفرد عمى أنتاج كمية كبيرة مف األفكار تفوؽ المتوسط العاـ في غضوف فترة
زمنية محددة ،ويقاؿ إف الطبلقة بنؾ القدرة اإلبداعية (خير الديف )29 :2009،وىناؾ مف يقسـ الطبلقة

إلى ثبلث أنواع كاآلتي :الطبلقة المفظية أي سرعة أنتاج الكممات والوحدات التعبيرية واستحضارىا
بدورة تدعـ التفكير اإلبداعي ،والطبلقة الفكرية وتعني سرعة انتاج وبمورة عدد كبير مف األفكار،
والطبلقة التعبيرات وىي سيولة التعبير عف األفكار ودياغتيا في قالب مفيوـ (عبد اليادي

المرشد)44 :2014،
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.2

لال  :المقدود باألدالة القدرة عمى توليد أفكار جديدة أو مدىشة أو نادرة لـ يدؿ إلييا أحد ،أو
بمعنى أخر إنتاج ما ىو غير مألوؼ حيث كمما قؿ شيوع الفكرة زادت درجة أدالتيا (خير اهلل:2009،

 )29وىي أكثر العنادر ارتباطا باإلبداع ،وأدالة الفكرة ال تعني أف ييمؿ الشخص األفكار المألوفة أو
السابؽ التودؿ إلييا ،بؿ قد تساعده ىذه الفكرة مف التودؿ إلى شيء جديد وغير مألوؼ ،حيث أف قدرة

الشخص عمى التودؿ إلى أفكار تتدؼ باألدالة قد تتأثر بمعرفة األساليب واألفكار التقميدية المألوفة

(بروبي.)78 :2011،
 .3لمساس

لممشكال  :الشخص المبدع يستطيع رؤية الكثير مف المشكبلت في الموقؼ الواحد فيو يعي

األخطاء ونواحي القدور ،ويتطمب اإلحساس بالمشكمة مف المبدع القدرة عمى الرؤية الواضحة ألبعاد
المشكمة وتحديدىا تحديدا دقيقا واستيعاب كافة اآلثار التي تنجـ عنيا مف خبلؿ الفيـ العميؽ لمدور

المناط بو أو الموضوع قيد الدراسة ،فكمما أجيد الفرد نفسو في دراسة المشكمة وتعمؽ في استيعاب الدور
المناط بو زادت فرص التودؿ ألفكار جديدة ومفيدة ،حيث أف الشخص المبدع يمتمؾ حساسية مفرطة
تجاه المشكبلت فيو أقدر مف غيره عمى رؤيتيا والتعرؼ عمى أسبابيا بعمؽ لماذا يفكر في قضية دوف

أخرى ويدرؾ األىداؼ التي دفعتو لمتفكير ويؤمف بيا (عبد اليادي.)46 :2014،
 .4لقدر عمى لامم  :يمتاز الشخص المبدع بقدرتو عمى تحميؿ عنادر األشياء وفيمو لمعبلقات بيف
العنادر وامتبلكو قدرة الحدوؿ عمى المعمومات وجمعيا وتبويبيا وتقويميا واالحتفاظ بيا عند الحاجة

ليا ،كما يمكف أيضا إعادة تنظيـ األفكار واألشياء وفؽ أسس مدروسة ،ويتمكف مف خبلؿ ذلؾ مف
إحداث تغيير أو تحديد الواقع العممي ،ويمكف أف يتناوؿ فكرة بسيطة أو مخططا بسيطا لموضوع ما ثـ

يقوـ بتوسيعو ورسـ خطواتو التي تؤدي عمى كونو عمميا (بروبي.)78 :2011،

 .5لمخاطر  :ويقدد بيا أخذ زماـ المبادرة في تبني األفكار واألساليب الحديثة والبحث عف حموؿ ليا ،وفي
نفس الوقت يكوف الفرد قاببل لتحمؿ المخاطر الناتجة عف األعماؿ التي يقوـ بيا ولديو االستعداد لمواجية

المسؤوليات المترتبة عف ذلؾ (بف حاضر.)58 :2014،

 1.1.6مكونا

بد ع لانظ ما

لبلبداع التنظيمي مكونات عديدة ،وىي:
 .1امك ن لعامم ن
ىو مشاركة العامميف في انجاز الق اررات واعطائيـ المزيد مف الحرية في العمؿ والتدرؼ والرقابة الذاتية
مع دعـ قدراتيـ وميارتيـ بتوفير الموارد الكافية والمناخ المبلئـ وتأىيميـ فنيا وسموكياً والثقة فييـ ويعد

دور القيادة في انجاح التمكيف في غاية االىمية ،ألف التمكيف يتطمب مف القيادات واالدارات العميا التنازؿ
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عف شيء مف النفوذ الذي تتمتع بو واالستعداد القوي لذلؾ التنازؿ ،واعادة توزيع ذلؾ النفوذ عمى العامميف

في مختمؼ مستويات المنظمة( .الجنابي)15-10 :2012 ،
.2

بد ع فا اخاذ لقرر
ىو عممية ترتبط في إعادة دياغ الق اررات في إطار المنظمة المتعممة بشكؿ عاـ والتركيز عمى مفيوـ
المنظمة المتعممة التي تعمؿ كوحدة واحدة بشكؿ مبدع ويمكف تحقيؽ ذلؾ بتوافر بعض مف الشروط مثؿ
وجود مدراء ذوي تفكير عميؽ يعمموف مف مختمؼ المستويات التنظيمية ،وتنمية الميارات والقدرات

اإلبداعية وتعزيزىا بشكؿ مستمر( .الفضؿ.)75 :2009،
 .3اشج ع

بد ع

يعد تشجيع اإلبداع في المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذو أىمية كبيرة فيو ركيزة لمتطوير اليادؼ
الى رفع مستوى االداء وال يأتي ذلؾ إال مف خبلؿ تممس عوائد اإلبداع داخؿ وخارج المنظمات ،اذ تُعد

تييئة األجواء المناسبة لمعامميف في المنظمة ىي الركيزة األساسية إلطبلؽ مواىبيـ وابداعاتيـ في انجاز

األعماؿ وحؿ المشاكؿ وتنفيذ االستراتيجيات والخطط( .توفيؽ.)48 :2009 ،
 .4لاخط ط

سارا جا

عرفو ) (Hussyبأنو جزء ميـ مف اإلدارة وعندر حيوي مف عنادرىا ألنو يعبر عف إدراؾ المستقبؿ
وتييأت مستمزمات التعامؿ معو ،فيو يجسد اآلفاؽ الفكرية والفمسفية لئلدارة ويواكب مراحؿ تطورىا.
(الغالبي.)103 :2009 ،

 2.3لعالو ب ن عمم ا إد ر لمعرف و بد ع لانظ ما:
تحدث (نور الديف )2010 ،عف عنادر إدارة المعرفة كالتعاوف ،الثقة ،التعمـ ،المركزية ،الرسمية،
الخبرة الواسعة والعميقة ،تسييبلت ودعـ نظاـ تكنولوجيا المعمومات ،واإلبداع التنظيمي حيث أف اإلبداع
التنظيمي مف العنادر اليامة في إدارة المعرفة ،واإلبداع التنظيمي يعني القدرة عمى خمؽ القيمة والمنتجات
والخدمات واألفكار أو اإلجراءات المفيدة عف طريؽ ما يبتكره األفراد الذيف يعمموف معا في نظاـ اجتماعي
معقد .فاإلبداع التنظيمي يعني ايجاد التنظيـ المناسب القادر عمى االستفادة مف المعمومات والبيانات وادارتيا
وتسخيرىا في خدمة اإلدارة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة .إف المعرفة تمعب دو ار ىاما ورئيسيا في بناء قدرة
المؤسسة لتك وف مبدعة وخبلقة فمف دوف المعرفة ال يمكف لممؤسسة أو المنظمة أف تكوف مبدعة وخبلقة،
وبالتالي فأف توفر المعرفة أمر ضروري لممنظمة( .العديمي.)31 :2014،
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عرؼ (حسيف )376 :2006 ،إدارة المعرفة عمى أنيا العمميات التنظيمية التي تؤكد عمى ارتباط

البيانات والمعمومات وكيفية معالجتيا واالستثمار األمثؿ لتكنولوجيا المعمومات والقدرات االبتكارية واإلبداعية
لمفرد ،أي أنيا اإلبداع البشري .وعرؼ (طو )88 :2013 ،اكتساب المعرفة بأنيا العممية التي تسعى مف
خبلليا المنظمة مف الحدوؿ عمى المعرفة ،وال يعني اكتساب المعرفة حدوؿ المنظمة عمى معرفة جديدة،

ولكنو يعني قدرة المنظمة عمى إبداع المعرفة ،ويشير إبداع المعرفة إلى قدرة المنظمة عمى تطوير أفكار
وحموؿ مبتكرة بإعادة ترتيب ومزج المعرفة الدريحة والضمنية مف خبلؿ التفاعبلت التي مف شأنيا تكويف

حقائؽ ومعاف جديدة.

ويرى (الكبيسي )118 :2002،أف قابمية المنظمات في تطوير اإلبداعات (جذرية أو مضافة) تتبايف

إلى حد كبير تبعا لتبايف قابميتيا في توليد وتطبيؽ المعرفة ،وأف التنوع والتطور في توليد وتطبيؽ المعرفة

سيسيـ في التطور االيجابي إلبداعات المنظمة .يرى  )3 :2003(Kotelnikovأف انتقالنا مف المجتمع

الدناعي إلى المجتمع المعرفي يغير اإلبداع ،دوف أف يعني ذلؾ اختفاء اإلبداع المضاؼ ،أو تطوير

المنتج ،ولكف إضافة أبعاد جديدة لئلبداع إلى جانب األبعاد القديمة .وأوضح ))1 :2003،Koteliniko

العبلقة بيف إدارة المعرفة واإلبداع بتعريفو اإلبداع بأنو "عممية تحويؿ المعرفة الجديدة إلى منتجات أو خدمات
جديدة" ،وبما يجعمو مدد اًر لخمؽ القيمة وزيادة اإلنتاجية ،ومددر لتحويؿ الخزيف المعرفي لممنظمة إلى سمع
وخدمات تمبي حاجة.

وباعتماد األسموب الفرقي في العمؿ يمكننا أف نزيد اإلبداع ،شريطة أف تضـ الفرؽ أفراد بميارات

متنوعة ،وخمفيات ومعرفة متباينة ،بغية التودؿ إلى طرؽ جديدة غير مبتكرة سابقاً في حؿ المشكبلت ،وبما

يجعؿ كؿ عضو مدركاً لممعرفة التي يتمتع بيا العضو اآلخر ،وتبادليا ونشرىا بيف أعضاء الفريؽ ،لتمكيف

األخير مف اإلبداع بمستوى أعمى (  .)75 :2002 ،Hippel &Thomkeإف المنظمات اآلف توظؼ

المعرفة الت ي تحقؽ ليا منافع مالية ،وتمزـ أفرادىا تعمـ المعرفة التي تخمؽ الميزة ،والتي تكوف ىادفة ،وبما
يؤمف خمؽ قاعدة منظميو ممتزمة باإلبداع ،وقائمة عمى االلتزاـ بفمسفة المعرفة الموجية نحو خمؽ الميزة

التنافسية (.)5-3 :2002،Gupta & McDaniel

ويشير ( )118 :2001،Thompson & Stricklandأف المنافسة مف خبلؿ إبداع المنتج يظير

عبر مزج المعرفة عف احتياجات الزبوف مع البحث والتطوير ولتدميـ المنتج واليندسة وأنواع أخرى مف رأس

الماؿ الفكري.

ويرى ( )352 :2001،Daftأف البرامج الجديدة إلدارة المعرفة ،المشاركة في المعمومات تحفز

اإلبداع ،وتمكف المنظمات مف مواكبة التغيرات المتسارعة في بيئتيا ،كما تييئ أدوات لمتغيير االستراتيجي
الكبير ،وتحقيؽ اإلبداع السريع والمستمر في التكنولوجيا والمنتجات والعمميات والخدمات.
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 2.4وزر للم فا وطاع غز
تعتبر و ازرة الدحة الفمسطينية ىي الجسـ المسئوؿ عف قيادة وتنظيـ عمؿ القطاع الدحي
الفمسطيني مف خبلؿ الحكومة الرشيدة واإلدارة السميمة لمقطاع الدحي ،وضماف الموارد البلزمة الستدامتو

وتطويره ،فيي المسئولة عف وضع السياسات والتشريعات والقوانيف والخطط ،وتفعيؿ الشراكات بيف مختمؼ

الشركاء في القطاع الدحي مع القطاعات األخرى إلدارة واستثمار الموارد المتاحة بالشكؿ األفضؿ.

(اإلستراتيجية الوطنية الفمسطينية.)7 :2017-2014،

يتناوؿ ىذا المبحث الحديث عف و ازرة الدحة ،وذلؾ بالتعرؼ عمى واقع القطاع الدحي في
فمسطيف ،رؤية الو ازرة ،رسالتيا ،أىدافيا اإلستراتيجية ،التحديات التي تواجييا والخدمات الدحية.

 2.4.1لقطاع للما فا فمسط ن.
القطاع الدحي يتشكؿ في فمسطيف مف أربع جيات رئيسة مقدمة لخدمات الرعاية الدحية بمختمؼ

مستوياتيا وىي :القطاع الحكومي ،ووكالة الغوث الدولية (األونروا) ،والقطاع األىمي ،والقطاع الخاص،
ويتمثؿ قطاع الحكومي بشكؿ رئيس في وزارة الدحة والتي تمعب دو ار أساسيا في تقديـ وتمويؿ خدمات
الرعاية الدحية في فمسطيف ،كما تتعاقد الو ازرة مع القطاع الخاص ،واألىمي في داخؿ وخارج الوطف مف

اجؿ تزويد خدمات مف الدرجة الثالثة( .أبو شريؼ)73 :2016،
 2.4.2رؤ

لوزر .

تشير (الخطة اإلستراتيجية لو ازرة الدحة )25 :2014 ،إلى أف رؤية الو ازرة ىي الودوؿ سويا إلى

مجتمع فمسطيني معافى ،متمتع برعاية دحية راقية وشاممة ومستدامة وذات جودة عالية.
 2.4.3رسال لوزر .

تؤكد (الخطة االستراتيجية لو ازرة الدحة )25 :2014 ،إلى أف رسالة الو ازرة ىي االرتقاء بالحالة

والممارسات الدحية لممجتمع الفمسطيني خدودا الفئات اليشة بضماف تقديـ خدمات دحية مناسبة
وعادلة وشاممة ومتوفرة وآمنة ومجدية وفاعمة تستند إلى األدلة ،وتتمحور حوؿ المستفيد ،وذلؾ مف خبلؿ
تنفيذ البرامج الدحية ،والمبادرات المجتمعية ،ورسـ السياسات بطريقة تشاركيو ومتكاممة ،ومتعددة القطاعات

وتنموية ومستدامة.
2.4.4

ىد ف

سارا ج .

تشير الخطة التشغيمية الدحية لو ازرة الدحة لعاـ 2014إلى أنو يوجد مجموعة مف األىداؼ
االستراتيجية لمقطاع الدحي الفمسطيني تتمثؿ بما يمي:
 .1تعزيز جودة الخدمات الدحية المقدمة لتمبي احتياجات ومتطمبات وتوقعات المستفيديف.
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 .2تعظيـ الجاىزية والتأىب لمطوارئ وخدمات العناية الحرجة عمى مستوى المجتمع المحمي والعناية ما قبؿ
الودوؿ لممستشفى والعناية داخؿ المستشفى.

 .3تأميف توفر طواقـ دحية كافية وفعالة.
 .4ضماف توفر الموارد الكافية لتقديـ الخدمات الدحية ذات الجودة العالية عمى الدعيديف التشخيدي
والعبلجي بما في ذلؾ األجيزة واألدوية والمستيمكات وخدمات المختبرات والتدوير الطبي وغيرىا.

 .5تدشيف األنظمة اإلدارية والمالية المتطورة الناجعة والفعالة.
 .6إعادة ىيكمة التعاوف والتنسيؽ بيف القطاعات والمؤسسات الفاعمة ذات العبلقة بالقطاع الدحي.
 .7إثراء س ياسات تعزيز الدحة وتفعيؿ االستراتيجيات واألنشطة التي تساىـ في منع ومكافحة األمراض
وتعزيز السموؾ الدحي لتحقيؽ مستوى دحي أفضؿ.
 .8تقوية نظـ المعمومات الدحية عبر تعزيز التوثيؽ وادارة واستخداـ تكنولوجيا المعمومات والممارسة المبنية
عمى البراىيف لتحسيف استخداـ المعمومات في دنع القرار.

 2.4.5لامد ا

لاا او جو وزر للم .

و ازرة الدحة في قطاع غزة كانت وما زالت تعاني ،ومف بعض التحديات التي تواجييا( :و ازرة

الدحة ،الخطة الدحية التشغيمية)2014 ،

 .1استمرار الحدار الجائر عمى قطاع غزة.
 .2التغيير في نمط األمراض.
 .3انقطاع التيار الكيربائي وتأثيره عمى األجيزة الطبية.
 .4شح الوقود والمحروقات.
 .5النقص يبعض التخددات الطبية،
 .6حالة الطوارئ المزمنة التي تستنزؼ موارد و ازرة الدحة.
 .7مشاكؿ األجيزة الطبية كالديانة وقطع الغيار.
 .8أزمة رواتب الموظفيف وانعكاساىا عمى أداء الموظفيف.
 .9زيادة الطمب عمى الخدمة.
.10

تحديث أجيزة الحاسوب والشبكات.
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 1.5لخالل
استعرضت الباحثة في ىذا الفدؿ موضوع عمميات المعرفة ،حيث تـ بياف مفيوـ المعرفة ،مفيوـ
إدارة المعرفة ،عنادر إدارة المعرفة ،أىداؼ إدارة المعرفة ،أىمية إدارة المعرفة ،خدائص إدارة المعرفة،
متطمبات إدارة المعرفة ومعوقات إدارة المعرفة كما تـ التطرؽ إلى العمميات الجوىرية إلدارة المعرفة األربعة

وىـ( :اكتساب المعرفة ،تخزيف المعرفة ،توزيع المعرفة وتطبيؽ المعرفة).كما تـ في ىذا الفدؿ توضيح

مفيوـ اإلبداع التنظيمي والفرؽ بيف اإلبداع واالبتكار كما تـ أيضا توضيح خدائص ومعوقات اإلبداع

التنظيمي ،أيضا تناولت الباحثة العبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي ،وفي نياية الفدؿ
تناولت الباحثة و ازرة الدحة في قطاع غزة مف خبلؿ تناوؿ القطاع الدحي في فمسطيف ،رؤية الو ازرة ،رسالة

الو ازرة ،أىدافيا االستراتيجية والتحديات التي تواجييا.
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لدرسا

ييدؼ ىذا الفدؿ إلى استعراض الدراسات السابقة والتي تناولت محور عمميات إدارة المعرفة ومحور
اإلبداع التنظيمي ،ومحور تناوؿ الدراسات التي ربطت بيف عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي ،تـ

التودؿ إلى ىذه الدراسات مف خبلؿ المكتبات التقميدية وشبكة االنترنت.

تناولت الباحثة الدراسات السابقة مف حيث ىدؼ الدراسة ،المنيج المستخدـ ،مجتمع الدراسة ،عينة

الدراسة ،أداة الدراسة ،نتائج الدراسة وتودياتيا.

تـ ترتيب الدراسات مف الدراسات الحديثة إلى الدارسات القديمة ،واعتمدت الباحثة مبدأ تدنيؼ الدراسات في

كؿ قسـ حسب متغيرات الدراسة إلى:

أوال :دراسات تتعمؽ بعمميات إدارة المعرفة.
ثانيا :دراسات تتعمؽ باإلبداع التنظيمي.
ثالثا :دراسات تتعمؽ بالعبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي.
رابعا :التعقيب عمى الدراسات السابقة وما يميز الدراسة.

 3.1درسا ااعمح بالماغ ر لمساق

عمم ا إد ر لمعرف وعالواو بماغ ر أخرى.

 .1درس عز لد ن ( )2017درس بعنو ن" :أثر عمم ا إد ر لمعرف فا اطو ر ثقاف لام ز درس
اطب ق عمى لجامعا

ىدف

لفمسط ن فا وطاع غز ".

لدرس إلى التعرؼ أثر عمميات إدارة المعرفة في تطوير ثقافة التميز لدى العامميف في الجامعات

الفمسطينية في قطاع غزة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،تـ تطوير االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،تـ

استخداـ المنيج الودفي التحميمي ،تكوف مجتمع الدراسة مف األكاديمييف بوظائؼ إدارية في الجامعات

الفمسطينية في قطاع غزة والبالغ عددىـ ( )1991موظفا ،حيث قامت الباحثة باختيار عينة طبقية
عشوائية بسيطة بمغت ( )322موظفا ،وقد تـ استرداد ( )278استبانة.

اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

مستوى ممارسة عمميات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية كانت مرتفعة بوزف نسبي 73.5%

وحدمت عممية تخزيف المعرفة عمى المرتبة األولى بوزف نسبي  ،75.9%وتمييا عممية اكتساب المعرفة
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بوزف نسبي  ،74.4%ثـ تطبيؽ المعرفة بوزف نسبي  ،72.1%ثـ توزيع المعرفة في المرتبة األخيرة بوزف

نسبي 71.3%

لدرس لعد د من لاول ا

ودم

منيا:

العمؿ عمى تفويض العامميف الدبلحيات الكافية وتمكينيـ ،ومنحيـ الحرية لتطبيؽ المعمومات في مجاؿ
عمميـ ،حرص الجامعة عمى امتبلؾ اإلمكانات و القدرات التي يدعب تقميدىا او كشفيا ،استحداث دائرة

خادة بإدارة المعرفة بالجامعات الفمسطينية ضمف الييكؿ التنظيمي.

 .1درس  )1116( Deebدرس بعنو نimproving the service and management ":
performance at the municipality of Gaza through knowledge management.
د ء لخدمااا و د ري فا بمد غز من خال إد ر لمعرف .

انم

لدرس الى التعرؼ عمى إدارة المعرفة كوسيمة فعالة في تنمية األداء الخدماتي واإلداري في بمدية

ىدف

غزة ،ولفحص عوامؿ البنية التحتية ،و رأس الماؿ الفكري  ،والثقافة التنظيمية التي تؤثر عمى تطبيؽ إدارة

المعرفة  ،و استخدمت الباحثة المنيج الودفي التحميمي وتـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع البيانات مف عينة

الدراسة ،وشممت عينة الدراسة ( )241موظؼ تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية ممف يحمموف درجات
عممية فوؽ شيادة الثانوية العامة.

لدرس لى لعد د من لناائج منيا:

اولم

يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية حوؿ استجابة المبحوثيف حوؿ تأثير االبداع عمى إدارة المعرفة يعزى لمتغير

سنوات الخدمة ،ال توجد فروؽ ذات داللة إحدائية حوؿ استجابة المبحوثيف حوؿ تأثير االبداع عمى إدارة

المعرفة تعزى لمتغير الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي و المسمى الوظيفي.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

تأسيس مركز بنية تحتية لممعرفة ومشاركة طواقـ العمؿ بخبراتيـ في إدارة المعرفة لمبمدية ،وضع خطة
استراتيجية لبناء خبرات قوية لموظفي البمدية بطريقة منظمة مف خبلؿ تبادؿ العبلقات بيف الكادر العامؿ

داخؿ البمدية مع البمديات األخرى ،و زيادة الوعي حوؿ إدارة المعرفة و مدى أىمية مشاركتيا بيف العامميف.
 .3درس

لملري ( )1115درس بعنو ن" :دور لق اد

بوزر لد خم

ىدف

و من لوطنا".

سارا ج

فا افع

عمم ا

إد ر لمعرف

لدرس إلى التعرؼ عمى دور القيادة االستراتيجية في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة بو ازرة الداخمية

واألمف الوطني-الشؽ المدني في قطاع غزة ،استخدـ األبحاث المنيج الودفي التحميمي ،تكوف مجتمع

الدراسة مف العامميف في الوظائؼ اإلشرافية (رئيس شعبة حتى وكيؿ و ازرة) ،عينة الدراسة اعتمدت عمى
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المسح الشامؿ لمجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في و ازرة الداخمية الشؽ المدني

والبالغ عددىـ ( ،)177تـ تدميـ االستبانة كأداة لمدارسة.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

ال توجد فروؽ ذات داللة إحدائية تعزى لمتغيرات (الجنس ،العمر ،سنوات الخدمة) ،عمؿ عمى الكشؼ

عف واقع القيادة االستراتيجية بو ازرة الداخمية واألمف الوطني –الشؽ المدني في قطاع غزة ،إبراز واقع

عمميات إدارة المعرفة بالوزارة ،كما قاـ الباحث بتحديد دور القيادة االستراتيجية في و ازرة الداخمية في

تفعيؿ عمميات المعرفة وتحديد أىـ العنادر الموجودة لدى القيادة االستراتيجية والتي يمكف استغبلليا في

تفعيؿ إدارة المعرفة.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

مكافأة الموظفيف ذوي التقديرات العالية في تقويـ األداء السنوي والعمؿ عمى تييئة قادة مستقبميف
واعدادىـ ،العمؿ عمى تطوير عمميات إدارة المعرفة بو ازرة الداخمية الشؽ المدني ،تطوير قدرات الجيات
المعنية في الو ازرة عمى تنظيـ المعرفة المكتسبة ،وتعزيز فردة الحدوؿ عمى المعرفة بسيولة مف مراكز

الحفظ.
 .4درس  )1114( Yaghoubiبعنو ن” Transormational Leadership and :
”Promotiong Factors of Knoweldge Sharing An Empricial in Iran
" لق اد لامو م
ىدف

واعز ز عو م مشارك لمعرف  :درس اجر ب فا إ رن".

لدرس إلى التحقؽ مف العبلقة بيف القيادة التحويمية وتعزيز عوامؿ مشاركة المعرفة ،تـ استخداـ

المنيج الودفي التحميمي ،واستخدمت االستبانة كأداة لقياس متغيرات الدراسة ،وقد تكوف مجتمع الدراسة
مف أعضاء الكمية في جامعة زاىداف لمعموـ الطية في إيراف والبالغ عددىـ ( )283مفردة ،وتـ اختيار

( )117مفردة كعينة لمدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

وجود عبلقة ذات داللة إحدائية موجبة بيف القيادة التحويمية واتجاىات أعضاء الطمية حوؿ عوامؿ:
التنشئة ،التجسيد ،والضـ .يوجد عبلقة ذات داللة إحدائية بيف القيادة التحويمية والتذويب.
 .5درس

لمدىون ( )1114درس بعنو ن" :عمم ا

درس اطب ق

ىدف

عمى وزر لارب و لاعم

إد ر لمعرف وعالوايا بام ز

لعالا فا ممافظا غز ".

د ء لمؤسسا

لدرس إلى التعرؼ عمى عمميات إدارة المعرفة وعبلقتيا بتميز األداء المؤسسي ،استخدـ الباحث

المنيج الودفي التحميمي وأسموب المسح الشامؿ لجميع مجتمع الدراسة المتمثؿ بجميع العامميف في و ازرة
التربية والتعميـ العالي وجميع المديريات عمى مستوى محافظات قطاع غزة والذيف يشغموف وظائؼ إشرافيو
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(مف رئيس قسـ فما فوؽ) ،وقد تـ توزيع االستبانة عمى ( )259موظؼ ،وبمغت االستبانات المستردة

( )241استبانة ،حيث استخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات األولية البلزمة.
لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

اولم

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية تعزى لمتغير الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة،

أيضا عمميات تخزيف ،توزيع وتطبيؽ المعرفة متوفروف بدرجة (جيد) ،وذلؾ مف وجية نظر أدحاب

المنادب اإلشرافية ،مستوى توافر عمميات إدارة المعرفة في و ازرة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة
كاف جيدا ،وأيضا وجود عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحدائية بيف عمميات إدارة المعرفة وتميز األداء

المؤسسي في وزارة التربية والتعميـ العالي في قطاع غزة.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

العمؿ عمى تطوير وتحسيف الموظؼ العامؿ في و ازرة التربية والتعميـ باعتباره رأس الماؿ الفكري وأساس
النجاح المؤسسي ،وذلؾ باستثمار طاقاتو وقدراتو المعرفية وتنميتيا ،أيضا العمؿ عمى خمؽ ثقافة محفزة
ومشجعة وداعمة إلنتاج المعرفة ومشاركتيا ،وتأسيس بيئة تنظيمية تقوـ عمى أساس المشاركة بالمعرفة

والخبرات الشخدية وتأسيس ثقافة تنظيمية داعمة لممشاركة وتقاسـ وتبادؿ المعرفة.
 .6درس  )1114( Apak & Ateدرس بعنو ن” Global Innovation and Knowledge :
Management Practices in Small and Medium Enterprises (SMES) in
”Turkey and Balkans
بد ع لعالما وممارس إد ر لمعرف فا لمشار ع للغ ر و لماوسط فا ارك ا وبالد لبمقان
ىدف

لدرس إلى التعرؼ عمى واقع إدارة المعرفة وعبلقتيا بالتجارة بيف تركيا وببلد البمقاف في ضوء

االقتداد اإلقميمي واالفتراضي ،حيث تـ إجراء تحميؿ لمبيئة الداخمية باستخداـ نموذج

SWOT

analysisلمتعرؼ عمى نقاط القوة والضعؼ وذلؾ باستخداـ األسموب الودفي.
اولم

لدرس لى لعد د من لناائج منيا:

تحقيؽ النجاح في المشاريع الدغيرة يتطمب إدارة فعالة في بيع المنتجات أو تقديـ الخدمات ،إدارة

المعرفة يمكف أف توظؼ كأداة لمتميز التنافسي في مواجية الطمب في بعض الدناعات واألسواؽ.
 .7درس ماىر ومس ن ( )1114درس بعنو ن" :أثر عمم ا إد ر لمعرف عمى جود لاعم
لعرح".
ىدف

لعالا فا

لدرس إلى تحديد أثر عمميات إدارة المعرفة في ضماف جودة التعميـ العالي في العراؽ ،استخدـ

الباحثاف المنيج الودفي التحميمي ،اعتمد الباحثاف عمى االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،فضبل

عف األدوات الفرعية كالمقاببلت الشخدية والزيارات الميدانية .تـ اختيار عينة قددية مف الموظفيف في
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الجامعات العراقية متمثمة بقياداتيا اإلداري والتدريسية (عميد كمية ،رئيس مجمس إدارة ،رئيس قسـ ،مقرر

قسـ ،مسؤوؿ شعبة) ،تـ توزيع ( )121استبانة وتـ استرداد ( )111منيا.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف عمميات إدارة المعرفة وضماف جودة التعميـ إجماال ،أيضا وجود عبلقة

تأثير معنوية بيف عمميات إدارة المعرفة وضماف جودة التعميـ ،كما كشفت الدراسة باف ىناؾ ضعؼ في

الخدمات المقدمة إلى الطمبة وخادة الخدمات المتعمقة بمراكز االنترنت والمطاعـ والحدائؽ والتجييزات
األخرى وىذا ال يتوافؽ مع متطمبات جودة التعميـ.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

اعتماد برنامج فعاؿ لمعرفة مشاكؿ الطمبة والمجتمع عمى حد سواء وضرورة أخذ توقعات الطمبة
وتطمعاتيـ باالعتبار عند تقديـ الخدمات أو وضع المعايير لتقديـ الخدمات التعميمية ،وذلؾ لمعمؿ عمى

تمبية رغبات واحتياجات الطمبة بما يتفؽ مع توقعاتيـ.
 .8درس عثمان ( )1113درس بعنو ن" :و وع اطب ح إد ر لمعرف فا جامع نا ف لعرب
من ".

ىدف

لمعمو

لدرس إلى التعرؼ عمى واقع إدارة المعرفة في جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ األمنيػة والمعوقػات التػي

تواجييا وسبؿ تطويرىا ،استخدـ الباحث المنيج الودفي التحميمي ،تكونت عينة الدراسة مف ( )113مفردة
مف أعضاء ىيئة التدريس والموظفيف اإلدارييف الحادميف عمى بكالوريوس فأعمى.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

مسػتوى إدراؾ العػامميف بػإدارة المعرفػة وأىميتيػا مرتفػع ،وتودػمت الد ارسػة أيضػا إلػى أف أفػراد عينػة الد ارسػة

موافقوف بدرجة متوسطة عمى واقع تطبيؽ إدارة المعرفػة فػي الجامعػة ،ووجػود معوقػات لتطبيػؽ إدارة المعرفػة
فػػي الجامعػػة ،عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية ف ػي اتجاىػػات عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ محػػاور الد ارسػػة
باختبلؼ متغيراتيـ الشخدية والوظيفية.

ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

قػد أودػت الد ارسػة باالسػتمرار فػي تطػوير نظػـ المعمومػات وقواعػد البيانػات فػي الجامعػة وتػوفير التقنيػات

الحديثػة فػي تخػزيف وتوثيػؽ المعرفػة وتسػييؿ ميمػة الودػوؿ إلييػا ،وكػذلؾ عقػد دورات تدريبيػة ومػؤتم ارت،

وحمقات النقاش ،وورش عمؿ في مجاؿ إدارة المعرفة ،أيضا وجوب استقطاب موارد بشرية مؤىمة في مجاؿ

إدارة المعرفة.
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 .9درس

لغن

( )1113درس بعنو ن" :عمم ا

وجي نظر موظفا إمار منطق لقل ".
ىدف

إد ر لمعرف وعالوايا باطو ر مساوى

لسابق

د ء من

لدرس إلى التعرؼ عمى عمميات إدارة المعرفة وعبلقتيا بتطوير مستوى األداء مف وجية نظر

موظفي إمارة منطقة القديـ ،تـ استخداـ المنيج الودفي التحميمي ،تكوف مجتمع الدراسة مف جميع موظفي

إمارة منطقة القديـ مف المرتبة األولي حتى المرتبة الخامسة عشرة ،وعددىـ ( )425موظفاً ،وتكونت عينة

الدراسة مف ( )218موظؼ ،تـ استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمومات.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

مستوى استخداـ عمميات إدارة المعرفة في إمارة القديـ مرتفع ،وجاءت عممية تشخيص المعرفة في المرتبة
األولى ،يمييا توليد المعرفة ،ثـ خزف المعرفة ،وأخي ار عممية توزيع المعرفة .مستوى األداء في إمارة القديـ

مرتفع ،توجد عبلقة طردية ذات داللة إحدائية عند بيف عمميات إدارة المعرفة ومستوى األداء.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

التشارؾ بالمعرفة داخمياً مف خبلؿ عقد االجتماعات وحمقات النقاش واالستعانة بخبراء ومحاضريف إلجراء

دورات تدريبية داخمية ،العمؿ عمى تييئة بيئة عمؿ مرنة ومحفزة ومشجعة عمى التجديد واالبتكار وأداء
األعماؿ بطريقة ابتكاريو والتقميؿ مف األعماؿ الروتينية وتطبيؽ ما يثبت نجاحو مف أفكار جديدة
ومبتكرة.منح الموظفوف مزيداً مف الحرية في طرح أفكارىـ ومقترحاتيـ ومشاركتيـ في عممية دنع القرار.

The Impact of
 .11درس  Allahawiahوآخرون ( )1113درس بعنو ن”“ :
”Information Technology on Knowledge Management Processes
اأث ر اكنولوج ا لمعموما عمى عمم ا إد ر لمعرف
ىدف

لدرس إلى معرفة أثر تكنولوجيا المعمومات (أجيزة ،برمجيات ،أنظمة حماية ،قابمية االستخداـ)

في عمميات إدارة المعرفة (خمؽ ،اكتساب ،تنظيـ ،مشاركة ،وتطبيؽ) في شركة البوتاس العربية ،تكونت
عينة الدراسة مف ( )336موظؼ مف الشركة،
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

وجود عبلقة ايجابية بيف تكنولوجيا المعمومات وعمميات إدارة المعرفة ،باإلضافة لدور أبعاد إدارة المعرفة
في المساعدة عمى االستخداـ األمثؿ لنظـ المعمومات الحديثة وتسييؿ اإلجراءات اإلدارية ،وزيادة كفاءة

موظفييا ،وتحسيف اإلنتاج توفير الوقت والماؿ.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

اىتماـ المنظمة بأبعاد تكنولوجيا المعمومات ،والتأكيد عمى استخداـ التكنولوجيا لما لو مف دور في تحسيف

األداء ،والرضا الوظيفي ،وتحسيف مستوى العامميف في مجاؿ المعرفة ،والعمؿ عمى تنفيذ إدارة المعرفة
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مف قبؿ اإلدارة العميا ،وتشجيع اإلدارة العميا عمى تحسيف ثقافة المعرفة بيف العامميف وتطوير مياراتيـ،
وتشجيع العامميف عمى المشاركة في عممية تدميـ وتطوير نظـ المعمومات.

.11

درس

غا أبو لخ ر ( )1111درس بعنو ن " :و وع اطب ح عمم ا إد ر لمعرف فا جامع

لقدس لمفاوم و جرء

ىدف

اطو رىا".

لدرس إلى الكشؼ عف واقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة واجراءات

تطويرىا  .استخدـ الباحثاف المنيج الودفي التحميمي ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المشرفيف
األكاديمييف الموزعيف عمى جميع فروع جامعة القدس المفتوحة في قطاع غزة ،حيث بمغ عددىـ تقريبا

( )811مشرفاً أكاديميا ،وكانت العينة عبارة عف ( )251مشرفا أكاديميا .استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة
لجمع البيانات.

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

اولم

تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة بجامعة القدس المفتوحة متوسط نسبيا ،كما كشفت الدراسة أف سعة االطبلع

والمستوى الثقافي وطبيعة العمؿ وعدد األبحاث وورش العمؿ ومجاؿ االىتماـ الذي يتمتع بو أدحاب

أيضا انو ال توجد
المؤىبلت العممية دوف الدكتوراه ضعيفة في الجامعة ومرتفعة لدى حممة الدكتوراه ،وتبيف ً

فروؽ ذات داللة إحدائية حوؿ واقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة تعزى
لمتغيرات عدد سنوات الخبرة والمنطقة التعميمية.
ودم

منيا:

لدرس لعد د من لاول ا

وجود قيادة داعمة الستراتيجية إدارة المعرفة وبحيث يكوف ليا رؤية واضحة لتشخيص المعرفة بأنواعيا
المختمفة ،واختيار أفراد مؤىميف وخبراء يمتمكوف المعرفة ،السعي إلى تطوير مكتبة مينية مف أجؿ كسب

المعرفة وتشجيع العامميف عمى تحديث المعرفة وتطويرىا ،إعطاء إدارة المعرفة أولوية عميا ،ومشاركة

العامميف في جميع عمميات إدارة المعرفة مع أحذ أراءىـ الشخدية في االعتبار.
.11

درس

لفمسط ن

ىدف

لمدل

( )1111درس

وأثرىا عمى مساوى

بعنو ن " :اطب ح إد ر لمعرف

د ء".

فا لمؤسسا

لمكوم

لدرس إلى التعرؼ عمى واقع إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفمسطينة وأثرىا عمى مستوى

األداء ،تـ استخداـ المنيج الودفي التحميمي وأسموب المسح الشامؿ لجميع مفردات مجتمع الدراسة،
والمتمثؿ بجميع العامميف في مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء والذيف يشغموف وظائؼ تخددية واشرافيو،

استخدمت الدراسة أداة االستبانة لجمع البيانات البلزمة ،تـ توزيع االستبانة عمى ( )46موظؼ ،وبمغت
االستبانات المستردة ( )44استبانة ،أي ما نسبتو .%95.7
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لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

ضعؼ مستوى توافر متطمبات إدارة المعرفة في مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء ،ووجود عبلقة طردية قوية
بيف توافر متطمبات إدارة المعرفة ومستوى االداء .ضعؼ مستوى توافر متطمبات تطبيؽ إدارة المعرفة في

مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء بنسبة ، %55.78وجود عبلقة طردية قوية بيف توافر متطمبات تطبيؽ إدارة

المعرفة ومستوى األداء في مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء بدرجة ارتباط 0.829
لدرس لعد د من لاول ا

ودم

منيا:

إعادة بناء الموظؼ الحكومي باعتباره رأس الماؿ الفكري وأساس النجاح المؤسسي ،واالعتماد عمى
التكنولوجيا في بناء منظ ومة عمؿ متطورة ،والتخمي عف األعماؿ الورقية ،وضماف جودة وسرعة خدمات

الحاسوب .إعادة بناء الثقة بيف العامميف في المؤسسة ،وتعزيز التوادؿ المشترؾ ،وضماف فعالية الدور
الرقابي والنظاـ التحفيزي والمكافآت.

.13

درس لزطم  .)1111( .درس بعنو ن " :إد ر لمعرف وأثرىا عمى ام ز

عمى لكم ا و لمعاىد لاقن

ىدف

لماوسط لعامم فا وطاع غز ".

د ء درس اطب ق

لدرسة إلػى بيػاف دور إدارة المعرفػة وأثرىػا عمػى تميػز األداء فػي الكميػات والمعاىػد فػي قطػاع غػزة،

تكػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع أعضػاء الييئػػة التدريسػػية ورؤسػػاء األقسػاـ والبػػالغ عػػددىـ ( )455فػػرد،

اشػػتممت عينػػة الد ارسػػة عمػػى ( )279فػػردا ،اتبػػع الباحػػث المػػنيج الودػػفي التحميمػػي لمودػػوؿ إلػػى البيانػػات
البلزمة وذلؾ مف خبلؿ تدميـ استبانة مكونة مػف ثبلثػة مجػاالت( :متطمبػات إدارة المعرفػة ،عمميػات إدارة

المعرفة ،األداء المؤسسي( .
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

عدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إحدػائية بػيف متوسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة لػدور إدارة المعرفػة وأثرىػا عمػى
تميز األداء تعػزى لمتغيػر الجػنس ،ووجػود فػروؽ ذات داللػة إحدػائية بػيف متوسػطات تقػديرات عينػة الد ارسػة

لدور إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األداء تعزى لمتغير مكػاف العمػؿ ،وجػود فػروؽ ذات داللػة إحدػائية بػيف
متوسطات تقديرات عينة الد راسة لػدور إدارة المعرفػة وأثرىػا عمػى تميػز األداء تعػزى لمتغيػر سػنوات الخدمػة،
وكانت النتائج تشير لسنوات الخبرة األكثر.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

ضرورة تبني إدارة المع ػ ػرفة كم ػ ػدخؿ لتطػ ػ ػوير وتحسي ػ ػف األداء الفردي والمؤسسي لمكميات التقنيػة المتوسػطة،
واالىتمػاـ بتوليػد وتطػوير أسػاليب تخزينيػا ،وتوسػيع التشػارؾ مػف خػبلؿ تػوفير البيئػة المناسػبة ،وبنػاء ثقافػة

تنظيميػة تتبنػى إدارة المعرفػة كمػنيج ،وضػرورة تطبيػؽ عمميػات إدارة المعرفػة فػي كافػة األنشػطة فػي الكميػات

التقنية المتوسطة ،ورسـ االستراتيجية المناسبة إلدارة المعرفة في الكميات التقنية المتوسطة ،وضػرورة تطػوير
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األداء الفػردي والمؤسسػي بتحسػيف المنػاخ التنظيمػي ،وتطػوير نظػاـ أداء فعػاؿ مبنػي عمػى أسػس ومعػايير
واضحة ،وتبني نظاـ حوافز يكافئ الجيود المعرفية لمعامميف.

.14

درس لعمو

فا لجامعا

ىدف

( )1111درس بعنو ن " :دور إد ر لمعرف فا انم

لفمسط ن فا وطاع غز "

لمو رد لبشر

كاد م

لدرس إلى التعرؼ عمى مفيوـ إدارة المعرفة في مجاؿ تنمية الموارد البشرية األكاديمية في ظؿ الفكر

اإلداري المعادر في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،وتحديد درجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدور
إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة .استخدمت

الباحثة المنيج الودفي التحميمي .تكوف مجتمع الدراسة مف جميع األكاديمييف العامميف في الجامعات

الفمسطينية (األزىر ،اإلسبلمية ،األقدى والقدس المفتوحة) وعددىـ ( )1319أكاديمي ،تمثمت العينة ب

( )196أكاديمي ،بحيث استخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات.
لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

اولم

وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحدائية لدرجة ممارسة العامميف األكاديمييف لدور إدارة المعرفة في تنمية
الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس وذلؾ لدالح

اإلناث ،ال توجد فروؽ جوىرية ذات داللة إحدائية بيف المسمى الوظيفي ،المؤىؿ العممي ،عدد سنوات

الخبرة بالنسبة لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية في قطاع

غزة.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

وجوب تخديص مساؽ إدارة المعرفة كمتطمب جامعي لكؿ التخددات .إشراؾ األكاديمييف داخؿ
األقساـ في اتخاذ القرار ،بث روح التنافس الشريؼ بف األكاديمييف ذوي الخبرة الطويمة ،إعداد دورات

تدريبية في إدارة الم عرفة لؤلكاديمييف ،وتوفير البيئة المناسبة واإلمكانات المادية التي تحقؽ التمكيف
المعرفي.
 .15درس نوري ( )1111درس بعنو ن" :اأث ر عمم ا إد ر لمعرف فا اطو ر لقدر
ىدف

لمم ز "

لدرس إلى معرفة أثر عمميات إدارة المعرفة (توليد ،تنظيـ .خزف ،تطبيؽ ونشر المعرفة) عمى

القدرات المميزة والمتمثمة بالكفاءات والميارات والخبرات والتفكير اإلبداعي والتقنيات والتكنولوجيا .استخدـ
الباحث المنيج الودفي التحميمي واالستبانة كأداة لمدراسة ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في

شركة ديالي لمدناعات الكيربائية في العراؽ ،أما العينة فكانت تتألؼ مف ( )22موظؼ ممف يشغموف

المنادب االشرافية في الشركة.
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لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

وجود توجو منخفض لعينة الدراسة تجاه القدرات المميزة ،ووجود عبلقة ارتباط وأثر بيف عمميات إدارة

المعرفة والقدرات المميزة حيث أف متغير تطبيؽ المعرفة حدؿ عمى مستوى أكبر مف المتغيرات األخرى
إلدارة المعرفة.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

االىتماـ بعمميات إدارة المعرفة لتطوير القدرات المميزة ولتحقيؽ الميزة التنافسية ،العمؿ عمػى تػوفير وسػائؿ
ومعػػدات تسػػاىـ فػػي نشػػر المعرفػػة والتشػػارؾ بيػػا ،االىتمػػاـ بػػذوي الخب ػرة واالختدػػاص وتحويػػؿ مع ػرفتيـ

الضمنية إلى ظاىرة ،والعمؿ عمى إقامة دورات تدريبية لزيادة المعرفة وبناء رأس الماؿ الفكري.
 .16درس جو د وآخرون ( )1111درس بعنةو ن" :و ةاس أثةر عو مة لثقافة لانظ م ة فةا انف ةذ إد ر
لمعرف فا مجموع

ىةدف

الا

ردن

(أورنج) :درس مال ".

لدرسة إلػى قيػاس أثػر عوامػؿ الثقافػة التنظيميػة فػي تنفيػذ إدارة المعرفػة فػي مجموعػة االتدػاالت

األردنيػة )أو ارنػج( مػف وجيػة نظػر العػامميف فييػا ،وتمثمػت عوامػؿ الثقافػة التنظيميػة فػي) نظػـ المعمومػات،
والييكؿ التنظيمي ،وأنظمة الحوافز ،والعمميات ،والعامميف والقيادة).
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

إلى وجود اثر ذو داللة إحدائية لعوامؿ الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة لمعرفة ،حيث أظيرت نتائج الدراسة
أف عوامؿ الثقافة التنظيمية تفسػر مػا نسػبتو ) ( 72.9 %مػف التبػايف فػي إدارة المعرفػة ،كمػا تودػمت إلػى أف

القادة كانت العامؿ األكثر تأثي ار بيف عوامؿ الثقافػة التنظيميػة فػي تنفيػذ إدارة المعرفػة ،كمػا أظيػرت الد ارسػة
وجػػود أثػػر ذو داللػػة إحدػػائية لعوامػػؿ الثقافػػة التنظيميػػة فػػي تنفيػػذ إدارة المعرفػػة ،وكػػاف ترتيػػب أثػػر عوامػػؿ

الثقافة التنظيمية مف حيث درجػة تأثيرىػا فػي عمميػات إدارة المعرفػة ،عمػى النحػو التػالي :القيػادة ،العػامموف،

أنظمة الحوافز ،العمميات ،الييكؿ التنظيمي ونظـ المعمومات.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

ضرورة تبني استراتيجية إلدارة المعرفة ووضع إدارة المعرفة في أولوية االىتمامات لتوفير المستمزمات كافة

اإلدارية والفنية والتكنولوجية والبشرية ،تطوير نظـ المعمومات الموجػودة تقنيػا وتػدعيميا بػالكوادر المختدػة
وتحديثيا مف وقت ألخر وحسب الحاجة.
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 .17درس ة لعطةةوى ( )1111درس ة بعنةةو ن" :دور أسةةموب لق ةةاد لامو م ة فةةا افع ة إد ر لمعرف ة
وأثرىما عمى أد ء لمنظم ".

لدرسةةة إل ػػى الكشػ ػؼ ع ػػف أث ػػر القي ػػادة التحويمي ػػة وادارة المعرف ػػة عم ػػى أداء الش ػػركات الببلس ػػتيكية

ىةةةدف

لمد ػػناعات اإلنش ػػائية األردني ػػة ،باإلض ػػافة إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى االخ ػػتبلؼ ف ػػي مفي ػػوـ الع ػػامميف ف ػػي القي ػػادة

التحويميػػة وادارة المعرفػػة بػػاختبلؼ شخدػػياتيـ ووظػػائفيـ .ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدارسػػة ،قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ
االس ػػتبانة ك ػػأداة لجم ػػع البيان ػػات ،حي ػػث تك ػػوف مجتم ػػع الد ارس ػػة م ػػف الع ػػامميف ف ػػي الش ػػركات الببلس ػػتيكية

لمدناعات اإلنشائية األردنيػة ،وبمغػت الد ارسػة ( )165فػرد مػف مػوظفي المسػتويات الوسػطى والػدنيا حسػب
أسموب المسح الشامؿ.

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

اولم

مسػػتوى تػوافر سػػموؾ القيػػادة التحويميػػة لػػدى المػػديريف العػػامميف فػػي شػػركات الببلسػػتيؾ لمدػػناعات اإلنشػػائية

األردنيػػة كػػاف مرتفعػػا بينمػػا كػػاف مسػػتوى ت ػوافر عمميػػات إدارة المعرفػػة كػػاف متوسػػطا ،وجػػود أثػػر ذي داللػػة

إحد ػػائية لمقي ػػادة التحويمي ػػة عم ػػى أداء ش ػػركات الببلس ػػتيؾ لد ػػناعات اإلنش ػػائية األردني ػػة م ػػف خ ػػبلؿ إدارة

المعرفة.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

تعزيز التعاوف بيف مديري الشركات والعامميف فييا ،تعزيز خطوة توفير بيانات تساعد العامميف في المنظمة

عمى إيجاد حموؿ لممشػكبلت اإلداريػة التػي تػواجييـ .تعزيػز خطػوة تػدويف االرداء والخبػرات والتجػارب التػي

تمر بيا المنظمة وحفظيا في قواعد بيانػات لمسػاعدة العػامميف إليجػاد الحمػوؿ المناسػبة لممشػكبلت اإلداريػة

التي تواجييـ

 .18درسةةة عةةةود ( )1111درسةةة بعنةةةو ن“ :و وةةةع إد ر لمعرفةةة فةةةا لجامعةةةا
ادع ميا".

ىدف

لفمسةةةط ن

وسةةةب

لدرس إلى الكشؼ عف واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية مف خبلؿ التعرؼ عمى درجة

ممارسة العامميف لعمميات إدارة المعرفة .واستخدـ الباحث المنيج الودفي التحميمي .مجتمع الدارسة كاف
مف العامميف اإلدارييف في الجامعة اإلسبلمية واألقدى وجامعة األزىر ،تكونت العينة مف ( )347موظفا

مف العامميف اإلدارييف .قاـ الباحث بتدميـ استبانة لجمع البيانات.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

جاء ترتيب ممارسة العامميف في الجامعات الفمسطينية لعمميات إدارة المعرفة عمى النحو التالي :تطبيؽ

المعرفة ،تنظيـ المعرفة ،توليد المعرفة ،التشارؾ بالمعرفة .أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحدائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغيري الجنس وسنوات الخدمة ،كما
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أظيرت أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في بعدي

التشارؾ في المعرفة وتطبيؽ المعرفة تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

وجوب وضع رؤية استراتيجية لمتعميـ العالي عمى أسس عممية تراعي رسالة الجامعة السامية والعمؿ عمى

إيجاد برامج محفزة لمبحث العممي وتحويؿ الجامعات إلى حاضنات لمشروع دناعة المعرفة ،ودمج أنماط

جديدة لمتعمـ والتعميـ تؤدي إلى تنوع مدادر المعرفة.

 .19درس فار عم ان ( )1111درس بعنو ن “ :لعالو ب ن عمم ا
لمؤسسا

ىدف

ىم ".

إد ر لمعرف وفاعم

أنشط

لدرس إلى ردد واقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة )تشخيص المعرفة ،وتخطيط المعرفة ،وتحديث

المعرفة ،ونشر المعرفة ،وتوليد المعرفة ،وتنظيـ المعرفة ،وتخزيف المعرفة ،واسترجاع المعرفة ،وتطبيؽ
المعرفة ،ومتابعة المعرفة والرقابة عمييا( وايضاح أىـ معوقات تطبيقيا .وقد استخدمت الدراسة المنيج

الودفي التحميمي واالستبانة كأداة لمدراسة .وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في المؤسسات األىمية في

القدس الشرقية أما العينة فيي عينة عشوائية تتألؼ مف( )122موظفاً في ثماف مؤسسات أىمية.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

عمميات إدارة المعرفة تستخدـ جميعيا ويوجد تبايف في أكثرىا استخداماً ،كما أظيرت الدراسة أف أىـ

الممارسات في عممية تشخيص المعرفة امتبلؾ األدوات التي تمكف مف اكتشافيا ،وفي عممية نشر المعرفة
تشجيع العامميف عمى عرض أفكارىـ الجديدة ،وفي عممية توليد المعرفة تشجيع العامميف عمى البحث عنيا

في النشرات العممية وفي عممية تنظيـ المعرفة استخداـ قاعدة بيانات .وأف أبرز معوقات تطبيؽ إدارة المعرفة
عدـ وجود إدراؾ كاؼ لمفيوميا وعدـ وجود الموارد المناسبة واالفتقار إلى التدريب والدعـ الكافي مف اإلدارة

العميا.

 .11درس فالح ( )1111درس بعنو ن" :عمم ا
درس مال لمجموع

ىدف

الا

ردن ".

إد ر لمعرف واأث رىا فا امق ح لم ز لانافس

لدرس إلى التعرؼ عمى مدى تأثير عمميات إدارة المعرفة السائدة في تحقيؽ الميزة التنافسية في

مجموعة االتداالت األردنية ،استخدـ الباحث المنيج الودفي التحميمي ،تكونت عينة الدراسة مف ()84

مفردة مف الييئة اإلدارية في شركة مجموعة االتداالت األردنية ،استخدـ االستبانة كأداة لجمع البيانات.
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لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

وجود تأثير عاؿ بيف المتغير المستقؿ وىو عمميات إدارة المعرفة وبيف المتغير التابع وىو الميزة التنافسية،

وجود فروؽ ذات داللة إحدائية في تأثير عمميات إدارة المعرفة السائدة في تحقيؽ الميزة التنافسية تعزى
إلى مدة الخدمة ،في حيف لـ تكف ىناؾ فروؽ تعزى لممسمى الوظيفي.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

أودت الدراسة إلى ضرورة تأسيس إدارة مستقمة في الشركة قيد الدراسة تحت اسـ إدارة المعرفة تظير في

الييكؿ التنظيمي ،وتحدد ميماتيا بإنشاء المعرفة وامتبلكيا ،والمشاركة ،والتخزيف ،واالنتفاع ،والتقييـ،
العمؿ عمى إزالة كافة العوائؽ التي تحوؿ دوف ودوؿ المعرفة لؤلفراد ،والوحدات اإلدارية واإلنتاجية بمنح
العامميف الحرية التامة في استخداـ معارفيـ الشخدية ،وتطبيقيا بما يحقؽ إدراؾ العامميف ألىمية

المعمومات التي يمتمكونيا ،وقدرتيـ عمى إيجاد معنى ليا ،والقياـ بإعداد خطط ،ورسـ سياسات تدريبية
لمقيادات اإلدارية حوؿ تقنيات إدارة المعرفة ،وعقد دورات تدريبية لتعريؼ المستويات اإلدارية المختمفة

والعامميف بيذا الفرع المعرفي المتجدد (إدارة المعرفة) عمى أيدي خبراء متخدديف.

درسا ااعمح بالماغ ر لاابع

3.1
 .1درس

خرس ( )2016درس بعنو ن:

 EFQMوأثرىا عمى
ىدف

بد ع لانظ ما وعالواو بماغ ر أخرى.

بد ع

در

سارا ج وفح لنموذج

د ري فا لقطاع لمكوما لفمسط نا".

وروبا لمام ز

لدرس الى التعرؼ عمى واقع اإلدارة االستراتيجية لدى الفئة االشرافية في القطاع الحكومي

الفمسطيني و أثر ىا عمى االبداع اإلداري ،استخدمت الباحثة المنيج الودفي التحميمي  ،و كانت
االستبانة ىي األداة المستخدمة لجمع البيانات .تكوف مجتمع الدراسة مف الفئة االشرافية في القطاع
الحكومي في و ازرة التربية و التعميـ و الدحة ،اشتممت العينة عمى ( )229موظؼ.
اولم الدراسة لى لعد د من لناائج منيا:
توجد عبلقة طردية بيف ممارسة اإلدارة االستراتيجية وبيف االبداع اإلداري في القطاع الحكومي
الفمسطيني ،جاء االبداع اإلداري في القطاع الحكومي بوزف نسبي .%71
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

تعزيز القيادة الديموقراطية الشورية في العمؿ التي تراعي اإلنجاز و البعد اإلنساني ،تشكيؿ مجمس
استشاري استراتيجي دائـ لحكومة مف المختديف والخبراء يعمؿ عمى تقديـ االستشارات و اآلراء والحموؿ

لممشكبلت والتيديدات التي قد تواجو الببلد.
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 .1درس عمرن ( )1115درس بعنو ن" :أثر لذكاء
فا شرك أس اس

ىدف

لدرس

لالالا

سارا جا عمى

لسابق

بد ع لانظ ما درس اطب ق

"

إلى الوقوؼ عمى أىمية الذكاء االستراتيجي مف حيث (التفكير المنظـ ،الرؤية

االستراتيجية ،الشراكة ،الدافعية والحدس) وعبلقة ذلؾ بالقدرة اإلبداعية في الشركة ،استخدمت الباحثة
المنيج الودفي التحميمي ،اعتمدت الباحثة عينة عمديو ضمت ( )39خبي ار في الشركة بحيث مجتمع

الدراسة كاف ( )41خبيرا ،استخدمت الباحثة المقاببلت مع مدراء األقساـ ومسئولي الشعب كما وزع ()41
استبانة استرجع منيا( )39استبانة.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

أسيـ الحدس والرؤية االستراتيجية لممدراء في الشركة في تبني مجاالت اإلبداع التنظيمي لما لو مف دور
في تعزيز قدرة الشركة عمى التنافس في سوؽ العمؿ ،الذكاء االستراتيجي بكافة أبعاده ومكوناتو يساىـ

بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ كافة الجوانب المتعمقة بعممية اإلبداع التنظيمي ،كؿ مكوف مف مكونات اإلبداع

التنظيمي لو تأثي ار مباش ار في تعزيز القدرة اإلبداعية لمشركة المبحوث.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

تودي الباحثة الشركة باستخداـ أنماط معادرة مف قبؿ اإلدارة التي توفر مرونة عالية لمخبراء ،وتقميؿ

مف قيود اإلدارة التقميدية عمييـ لتمكنيـ مف توليد األفكار اإلبداعية واتاحة الوقت الكافي لممطالعة
والنقاش ،وأيضا أودت الباحثة إدارة الشركة بضرورة تبني المبادرات اإلبداعية لدى عاممييا.
 .3درس في

( )1115درس بعنو ن" :أثر اطب ح سارا ج

لم ز لانافس مع درس مقارن عمى شركاا لملر لالالا

ىدف

لدرس

إد ر

بد ع لانظ ما عمى امق ح

وفود فون-ملر"

إلى تأديؿ مفيومي اإلبداع التنظيمي والميزة التنافسية ،ومعرفة تأثير تطبيؽ

استراتيجيات فعالة إلدارة عمميات اإلبداع داخؿ المنظمات في تعزيز مراكزىا بالسوؽ وتحقيؽ ميزات

تنافسية إضافية ليا .اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى المنيج الودفي التحميمي ،باإلضافة إلى

إجراء دراسة تطبيقية مقارنة عمى عينة مف مديري وموظفي شركتي االتداالت المدرية لبلتداالت

وفودا فوف-مدر وذلؾ عف طريؽ استبانة بحيث تضمنت العينة ( )141مبحوث.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

بالنسبة لممنظمة عممية اإلبداع تنعني مزيدا مف النمو والعوائد والتنمية المستدامة ،وبالنسبة لمعامميف فيي
تعني وظائؼ جديدة أكثر متعة وتحدي ،يعتبر اإلبداع ضرورة حتمية لممنظمات في الوقت الحالي ضمف

التحوالت االقتدادية الراىنة ،أيضا تتطمب عممية اإلبداع التنظيمي التفاعؿ البناء بيف قدرات العامميف
اإلبداعية والبيئة المحيطة.
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لدرس لعد د من لاول ا

ودم

لسابق

منيا:

لتعظيـ الدور الذي يمكف أف يمعبو اإلبداع التنظيمي يجدر التأكيد عمى ضرورة إقامة شبكة مف العبلقات

الوثيقة لممنظمة مع بيئتيا الخارجية والتوادؿ معيا بفعالية ،الحاجة لخمؽ منظمات معرفية مبدعة عف
طريؽ اختيار القيادات العميا المحفزة لئلبداع ،أىمية إنشاء وحدة إدارية مختدة بالمبدعيف داخؿ كؿ

منظمة تتبنى جيودىـ وتعمؿ عمى تشجيعيـ.

 .4درس  )1114( Abdi & Seninدرس بعنو ن"Investigation on the Impact of :
"Organizational Culutre on Oraganization Innovation
خابار أثر لثقاف لانظ م عمى بد ع لمنظم
ىدف

لدرس إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الثقافة التنظيمية واإلبداع واختبار تأثير الثقافة التنظيمية

عمى اإلبداع التنظيمي مباشرة أو مف خبلؿ وساطة متغير التعمـ التنظيمي .تـ استخداـ نموذج لبحث
العبلقة واختبارىا ،وذلؾ مف خبلؿ وجيات نظر العامميف في الشركة المعتمدة عمى المعرفة باعتبارىا
اإلطار الرئيسي لمتنبؤ وتفسير العبلقة بيف المتغيرات.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

كشفت نتائج الثقافة ال تنظيمية تمارس تأثي ار كامبل عمى اإلبداع التنظيمي مف خبلؿ تعميـ المنظمة ،ومف
ناحية أخرى ،فإف أعضاء التنظيـ سيحدموف عمى خبرة وثقافة تنظيمو تعزز أداء المنظمة.
لدرس لعد د من لاول ا

ودم

منيا:

الواضح اف الثقافة التنظيمية تمعب دو ار ىاما في مجاؿ اإلبداع ،وأنو مف الميـ لكؿ مف المتخدديف في
الثقافة التنظيمية واإلبداع فيـ العبلقة النظامية بيف ىذه المفاىيـ والقيمة التي مف الممكف أف تخمقيا والتي
تعطي ميزة تنافسية.

 .4درس Abdullahaو آخرون ( )1114درس بعنو ن"The Relationship between :
"Organizational Culture and Product Innovativeness
لعالو ب ن لثقاف لانظ م
ىدف

و بد ع فا لمناجا

لدرس إلى معرفة العبلقة بيف الثقافة التنظيمية مف خبلؿ أبعادىا (االرتباط ،التماسؾ ،التكيؼ،

الميمة) وابتكار المنتجات في الشركات الدغيرة والمتوسطة في المنطقة الجنوبية مف ماليزيا ،حيث

شارؾ في الدراسة ( )36شركة دغيرة مف خبلؿ االستجابة ألداة الدراسة.
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اولم

لسابق

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الثقافة التنظيمية مرتفع وأف مستوى اإلبداع مرتفع أيضا ،كما أظيرت

أف أبعاد الثقافة التنظيمية الثبلثة ليا عبلقة ذات داللة إحدائية مع ابتكار المنتج.
لدرس لعد د من لاول ا

ودم

منيا:

أىمية إنشاء ثقافة تنظيمية تنافسية بيف الشركات الدغيرة والمتوسطة مف خبلؿ التركيز عمى أبعاد
(رسالة الشركة ،التناسؽ ،والمشاركة) ،وكذلؾ دعـ برامج تنمية الميارات القيادية ألدحاب المشاريع،

والعمؿ عمى إدماج الكفاءات لضماف استدامة المشاريع الدغيرة والمتوسطة.
 .5درس أسام

بد ع لانظ ما عمى أد ء لعامم ن فا لمؤسسا

( )1114درس بعنو ن" :أثر

للغ ر و لماوسط ".

لدرس إلى التعرؼ عمى أثر اإلبداع التنظيمي عمى أداء العامميف في المؤسسات الدغيرة

ىدف

والمتوسطة ،دراسة حالة عمى شركة وحدة تحويؿ الببلستيؾ لمجنوب بورقة .استخدـ الباحث المنيج
الودفي مف أجؿ اإللماـ بكؿ جوانب الموضوع ،واستخدـ الباحث االستبانة كوسيمة لجمع البيانات

البلزمة ،تـ توزيعيا عمى مجتمع الدراسة المتمثؿ في جميع عماؿ شركة وحدة تحويؿ الببلستيؾ لمجنوب
بورقة وباإلضافة إلى عينة مف مؤسسات مدغرة وورشات عمؿ ليدؿ العدد النيائي لمعينة إلى ()51

عامؿ.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

اعتماد المؤسسات الدغيرة والمتوسطة عمى اإلبداع بشكؿ عاـ مقتدر عمى تنمية القدرات والميارات

اإلبداعية لدى عماليا مرو ار باإلبداع التنظيمي ،وتشجيع العامميف عمى توليد أفكار جديدة تساىـ في زيادة
إيراداتيا ،وتحقيؽ البقاء والنمو ،مف خبلؿ التركيز عمى النواحي العممية المؤدية لتحقيؽ أفضؿ مردود

مالي وأفضؿ خدمة عمى حد سواء.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

وجوب إنشاء إدارة حاضنة لئلبداع أو إنشاء ما يسمى (بنؾ األفكار) تكوف مسئولة عف دعـ وتشجيع
المبدعيف والمتميزيف ،العمؿ عمى إتباع البلمركزية وتفويض السمطة ومشاركة المرؤوسيف في اتخاذ

الق اررات ،أيضا وجوب مراجعة نظاـ تقويـ األداء ليتضمف أسس ومعايير تقويـ موضوعية وواضحة فيذا

يعطي الفردة لمموظؼ مف تعزيز نقاط القوة لدية وتحسيف نقاط الضعؼ.
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 .6درس

Stieber

()1113

درس

لسابق

بعنو ن"Organizational Innovations: A :

Diffused and Sustained" Conceptualization of How They Are Created
" بد ع لانظ ما لالور ك ف باكر و ناشر و ساد ".
لدرس إلى المساىمة في فيـ كيؼ أف اإلبداع التنظيمي يبتكر وينتشر ويستمر ،أيضا تناولت

ىدف

مدى الترابط بيف المفاىيـ الثبلثة االبتكار واالنتشار ،االستدامة ،وكيؼ يمكف ابتكار ونشر واستدامة

اإلبداع التنظيمي ومعرفة كيؼ تؤثر خدائص اإلبداع عمى قابمية تطبيؽ ىذه المفاىيـ.
لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

اولم

إف القيادة التحويمية ليا أثار ىامة في االبتكار عمى المستويات التنظيمية والفردية وأف ىناؾ عبلقة
إيجابية بيف القيادة التحويمية وابتكارات العامميف فضبل عف ذلؾ تؤثر القيادة التحويمية في ابتكارات

العامميف مف خبلؿ التمكيف النفسي في المستوى التنظيمي ،كما أف القيادة التحويمية ترتبط بشكؿ ايجابي

مع اإلبداع التنظيمي.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

االىتماـ بالقيادة التحويمية باعتبارىا المفتاح الرئيسي البتكارات العامميف وابداعاتيـ عمى المستوييف

الفردي والتنظيمي.

 Hassanو خرون

 .7درس

( .)1111درس

بعنو ن"Interrelations between :

Innovaition and Employee Peformance: Evidence Organizational Culture
"from Banking Sector of Pakistan
" لعالوا

باكساان".
ىدف

لماربط ب ن لثقاف

لانظ م

و بد ع وأد ء لموظف ن لدل

فا وطاع لبنوك فا

لدرس إلى معرفة أثار الثقافة التنظيمية عمى أداء الموظفيف مف خبلؿ اإلبداع التنظيمي في

البنوؾ العاممة في باكستاف .تـ اعداد استبانة إلجراء عممية المسح وجمع البيانات ،تـ توزيع ()251

استبانة عمى مدراء البنوؾ ،ومسئولي المبيعات ،وموظفي خدمة العمبلء ،حيث تـ استرداد ()167
منيا.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الثقافة التنظيمي مرتفع بوزف نسبي  ،%77وأف مستوى اإلبداع مرتفع
بوزف نسبي  ،%78كما بينت نتائج الدراسة وجد عبلقة قوية بيف الثقافة التنظيمية واإلبداع وأداء

الموظفيف.
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ودم

لدرس لعد د من لاول ا

لسابق

منيا:

يجب عمى المنظمات التي تطمح لبلبداع أف تحتوي عمى أداة واضحة مبنية عمى قيميا األساسية.
 .8درس  )1111( Pifferدرس بعنو ن"Can creativity be measured? An Attempt :
to Clarify the Notion of Creativity and General Directions for Future
"Research
ى نساط ع و اس
ىدف

بد ع مماول لاوض ح مفيو

بد ع و اجاىا

لعام لمبموث لمساقبم

لدرس إلى إثبات أف الكثير مف عدـ الوضوح بشأف قياس اإلبداع يتسبب مف خبلؿ عدـ وضوح

تعريؼ اإلبداع بشكؿ عاـ ،كما ىدفت إلى توفير اقتراحات بتحسيف التقييـ واستخداـ أدوات جديدة
محتممة لمكشؼ عف اإلبداع (عمى سبيؿ المثاؿ المقاببلت).
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

بينت الدراسة أف ىناؾ ثبلثة أبعاد لئلبداع (الجدة ،والمبلئمة ،واألثر) تشكؿ ىذه األبعاد اإلطار العاـ
الذي يمكف مف خبللو تعريؼ اإلبداع وقياسو .كما بينت الدراسة وجود عامؿ رئيس لئلبداع يعتمد عمى
أخطاء منيجية ومفاىيمية .أيضا استنتج الباحث أف إبداع الشخص يمكف تقييمو بشكؿ غير مباشر،

عمى سبيؿ المثاؿ (استبيانات التقارير الشخدية) ولكف ال يمكف أف يقاس بشكؿ مباشر.

 .9درس  .)1111( Brunoدرس بعنو ن"Relationship Between Organizational :
"Culture and Innovation Mangament: An Exploratory Inestigation
لعالو ب ن لثقاف لانظ م
ىدف

ود ر

بد ع :درس ساكشاف .

لدرس إلى التعرؼ عمى تأثير الثقافة التنظيمية والقيـ الشخدية لممديريف التنفيذييف المعنييف في

إدارة اإلبداع .وقد تـ اختيار عينة بمغ حجميا  411مدير تنفيذي مف  48منظمة في الب ارزيؿ كبيرة
ومتوسطة الحجـ ومف عدة قطاعات والتي لدييا أنشطة تطوير المنتجات والخدمات.

اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

ىناؾ عدـ اتزاف في قيـ المديريف التنفيذييف ،مما يدؿ عمى الدورة النمطية لممدراء ،كما أظيرت الدراسة

أف المستوى الثقافي متوسط ،وأف أنشطة اإلبداع تشعرىـ بقدر مف القمؽ .مف ناحية أخرى ،أظيرت

الدراسة وجود عبلقة إيجابية معتدلة وعالية بيف القيـ الشخدية والتوازف وكفاية الثقافة ،وأف ىذيف

المتغيريف ليما تأثير إيجابي عمى مؤشر اإلبداع.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

خمؽ ثقافة ال مركزية السمطة ،حيث سمطة المديريف التنفيذييف ال تقوـ عمى السمطة القانونية ولكنيا يجب
اف تشمؿ أيضا متغيرات أخرى مثؿ معرفة األداء ،تعزيز المشاركة الحفاظ عمى موقؼ المرونة ،حيث
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لسابق

أف العالـ يمر بديناميكية سريعة لمغاية ،وسرعة التغيرات تتطمب مف الشركاف أف تتكيؼ مع نفسيا بشكؿ

روتيني تقريبا لظروؼ البيئة (السوؽ).
.11

درس ماوي ( )1111درس بعنو ن " :بد ع لانظ ما واأث ره فا

ىدف

د ء لوظ فا".

لدرس إلى معرفة تأثير اإلبداع التنظيمي في اإلبداع الوظيفي كدراسة تطبيقية في مستشفى ابف

ماجو العامة ،تـ اختيار عينة مكونة مف مديري األقساـ واإلدارة العميا والوحدات وبعض الموظفيف في تمؾ
األقساـ والوحدات وتتألؼ العينة مف ( )31موظفا.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

عدـ اىتماـ الشركة باألنظمة المعموماتية الحديثة إلنجاز عمميا إذ تعتمد عمى استخداـ الحاسوب في العمؿ
االداري بودفة األساس في التطوير واإلبداع لدى العامميف ،افتقار الشركة إلى األساليب العممية الحديثة في
تحسيف عممياتيا اإلنتاجية ،اذ تعتمد الشركة عمى امكاناتيا وخبراتيا المتوافرة في تحسيف عممياتيا االنتاجية

دوف التركيز عمى االساليب التي تحقؽ زيادة في انتاجيا وكفاءة في ادائيا مما ينعكس سمبا عمى رغبة
العامميف في اإلبداع وتحسيف أدائيـ ،ضعؼ اىتماـ الشركة بتحسيف وتطوير الميارات المتوافرة في داخميا.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

ضرورة اىتماـ الشركة باستخداـ األساليب العممية الحديثة في تحسيف منتجاتيا وتطويرىا وعممياتيا
اإلنتاجية مف خبلؿ تطوير ميارات وخبرات العامميف فييا ،تغذية األقساـ األخرى بالمعمومات الدقيقة

يضمف االتداؿ الفع اؿ بيف وحدات وأقساـ الشركة بما يشجع العامميف عمى ابتكار وتطوير كؿ ما يحقؽ
أىدافيا وينعكس ايجابيا عمى تحسيف أدائيا وتطويره ،االىتماـ بتوفير نظاـ لمحوافز المعنوية والمادية

يرتبط بعنادر اإلبداع لدى العامميف المبدعيف وبما يشجعيـ عمى االبتكار وينعكس عمى رفع كفاءتيـ
وتحسيف أدائيـ .التركيز عمى األساليب العممية التي يمكف مف خبلليا المواءمة بيف الموارد المتاحة

والطاقات وأىداؼ الشركة عف طريؽ اإلبداع لدى العامميف وتحفيزىـ عمى تقديـ المقترحات ومعالجة

المشكبلت.

 3.3درسا اناول

لعالو ب ن عمم ا إد ر لمعرف و بد ع لانظ ما.

 .1درس مممد ( )1113درس بعنو ن" :إد ر لمعرف و نعكاساايا عمى
ىدف

بد ع لانظ ما".

لدرس إلى القياـ ببمورة إطار فكري حوؿ مفاىيـ وأنواع ومداخؿ ونظريات المعرفة واإلبداع

المنظمي وتوظيؼ المتاح مف التراكـ المعرفي عف المتغيريف الرئيسيف لمدراسة (إدارة المعرفة واإلبداع
المنظمي) وتحريؾ القدرات التنظيمية واالستراتيجية لحث اإلدارة عمى استغبلؿ طاقاتيا لزيادة مستوى

اإلبداع ومف ثـ تحقيؽ النجاح االستراتيجي ،حيث تـ تطبيؽ الدراسة في العراؽ.
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اولم

لسابق

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

وجود عبلقة وثيقة بيف إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي .فالمعرفة كقوة أساسية محركة لبلقتداد .إلى
جانب التغيير والعولمة وتحدياتيا .ولدت الحاجة إلى إبداع لترجمة المعرفة إلى (سمع .خدمات .عمميات)
جديدة أو مطورة ،تحقؽ لممنظمة ميزة تنافسية .القدرات المعرفية مكنت المنظمات مف إبداع منتجات

جديدة بسرعة وكمفة منخفضة .فضبل عف االرتقاء بمستويات الجودة لممنتج الجديد أو الخدمة الجديدة.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

تدعيـ القدرات المعرفية واإلبداعية لممنظمة مف خبلؿ إقامة عبلقات وثيقة مع البيئة الخارجية .والتوادؿ
معيا ،وتوظيؼ الكفاءات والموارد بطريقة تتيح تحقيؽ الميزة لممنظمة .خمؽ منظمات مبدعة ومعرفية
باختيار اإلدارات العميا المحفزة لممعرفة واإلبداع.

 .1درس لعما ( )1113درس بعنو ن " :لعالو ب ن عمم ا إد ر لمعرف
فا أد ء لمنظم

ىدف

درس اطب ق عمى منظما وطاع

الا

بد ع لانظ ما وأثرىما

واكنولوج ا لمعموما فا

ردن".

لدرس إلى بياف العبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة ،اإلبداع التنظيمي وأثرىما في أداء المنظمة مف

خبلؿ تطبيقيا عمى عينة مف منظمات قطاع االتداالت وتكنولوجيا المعمومات في األردف ،تكوف مجتمع

الدراسة مف المدراء العاميف ،رؤساء ىيئة المديريف أو مف ينوب عنيـ في منظمات قطاع االتداالت
وتكنولوجيا المعمومات في االردف والبالغ عددىا  411منظمة ،واشتممت عينة الدراسة عمى ( )46فرد،

استخدمت الباحثة المنيج الودفي التحميمي ،واستخدمت استبانة كأداة لمجمع البيانات البلزمة.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

تساىـ عمميات إدارة المعرفة في تعزيز قدرة المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا فيما يختص بالحدة السوقية

ورضا الزبائف ،يعزز اإلبداع التنظيمي دور عمميات إدارة المعرفة ويكمميا مف أجؿ تحقيؽ أداء تشغيمي

أفضؿ لممنظمات مما يدعـ بشكؿ مباشر وغير مباشر نتائجيا المالية،
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

ضرورة التركيز عمى دور اإلبداع التنظيمي مف أجؿ تحقيؽ فاعميو أكبر لعمميات إدارة المعرفة وتحقيؽ
نتائج مالية وتشغيمية أفضؿ ،ضرورة التركيز عمى اإلبداع التنظيمي بكونو عممية تنظيمية عمى مستوى

المنظمة ككؿ ومنو تتفرع العمميات عمى مستوى الجماعة والفرد ،ضرورة تأىيؿ وتوظيؼ خبراء إدارة
المعرفة مف أجؿ استمرار تكوير عمميات إدارة المعرفة وتعميميا عمى مستوى المنظمة.
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 .3درس لغالبا ( )1111درس بعنو ن " :دور اول د لمعرف فا اعز ز
ىدف

لسابق

بد ع لمنظمى".

لدرس إلى التعريؼ بالمفاىيـ األساسية ،مثؿ المعرفة وتشكيؿ رأس الماؿ المعرفي وكذلؾ اإلبداع

المنظمي وعممياتو ،ومعرفة تأثير المعرفة بالعمميات اإلبداعية في المنظمة ،حيث تـ تطبيؽ الدراسة في

العراؽ.

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

اولم

أدبحت المعرفة المورد االستراتيجي األساسي والحرج لممنظمات في بيشة العمؿ المعادرة .ضرورة أف

تعي القيادة العميا في المنظمات أىمية تشخيص ما يشكؿ رأس ماؿ معرفي لجعمة قاعدة أساسية لعمميات

اإلبداع التنظيمي.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

ضرورة التوعية بأىمية استخداـ المفاىيـ الحديثة في اإلدارة مثؿ المعرفة وتكويف رأس الماؿ المعرفي

واإلبداع التنظيمي مف قبؿ إدارة المنظمة .ايجاد اآلليات المناسبة لتوليد المعرفة المتسمة بالجودة في
المنظمة وضرورة ربط ىذا الرديد المعرفي بالعمميات اإلبداعية لتقديـ منتجات وخدمات ترضي بؿ تبير

الزبائف.

 .4درس  )1111( Guadamillas & Donateدرس بعنو ن"Organizational Factors :
"to Support Knowledge Management and Innovation
" لعو م لانظ م
ىدف

لدع إد ر لمعرف و بد ع"

لدرس إلى تحميؿ كيفية تأثير ممارسات العوامؿ التنظيمية ،كالقيـ الثقافية ،والقيادة والموارد البشرية

في ممارسات اكتشاؼ المعرفة واإلبداع وامكانية استغبلليما مف وجية نظر المنظمة القائمة عمى المعرفة،
تـ اختيار ( )111شركة اسبانية تنتمي إلى قطاعات دناعات إبداعية.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

الثقافة التي مركزىا المعرفة والقيادة الموجية نحو المعرفة وممارسات الموارد البشرية التي مركزىا المعرفة
تؤدي دو ار معتدال في العبلقة بيف ممارسات اكتشاؼ المعرفة واستغبلليا مف جية ،واإلبداع مف جية

أخرى في شركات عينة الدراسة.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

عمى الرغـ مف أىمية ممارسة المعرفة في ذاتيا لغايات اإلبداع .إال أف توافر عوامؿ تنظيمية مساعدة
لمتغمب عمى معوقات العندر البشري المرتبطة بالمعرفة سوؼ يؤدي إلى استغبلؿ الطاقة اإلبداعية

لمشركة بشكؿ أفضؿ.
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 .5درس  Pinarو خرون ()1111
"Management on Innovation
أثر إد ر لمعرف عمى
ىدف

درس

بعنو ن:

لسابق

"The Impact of knoweldge

بد ع و باكار

لدرس إلى اختبار العبلقة بيف عمميات إدارة المعرفة الفعالة واألداء اإلبداعي واالبتكاري

لممنظمات التعميمية ،استخدـ الباحثوف المنيج الودفي التحميمي وكانت أداة الدراسة عبارة عف االستبانة

لجمع المعمومات وكانت عينة الدراسة  92مف مدراء التعميـ ،تـ تطبيؽ الدراسة في تركيا.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

إف عمميات المعرفة مرتبطة بشكؿ إيجابي باألداء اإلبداعي واالبتكاري.
 .6درس مشرف ( )1118درس بعنو ن" :إد ر لمعرف وأثرىا فا امق ح
ىدف

بد ع لمنظما"

لدرس إلى تعزيز توليد المعرفة اإلبداعية لدى كؿ فرد والسموؾ المنظمي لمموارد البشرية والتأثير

في المعرفة الضمنية والظاىرية بغية إيجاد اإلبداع اإلداري والفني ،وقد اعتمد الباحث المنيج الودفي
التحميمي ،واستخدـ االستبانة كأداة لجمع المعمومات ،وكانت عمى عينة تكونت مف اإلداريات لكؿ مف كمية

اآلداب وكمية التربية لمبنات في جامعة أـ القرى في مكة المكرمة.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

ضرورة تبني استخداـ األفكار اإلبداعية في المجاالت الفنية لغرض التحسيف والتطوير أي اف األفكار

اإلدارية ىي أفكار عممية متطورة تسعى دائما إلى تبني حاالت جديدة في مجاؿ اإلبداع وتحسيف األداء

مف خبلؿ سعييا إلى اعتماد استراتيجيات نمو توسيعية في المجاالت العممية مف اجؿ تحسيف مخرجات

العممية العممية والتربوية.
 .7درس دوس
ىدف

د ر وأثرىا عمى

( )1117درس بعنو ن " :لمعرف

بد ع لمنظما".

لدرس إلى تحديد مستوى إدارة المعرفة واإلبداع المنظمي لدى المدراء في الشركة العامة لدناعة

البطاريات ،أيضا إلى تحديد طبيعة العبلقة بيف إدارة المعرفة وبيف اإلبداع المنظمي ،استخدـ الباحث
المنيج الودفي التحميمي ،شممت عينة البحث ( )34مدير ،مف خبلؿ توزيع ( )41استبانة وتـ استرجاع

( )6استبانات غير دالحة لمتحميؿ اإلحدائي.
اولم

لدرس إلى لعد د من لناائج منيا:

ىناؾ توافر إلدارة المعرفة (الضمنية والظاىرة) وتجانسيا لدى مدراء الشركة المبحوثة والمتمثمة بالميارة

والخبرة والمعرفة حوؿ السوؽ والمنافسيف تسيـ في توفر القدرات اإلبداعية في مجاؿ اتخاذ القرار وتشجيع

اإلبداع وبالتالي تعزيز اإلبداع المنظمي ،أي أف ىناؾ تأثير إلدارة المعرفة باإلبداع المنظمي ،أيضا قد
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لسابق

استفادت الشركة مف المعرفة لممدراء والتي تؤثر في قدراتيـ اإلبداعية عمى إيجاد طرائؽ جديدة وفي اتخاذ

الق اررات وتشجيع اإلبداع.
ودم

لدرس لعد د من لاول ا

منيا:

يودي الباحث إلى االستغبلؿ األمثؿ لمقدرات اإلبداعية التي يمتمكيا المدراء ودياغة ىذه القدرات بشكؿ

طرؽ وأفكار جديدة تسيـ في تطور الشركة مف خبلؿ ابتكارات تسيـ في تطوير المنتج ،أيضا يودي

الباحث إلى ضرورة استثمار المعرفة الضمنية لممديريف وتحويميا إلى معرفة ظاىرة مف خبلؿ تحفيزىـ
إلظيار قدراتيـ العقمية والذىنية وخبراتيـ عبر الحوار والتدريب.

 3.4لاعق ب عمى لدرسا

لسابق

بعد االطبلع العميؽ عمى الدراسات السابقة ،اتضح وجود اىتماـ كبير نحو موضوعي عمميات إدارة

المعرفة واإلبداع التنظيمي ،تعرض الباحثة أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة ،أوجو االتفاؽ واالختبلؼ
فييا ،وما يميز الدراسة عف الدراسات السابقة.
 3.4.1أوجو

افاح مع لدرسا

لسابق

تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يمي:
 .1استخداـ المنيج الودفي التحميمي ،مثؿ دراسة (عز الديف( ،)2117،المػدىوف( ،)2114،عػودة،)2111،
(األغػ ػ ػ ػ ػػا ،أبػ ػ ػ ػ ػػو الخيػ ػ ػ ػ ػػر( ،)2112،العمػ ػ ػ ػ ػػوؿ( ،)2111،فػ ػ ػ ػ ػػارة ،عميػ ػ ػ ػ ػػاف( ،)2111،المدػ ػ ػ ػ ػػري،)2115،
(فػ ػ ػ ػػبلؽ( ،)2111،مػ ػ ػ ػػاىر ،حسػ ػ ػ ػػيف( ،)2114،الغنػ ػ ػ ػػيـ( ،)2113،نػ ػ ػ ػػوري( ،)2111،عم ػ ػ ػ ػراف،)2115 ،
(أس ػ ػػامة( ،)2114،في ػ ػػيـ( ،)2115 ،العم ػ ػػي( ،)2113 ،دوس ػ ػػة( ،)2117 ،مش ػ ػػرؼ،Pinar( ،)2118 ،
واخروف .)2111،
 .2تتفػػؽ مػػع د ارسػػات محػػور عمميػػات إدارة المعرفػػة فػػي أنيػػا تتنػػاوؿ كػػؿ او بعػػض العمميػػات فػػي ىػػذه الد ارسػػة
(اكتساب ،تخزيف ،توزيع ،وتطبيؽ المعرفة) ،مثؿ دراسة (عز الػديف )2117،التػي تناولػت نفػس العمميػات
األربع ،أو دراسات تناولت بعػض العمميػات مثػؿ د ارسػة (المػدىوف )2114،التػي تناولػت عمميػات تخػزيف،
توزيػػع ،وتطبيػػؽ المعرفػػة .د ارسػػة (الغنػػيـ )2113،والتػػي تناولػػت عمميػػات تشػػخيص ،توليػػد .تخػزيف وتوزيػػع
درسػػة (فػػارة،
المعرفػػة .د ارسػػة (عػػودة )2111،تناولػػت عمميػػات تطبيػػؽ ،تنظػػيـ ،توليػػد ،ومشػػاركة المعرفػػة .ا
عمياف )2111،تناولت عمميات تشخيص ،نشر ،وتوليد المعرفة.
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لسابق

تتفؽ مع د ارسػات محػور اإلبػداع التنظيمػي فػي أنػو فػي ىػذه الد ارسػة ىػو متغيػر تػابع ،وكػذلؾ فػي بعػض
الد ارسػػات ،مثػػؿ د ارسػػة (عم ػراف ،)2115،د ارسػػة (فيػػيـ ،)2115،د ارسػػة (،)2114،Abdo & Senin
دراسة (محمد( ،)2113،الغالبي( ،)2111،مشرؼ( ،)2118،الدوري والعزاوي.)2114،

 .4عدد مف الدراسات استخدمت الو ازرات كبيئة لمتطبيؽ مثؿ دراسة (المدري( ،)2115،الغنيـ.)2113،
 .5تتشػػابو مػػع أغمػػب الد ارسػػات السػػابقة فػػي طريقػػة قيػػاس متغي ػرات الد ارسػػة المسػػتقمة والتابعػػة (عمميػػات إدارة
المعرفػػة ،واإلبػػداع التنظيمػػي) حيػػث تػػـ قياسػػيا مػػف خػػبلؿ تدػػميـ اسػػتبانة معػػده خديدػػا ليػػذا الغػػرض،
مثػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػػة (المػ ػ ػػدىوف( ،)2114،عػ ػ ػػودة( ،)2111،االغػ ػ ػػا ،ابػ ػ ػػو الخيػ ػ ػػر( ،)2112،العمػ ػ ػػوؿ،)2111،
(المدػػري( ،)2115،فػػارة ،عميػػاف( ،)2111،فػػبلؽ( ،)2111،مػػاىر ،حسػػيف( ،)2114،الغنػػيـ،)2113،
(نػ ػ ػػوري( ،)2111،عمػػ ػ ػراف( ،)2115 ،أس ػ ػ ػػامة( ،)2114،فيػ ػ ػػيـ( ،)2115 ،العم ػ ػ ػػي( ،)2113 ،دوس ػ ػ ػػة،
( ،)2117مشرؼ ،Pinar( ،)2118 ،واخروف .)2111،
 3.4.1أوجو

خاالف مع لدرسا

لسابق

 .1عدد مف الدراسات استخدمت مؤسسات تعميمية كبيئة لمتطبيؽ مثؿ دراسة (المدىوف،)2114 ،

(عودة( ،)2111،االغا ،ابو الخير( ،)2112،العموؿ( ،)2111،ماىر ،حسيف( ،)2114،مشرؼ،
 .)2118عدد مف الدراسات استخدمت الشركات كبيئة لمتطبيؽ مثؿ دراسة (فبلؽ،)2111،

(نوري Allahawiah( ،)2111،وآخروف Donate ( ،)2113 ،و .)2111 ،Guadamillasدراسة
(حاوي )2111،استخدمت المستشفيات كبيئة لمتطبيؽ .دراسة (أسامة )2114،ودراسة (فارة،

عمياف )2111،استخدمت المؤسسات كبيئة لمتطبيؽ .دراسة (عمراف( ،)2115 ،فييـ،)2115 ،

( ،Abdullahaآخروف( ،)2114،العمي ،Pinar( ،)2113 ،واخروف  .)2111،استخدموا الشركات
كبيئة لمتطبيؽ ،بينما استخدمت الدراسة الحالية و ازرة الدحة في قطاع غزة.

 .2عدد مف الدراسات استخدمت أدوات جمع معمومات أخرى مثؿ دراسة (ماىر وحسيف )2114،و
( )2112،Pifferبحيث تـ استخداـ المقاببلت والزيارات الميدانية.

 3.4.3ما م ز لدرس لمال

عن لدرسا

لسابق

 .1تتميز الدراسة الحالية بأنيا أجريت عمى أىـ الو ازرات في قطاع غزة ،وىي و ازرة الدحة.
 .2تعتبر ىذه الدراسة –في حدود عمـ الباحثة-الدراسة األولى محميا التي تناولت أثر عمميات إدارة المعرفة
عمى اإلبداع التنظيمي

 .3تتميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة بأنيا تناولت موضوع عمميات إدارة المعرفة بشكؿ مستقؿ وأثرىا
عمى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة مما يشكؿ إضافة عممية جديدة واثراء لممعرفة حوؿ الموضوع.
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لسابق

 .4سوؼ تساىـ توديات الدراسة في تطوير وتعزيز عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
 3.4.4أوجو

سافاد من لدرسا

لسابق

ساعدت الدراسات السابقة الباحثة في العديد مف األمور أثناء االطبلع عمييا ،منيا:
 .1إكساب الباحث معرفة أوسع في كبل مف عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي.
 .2إعداد اإلطار النظري لمبحث.
 .3دياغة ففقرات االستبانة.
 .4التعميؽ عمى النتائج.
 .5توجيو الباحثة إلى مراجع عربية وأجنبية مختمفة.

 3.5لخالل
تناوؿ ىذا الفدؿ الدراسات السابقة التي تناولت عمميات إدارة المعرفة ،والدراسات التي تناولت

اإلبداع التنظيمي والدراسات التي تناولت كبل مف عمميات إدارة المعرفة واإلبداع التنظيمي معا ،بعد ذلؾ
قامت الباحثة بالتعقيب عمى الدراسات السابقة مف خبلؿ توضيح أوجو االستفادة منيا وأيضا أوجو االتفاؽ

واالختبلؼ مع الدراسة.
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لفل لربع

لدرس و جرء

يتناوؿ ىذا الفدؿ منيجية الدراسة التي تـ اتباعيا ،مف حيث منيج الدراسة ،ومجتمع الدراسة ،وعينة
الدراسة ،وأداة الدراسة ،وددؽ االستبانة ،وثباتيا ،واألساليب اإلحدائية المستخدمة ،وخطوات إجراء الدراسة،
ومدادر البيانات ،واختبار توزيع البيانات.

 4.1منيج لدرس
تػػـ اعتمػػاد المػػنيج الودػػفي التحميمػػي ،والػػذي يعتمػػد عمػػى د ارسػػة الظػػاىرة كمػػا توجػػد فػػي الواقػػع ،وييػػتـ
بودفيا ودفاً دقيقاً ،ويعبر عنيا تعبي اًر كيفياً وكمياً ،كما ال يكتفي ىذا المنيج عنػد جمػع المعمومػات المتعمقػة
بالظػػاىرة مػػف أجػػؿ استقدػػاء مظاىرىػػا وعبلقاتيػػا المختمفػػة ،بػػؿ يتعػػدى ذلػػؾ إلػػى التحميػػؿ وال ػربط والتفسػػير،
لمودوؿ إلى استنتاجات.

 4.2ملادر جمع لب انا
تنقسـ مدادر البيانات في ىذه الدراسة إلى نوعيف ،وىما:
 .1لب انةةا

لرئ س ة  :وتتمثػػؿ فػػي أداة الد ارسػػة (االسػػتبانة) ،وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر عمميػػات إدارة المعرفػػة

عمى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
لب انا

لثانو  :وتتمثؿ في الدراسات واألدبيات السابقة ،ومػا تحويػو المكتبػات مػف د ارسػات وأبحػاث

وكتب ومراجع في مجاؿ الدراسة.

 4.3مجامع لدرس
يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع العػػامميف فػػي المنادػػب االشػػرافية فػػي و ازرة الدػػحة الفمسػػطينية فػػي
قطاع غزة ،وعددىـ ( )1296موظفا ،وىـ موزعيف حسب الجدوؿ التالي:
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جدو ( :)4.1اوز ع أفرد مجامع لدرس مسب لمسمى لوظ فا

لمسمى لوظ فا

لعدد

لنسب لمئو %

1

وكيؿ ووكيؿ مساعد

3

0.2

2

مدير عاـ

11

0.8

3

مدير دائرة

12

0.9

4

مدير وحدة

143

11.0

5

رئيس قسـ

660

50.9

6

رئيس شعبة

467

36.0

1296

%100

لمجموع

(المددر :اإلدارة العامة لشؤوف الموظفيف في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة)2017 :

 4.4ع ن لدرس
 .1ع ن لدرس

ساطالع :

تـ اختيار عينة استطبلعية مكونة مف عدد ( )20مف العامميف في المنادب االشػرافية فػي و ازرة الدػحة

الفمسطينية في قطاع غزة ،وذلؾ لمتحقؽ مف ددؽ وثبات أداة الدراسة.
 .2ع ن لدرس لفعم :
تـ حساب حجـ العينة بواسطة المعادلة التالية:
2

 Z 
n

 2m 

وتـ تدحيح حجـ العينة بواسطة المعادلة التالية:

nN
N  n 1

n

حيث:
 :Nحجـ مجتمع الدراسة (.)1296
(مثبل.)0.05 :
 :mالخطأ اليامشي ،ويعبر عنو بالعبلمة العشرية ً
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(مثبل Z=1.96 :لمستوى داللة .)0.05
 :Zالقيمة المعيارية المقابمة لمستوى داللة معموـ ً

فك ػػاف حج ػػـ عين ػػة الد ارس ػػة ( )297موظفػ ػاً إداريػ ػاً ،حي ػػث ت ػػـ توزي ػػع االس ػػتبانات عمػ ػييـ ،وت ػػـ اس ػػترداد

( )276استبانة ،مثمت عينة الدراسة.

جدو ( :)4.2اوز ع أفرد ع ن لدرس لموزع و لمسارد مسب لمسمى لوظ فا
لمسمى لوظ فا

مجامع لدرس

ع ن لدرس لموزع

ع ن لدرس لمسارد

1

وكيؿ ووكيؿ مساعد

3

1

0

2

مدير عاـ

11

3

3

3

مدير دائرة

12

3

3

4

مدير وحدة

143

33

29

5

رئيس قسـ

660

151

143

6

رئيس شعبة

467

107

98

1296

297

276

لمجموع

ويتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الجداوؿ التالية:
جدو ( :)4.3اوز ع أفرد ع ن لدرس مسب لجنس
لجنس

لعدد

لنسب لمئو %

1

ذكر

205

74.3

2

أنثى

71

25.7

276

%100

لمجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة الذكور مػف أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المنادػب االشػرافية فػي

و ازرة الدػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة ىػػي ( ،)%74.3ونسػػبة اإلنػػاث ىػػي ( ،)%25.7واعةةزو لبامثةة ىػػذه
النسػػبة ألف المناد ػب االش ػرافية تتطمػػب جيػػدا ومتابعػػة مسػػتمرة وادارة أزمػػات وط ػوارئ فػػي و ازرة الدػػحة ،والػػذكور
أقدر عمى ذلؾ مف اإلناث ،باإلضافة إلى ثقافة المجتمع الذكورية.
جدو ( :)4.4اوز ع أفرد ع ن لدرس مسب لعمر
لعمر

لعدد

لنسب لمئو %

1

أقؿ مف  35عاـ

60

21.7

2

مف -35أقؿ مف 40

128

46.4

3

 40عاـ فأكثر

88

31.9

276

%100

لمجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسػبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المنادػب االشػرافية فػي و ازرة

الدػحة الفمسػطينية فػػي قطػاع غػزة الػذيف أعمػػارىـ (أقػؿ مػف  35عػػاـ) ىػي ( ،)%21.7والػػذيف أعمػارىـ (مػػف
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-35أقؿ مف  )40ىػي ( ،)%46.4والػذيف أعمػارىـ ( 40عػاـ فػأكثر) ىػي ( ،)%31.9وافسةر لبامثة ىػذه
النسػػب بحيويػػة وديناميكيػػة العمػػؿ فػػي و ازرة الدػػحة ،ولػػذلؾ تتطمػػب العػػامميف كبػػار السػػف وكػػذلؾ العػػامميف مػػف

الشباب.

جدو ( :)4.5اوز ع أفرد ع ن لدرس مسب لمؤى لعمما
لمؤى لعمما

لعدد

لنسب لمئو %

1

دبموـ فأقؿ

31

11.2

2

بكالوريوس

181

65.6

3

دراسات عميا

64

23.2

276

%100

لمجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسػبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المنادػب االشػرافية فػي و ازرة

الدحة الفمسطينية في قطاع غزة الذيف مؤىميـ العممػي (دبمػوـ فأقػؿ) ىػي ( ،)%11.2والػذيف مػؤىميـ العممػي
(بكػػالوريوس) ىػػي ( ،)%65.6والػػذيف مػػؤىميـ العممػػي (د ارسػػات عميػػا) ىػػي ( ،)%23.2واعةةزو لبامث ة ذلػػؾ
بأف المنادب االشرافية تتطمب مؤىبلت عممية معينة مف أدحابيا ،وكذلؾ حرص البعض منيـ عمى تطوير
ذاتو عمميا وأكاديميا.
جدو ( :)4.6اوز ع أفرد ع ن لدرس مسب لمسمى لوظ فا
لمسمى لوظ فا

لعدد

لنسب لمئو %

1

رئيس شعبة

98

35.5

2

رئيس قسـ

143

51.8

3

رئيس وحدة

29

10.5

4

مدير دائرة

3

1.1

5

مدير عاـ

3

1.1

276

%100

لمجموع

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسػبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المنادػب االشػرافية فػي و ازرة
الدػػحة الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة الػػذيف مسػػماىـ الػػوظيفي (رئػػيس شػػعبة) ىػػي ( ،)%35.5والػػذيف مسػػماىـ

ال ػػوظيفي (رئ ػػيس قس ػػـ) ى ػػي ( ،)%51.8وال ػػذيف مس ػػماىـ ال ػػوظيفي (رئ ػػيس وح ػػدة) ى ػػي ( ،)%10.5وال ػػذيف
مسماىـ الػوظيفي (مػدير دائػرة) ىػي ( ،)%1.1والػذيف مسػماىـ الػوظيفي (مػدير عػاـ) ىػي ( ،)%1.1وافسةر
لبامث ىػذه النسػب بأنيػا نسػب طبيعيػة تتناسػب مػع اليياكػؿ التنظيميػة لمػو ازرات ،وىرميػة المسػميات الوظيفيػة

كذلؾ.
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جدو ( :)4.7اوز ع أفرد ع ن لدرس مسب عدد سنو
لخدم

عدد سنو
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لخدم

لعدد

لنسب لمئو %

1

أقؿ مف  5سنوات

3

1.1

2

مف -5أقؿ مف  10سنوات

95

34.4

3

 10سنوات فأكثر

178

64.5

لمجموع

276

%100

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف نسػبة أفػراد عينػة الد ارسػة مػف العػامميف فػي المنادػب االشػرافية فػي و ازرة
الدحة الفمسطينية في قطاع غزة الذيف عدد سنوات خدمتيـ (أقؿ مف  5سػنوات) ىػي ( ،)%1.1والػذيف عػدد
سػػنوات خػػدمتيـ (مػػف -5أقػػؿ مػػف  10سػػنوات) ىػػي ( ،)%34.4والػػذيف عػػدد سػػنوات خػػدمتيـ ( 10سػػنوات

فػػأكثر) ىػػي ( ،)%64.5واعةةزو لبامث ة ذلػػؾ بالتجديػػد المسػػتمر فػػي أدػػحاب المنادػػب االش ػرافية فػػي و ازرة
الدحة ،والترقيات الطبيعية لمعامميف ،وتقاعد بعض سنوات الخدمة الطويمة.

لدرس

 4.5أد

تػػـ اسػػتخداـ االسػػتبانة كػػأداة لمد ارسػػة ،والتػػي تػػـ تدػػميميا خديدػاً ،لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر عمميػػات إدارة

المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
مكونا

سابان :

وتتكوف االستبانة مف:
 .1لب انا

لشخل  :وتشتمؿ عمى البيانات الشخدية التالية( :الجػنس ،العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،المسػمى

الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
 .2مماور عمم ا إد ر لمعرف

وىي مكونة مف:

 محور عممية اكتساب المعرفة ،ويشتمؿ عمى ( )8فقرات. محور عممية تخزيف المعرفة ،ويشتمؿ عمى ( )8فقرات. محور عممية توزيع المعرفة ،ويشتمؿ عمى ( )8فقرات. محور عممية تطبيؽ المعرفة ،ويشتمؿ عمى ( )8فقرات. .3ممور

بد ع لانظ ما ويشتمؿ عمى ( )12فقرة.
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مق اس لادر ج:
وتػػـ اعتمػػاد اسػػتجابات أف ػراد عينػػة الد ارسػػة حسػػب مقيػػاس مػػف ( ،)5-1حيػػث ( )1تمثػػؿ أدنػػى درجػػة

موافقة ،و( )5تمثؿ أعمى درجة موافقة.

وتـ تقييـ درجات الموافقة بحسب مقياس التدريج المبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)4.8مق اس درجا
درج

لوزن

لمو فق
لوزن لنسبا

لماوسط لمسابا

لمو فق

لروما

من

إلى

من

إلى

وم م جد

1

2.00

أقؿ مف 3.60

20.00

أقؿ مف 36.00

وم م

2

3.60

أقؿ مف 5.20

36.00

أقؿ مف 52.00

ماوسط

3

5.20

أقؿ مف 6.80

52.00

أقؿ مف 68.00

كب ر

4

6.80

أقؿ مف 8.40

68.00

أقؿ مف 84.00

كب ر جد

5

8.40

10.00

84.00

100.00

 4.6خطو

إجرء لدرس

تـ إتباع الخطوات التالية:
 .1االطبلع عمى الدراسات السابقة في مجاؿ الدراسة ،وتمخيديا والتعميؽ عمييا.
 .2االطبلع عمى األدب النظري السابؽ في مجاؿ الدراسة ،وبناء اإلطار النظري لمدراسة.
 .3بناء أداة الدراسة (االستبانة) ،والتحقؽ مف ددؽ وثبات االستبانة.
 .4اختيار مجتمع وعينة الدراسة.
 .5توزيع أداة الدراسة (االستبانة) عمى عينة الدراسة وجمعيا.
 .6تحميؿ البيانات ،وعرضيا في جداوؿ ،والتعقيب عمييا.
 .7تفسيش النتائح ومناقشتها ،وصياغة التىصيات والذساسات المقتشحة.

 4.7لدح أد

لدرس ( سابان ):

ونعنػي بدػػدؽ أداة الد ارسػػة ،أف األداة تقػيس مػػا وضػػعت لقياسػػو ،وقػد تػػـ التأكػػد مػف دػػدؽ االسػػتبانة مػػف
خبلؿ التالي:
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 .1للدح من وجي نظر لممكم ن (لدح لمماوى /للدح لظاىري):
تـ عػرض االسػتبانة عمػى عػدد ( )10مػف المحكمػيف مػف أدػحاب الخبػرة واالختدػاص ،مػف أجػؿ التأكػد
مػػف سػػبلمة الدػػياغة المغويػػة لبلسػػتبانة ،ووضػػوح تعميمػػات االسػػتبانة ،وانتمػػاء المحػػاور لبلسػػتبانة ككػػؿ،
وانتمػػاء الفق ػرات لمحػػاور االسػػتبانة ،ومػػدى دػػبلحية االسػػتبانة لقيػػاس األىػػداؼ المرتبطػػة بيػػذه الد ارسػػة،
وبذلؾ تـ التأكد مف ددؽ االستبانة مف وجية نظر المحكميف.
 .2لدح

اساح لد خما ( للدح لبنائا):

تـ حساب ددؽ االتساؽ الداخمي لمحاور وفقرات االسػتبانة ،بعػد تطبيقيػا عمػى عينػة اسػتطبلعية قواميػا
( )20مف مجتمع الدراسة ،ومف خبلؿ إيجاد معامبلت االرتباط لمحاور وفقرات االستبانة ،كمػا ىػو مبػيف
في الجداوؿ التالية:
جدو ( :)4.9لدح

اساح لد خما لمماور

سابان

معام

لممور

راباط

و م ""Sig

مساوى
لد ل

1

عممية اكتساب المعرفة

0.956

0.000

0.05

2

عممية تخزيف المعرفة

0.730

0.000

0.05

3

عممية توزيع المعرفة

0.855

0.000

0.05

4

عممية تطبيؽ المعرفة

0.795

0.000

0.05

5

اإلبداع التنظيمي

0.847

0.000

0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة (.)0.433( = )0.05

الدراسة.

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع المحػػاور تتمتػع بمعػػامبلت دػػدؽ دالػػة إحدػػائياً ،وتفػػي بػػأغراض
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جدو ( :)4.10لدح
رو

معام

لفقر

مساوى

راباط

فقر

لممور

لد ل

اساح لد خما لفقر مماور عمم ا إد ر لمعرف

رو

معام

لفقر

و

لدرس و جرء

راباط

فقر

مساوى
لد ل

معام

رو

لفقر

لممور لثانا

راباط

فقر

مساوى
لد ل

لممور لثالث

1

0.687

0.05

1

0.772

0.05

1

0.607

0.05

2

0.796

0.05

2

0.814

0.05

2

0.816

0.05

3

0.907

0.05

3

0.667

0.05

3

0.699

0.05

4

0.860

0.05

4

0.929

0.05

4

0.899

0.05

5

0.923

0.05

5

0.872

0.05

5

0.948

0.05

6

0.865

0.05

6

0.778

0.05

6

0.756

0.05

7

0.712

0.05

7

0.934

0.05

7

0.940

0.05

8

0.831

0.05

8

0.979

0.05

8

0.684

0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة (.)0.433( = )0.05

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الفقرات تتمتع بمعامبلت ددؽ دالة إحدائياً ،وتفي بأغراض الدراسة.
جدو ( :)4.11لدح
رو لفقر

اساح لد خما لفقر ممور
راباط

معام

بد ع لانظ ما
مساوى لد ل

1

0.637

0.05

2

0.911

0.05

3

0.852

0.05

4

0.968

0.05

5

0.764

0.05

6

0.868

0.05

7

0.734

0.05

8

0.847

0.05

9

0.717

0.05

10

0.758

0.05

11

0.591

0.05

12

0.843

0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )19ومستوى داللة (.)0.433( = )0.05

الدراسة.

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع الفق ػرات تتمتػػع بمعػػامبلت دػػدؽ دالػػة إحدػػائياً ،وتفػػي بػػأغراض
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 4.8ثبا أد

لدرس و جرء

لدرس ( سابان ):

ونعن ػػي بثب ػػات أداة الد ارس ػػة ،أف األداة تعط ػػي نف ػػس النت ػػائج تقريبػ ػاً ل ػػو طبق ػػت مػ ػرة أخ ػػرى عم ػػى نف ػػس

المجموعة مف األفراد ،أي أف النتائج ال تتغير ،وقد تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ التالي:
 .1لثبا باساخد معادل ألفا كرونباخ:

تػػـ التأكػػد مػػف ثبػػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط باسػػتخداـ معادلػػة ألفػػا كرونبػػاخ
لمحاور االستبانة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
راباط باساخد معادل ألفا كرونباخ لمماور

جدو ( :)4.12معامال

سابان

لممور

راباط

معام

1

عممية اكتساب المعرفة

0.600

2

عممية تخزيف المعرفة

0.889

3

عممية توزيع المعرفة

0.720

4

عممية تطبيؽ المعرفة

0.704

5

اإلبداع التنظيمي

0.691

سابان كك

0.932

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط باستخداـ معادلة ألفػا كرونبػاخ لمحػاور االسػتبانة ىػي

معامبلت ثبات دالة إحدائياً ،وتفي بأغراض الدراسة.
 .2لثبا بطر ق لاجزئ لنلف :

تػـ التأكػػد مػػف ثبػات االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ حسػاب معػػامبلت االرتبػػاط بطريقػة التجزئػػة الندػػفية لمحػػاور

االستبانة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)4.13معامال

راباط بطر ق لاجزئ لنلف

لمماور

سابان
معام

لممور

راباط

وب لاعد

بعد لاعد

1

عممية اكتساب المعرفة

0.741

0.851

2

عممية تخزيف المعرفة

0.816

0.899

3

عممية توزيع المعرفة

0.698

0.822

4

عممية تطبيؽ المعرفة

0.823

0.903

5

اإلبداع التنظيمي

0.860

0.925

سابان كك

0.882

0.937
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يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط لمحاور االستبانة ىي معامبلت ثبػات دالػة إحدػائياً،

وتفي بأغراض الدراسة.

4.9

سال ب

لمساخدم

ملائ

ولئلجابػػة عمػػى أسػػئمة الد ارسػػة تػػـ اسػػتخداـ الرزمػػة اإلحدػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة (( )SPSSمعامػػؿ
ارتبػاط بيرسػػوف ،معادلػة ألفػػا كرونبػاخ ،طريقػػة التجزئػػة الندػفية ،اختبػػار كولمجػوروؼ  -سػػمرنوؼ ،اختبػػار T

لمعينػػة الواحػػدة ،اختبػػار  ،T-Testاختبػػار ANOVA

 ،One-Wayتحميػػؿ االنحػػدار الخطػػي) فػػي إج ػراء

التحميبلت اإلحدائية البلزمة لمدراسة ،وىي عمى النحو التالي:

 .1معام راباط ب رسةون ( :)Pearson Correlation Coefficientلقيػاس دػدؽ االتسػاؽ الػداخمي،
وكذلؾ تحديد طبيعة العبلقة بيف المتغيرات المستقمة والتابعة.
 .2معادل ألفا كرونباخ ) :(Cronbach's Alphaلقياس ثبات االستبانة.
 .3طر ق لاجزئ لنلف

) :(Split-Half Methodلقياس ثبات االستبانة.

 .4خابةار كولمجةوروف – سةمرنوف ( :)Kolmogorov-Smirnov Testالختبػار إذا كانػت البيانػات
تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو.
 .5خابار  Tلمع ن لو مد  :لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اسػتجابات عينػة الد ارسػة عمػى فقػرات ومحػاور

االسػػتبانة ،ولمتعػػرؼ عمػػى مػػدى انح ػراؼ االسػػتجابات لكػػؿ فق ػرة مػػف الفق ػرات عػػف وسػػطيا الحسػػابي ،إلػػى

جانب المحاور الرئيسة ،ولمتعرؼ عمى قيمة " ،"Tوقيمة "."Sig.
 .6خابةةار  Tلع نا ة ن مسةةاقما ن ( :)T-Testلمتحقػػؽ مػػف وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية فػػي متوسػػط
تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير( :الجنس).
 .7خابار امم

لابا ن

مادي ( :)One Way ANOVAلمتحقؽ مف وجود فػروؽ ذات داللػة إحدػائية

في متوسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغيرات( :العمػر ،المؤىػؿ العممػي ،المسػمى الػوظيفي ،عػدد سػنوات

الخدمة).
 .8امم ة

نمةةد ر لخطةةا :لبيػػاف أثػػر المتغي ػرات المسػػتقمة عمػػى المتغيػػر التػػابع ،وتحديػػد معادلػػة االنحػػدار

الخطي.

 4.11خابار اوز ع لب انا
تـ استخداـ اختبػار كولمجػوروؼ  -سػمرنوؼ ) Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sالختبػار

إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وكانت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ التالي:
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جدو ( :)4.14خابار لاوز ع لطب عا لمماور

لدرس و جرء

سابان

لممور

و م ""Sig.

1

عممية اكتساب المعرفة

0.192

2

عممية تخزيف المعرفة

0.127

3

عممية توزيع المعرفة

0.200

4

عممية تطبيؽ المعرفة

0.086

5

اإلبداع التنظيمي

0.094

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة " "Sig.لجميع محاور االستبانة أكبر مف مسػتوى الداللػة (،)0.05
وىذا يدؿ عمى أف جميع محاور االستبانة تتبع التوزيع الطبيعي ،ولذلؾ تـ استخداـ االختبارات المعممية.

 4.11لخالل
تناول ػت الباحثػػة فػػي ىػػذا الفدػػؿ المنيجيػػة المسػػتخدمة فػػي الد ارس ػة واجراءاتيػػا ،حيػػث تػػـ اإلشػػارة إلػػى

األسموب التي تـ االعتماد عميو في الدراسة في جمع وتحميؿ البيانات ،بيدؼ الودوؿ إلى نتائج الدراسة ،وقد

استعرض ػت الباحثػػة مجتمػػع الد ارسػػة وىػػو أدػػحاب المنادػػب االش ػرافية فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة ،تػػـ
توزيع االستبانة التي دممت خديدا ليذا الغرض عمى جميع المػوظفيف ،تػـ توزيػع ( )297اسػتبانة ،بحيػث

تـ استرداد ( )276استبانة.

وتػػـ أيضػػا بيػػاف طػػرؽ قيػػاس دػػدؽ وثبػػات االسػػتبانة ،حيػػث تػػـ اسػػتخداـ عػػدة طػػرؽ لمتأكػػد مػػف دػػدؽ

االسػػتبانة وىػػي طريقػػة الدػػدؽ الظػػاىري (المحكمػػيف) ،وطريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي لفق ػرات االسػػتبانة ،كمػػا تػػـ
اسػػتخداـ طريقػػة ألفػػا كرونبػػاخ وطريقػػة التجزئػػة الندػػفية لمتأكػػد مػػف ثبػػات االسػػتبانة ،والتػػي تبػػيف أف االسػػتبانة

تتمت ػػع بدرج ػػة عالي ػػة م ػػف الد ػػدؽ والثب ػػات ،وأخيػ ػ ار اختتمػ ػت الباحثػ ػة ى ػػذا الفد ػػؿ بمد ػػادر البيان ػػات الت ػػي ت ػػـ

االعتماد عمييا في إعداد ىذه الدراسة.
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الفصل
الخامس

5.1

حتليـل البيبنـــبت
واختبــبر أسئـــلة

وفرضيبت الدراسة

جاب عن أسئم لدرس وامم

فقر

سابان .

امم

لفل لخامس

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لفل لخامس

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

امم

لدرس

لدرس

يتضمف ىذا الفدؿ عرضا لتحميؿ البيانػات واختبػار فرضػيات الد ارسػة ،وذلػؾ مػف خػبلؿ اإلجابػة عػف

أسئمة الدراسة ،واستعراض أبرز نتائج االستبانة ،والتي تـ التودؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،لذا تـ إجػراء

المعالج ػػات اإلحد ػػائية لمبيان ػػات المتجمع ػػة م ػػف اس ػػتبانة الد ارس ػػة ،إذ ت ػػـ اس ػػتخداـ برن ػػامج ال ػػرزـ اإلحد ػػائية
لمدراسات االجتماعية ( )SPSSلمحدوؿ عمى نتائج الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفدؿ.

5.1

جاب عن أسئم لدرس وامم

 5.1.1ناائج لسؤ

سابان .

فقر

و ومناوشايا:

ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ما واقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة؟
وتـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في الجداوؿ التالية:
جدو ( :)5.1امم

لممور

مماور عمم ا إد ر لمعرف

لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

لارا ب

درج
لمو فق

1

عممية اكتساب المعرفة

3.118

62.355 0.010 2.604 0.751

3

متوسطة

2

عممية تخزيف المعرفة

3.270

65.408 0.000 6.328 0.710

1

متوسطة

3

عممية توزيع المعرفة

3.097

61.947 0.035 2.124 0.762

4

متوسطة

4

عممية تطبيؽ المعرفة

3.162

63.234 0.000 3.531 0.761

2

متوسطة

عمم ا إد ر لمعرف

63.236 0.000 3.982 0.675 3.162

ماوسط

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
 واقػػع عمم ةةا إد ر لمعرف ة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غػزة جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)63.236وىػػو بدرجػػة
موافقة (متوسطة).
 واقع عمم

كاسةاب لمعرفة فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة جػاء بػوزف نسػبي ( ،)62.355وىػو بدرجػة

موافقة (متوسطة).
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 واقػػع عمم ة اخةةز ن لمعرفة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غػزة جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)65.408وىػػو بدرجػػة
موافقة (متوسطة).
 واقػػع عمم ة اوز ةةع لمعرف ة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غػزة جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)61.947وىػػو بدرجػػة
موافقة (متوسطة).
 واقػػع عمم ة اطب ةةح لمعرفة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غػزة جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)63.234وىػػو بدرجػػة
موافقة (متوسطة).
تدؿ النتائج السابقة عمى أف عمميات إدارة المعرفة( :عممية اكتساب المعرفة ،عممية تخزيف المعرفة،

عممية توزيع المعرفة ،عممية تطبيؽ المعرفة) بدرجة متوسطة في و ازرة الدحة في قطاع غزة ،واعزو لبامثة

ذلػػؾ بػػوعي قيػػادة و ازرة الدػػحة بأىميػػة عمميػػات إدارة المعرفػػة ،ومػػا تحققػػو مػػف تيسػػير عمػػؿ الػػو ازرة ،وتحقيػػؽ
أىػػدافيا المنشػػودة ،ولكػػف يػػتـ تطبيػػؽ عمميػػات إدارة المعرفػػة بدػػورة غيػػر كاممػػة ،نظػ اًر لمػػا تعانيػػو و ازرة الدػػحة
الفمسطينية في قطاع غزة مف ظروؼ محيطة دعبة ،تتمثؿ في الحدار وقمة اإلمكانات المادية وقمة األدويػة

وضعؼ في الكوادر البشرية المؤىمة.

و افقة ىةةذه لنا ج ة مةةع درس ة لعطةةوى ( )2010التػػي خمدػػت إلػػى أف مسػػتوى تػوافر عمميػػات

إدارة المعرفػة كػاف متوسػطا واةرى درسة
بجامعة القدس المفتوحة متوسط نسبيا.

غةا أبةو لخ ةر ( )2012أف تطبيػؽ عمميػات إدارة المعرفػة

و خامف ىذه لنا ج مع درسة لمةدىون ( )2014التػي أشػارت إلػى أف عمميػات تخػزيف ،توزيػع
وتطبي ػؽ المعرفػػة متػػوفروف بدرجػػة (جيػػد) ،وذلػػؾ مػػف وجيػػة نظػػر أدػػحاب المنادػػب اإلش ػرافية .وأف مسػػتوى
تػوافر عمميػػات إدارة المعرفػػة فػػي و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي فػػي قطػػاع غػزة كػػاف جيػػدا .وأف مسػػتوى إدراؾ

العامميف بإدارة المعرفة وأىميتيا مرتفع وأف أف أفراد عينة الدراسة موافقػوف بدرجػة متوسػطة عمػى واقػع تطبيػؽ

إدارة المعرفة في الجامعة .وكذلؾ وجود معوقات لتطبيؽ إدارة المعرفة في الجامعة.
و خامف ىذه لنا جة مةع درسة لغنة

( )2013التػي بينػت أف مسػتوى اسػتخداـ عمميػات إدارة

المعرفة مرتفع .وقد جاءت عممية تشخيص المعرفة في المرتبة األولى ،يمييا توليد المعرفة ،ثـ خزف المعرفة،
وأخي ار عممية توزيع المعرفة.

و خامف ىذه لنا ج مع درس لمدل

( )2012التي بينت ضػعؼ مسػتوى تػوافر متطمبػات إدارة

المعرفػة فػي مؤسسػة رئاسػة مجمػس الػوزراء .وأف ضػعؼ مسػتوى تػوافر متطمبػات تطبيػؽ إدارة المعرفػة فػي
مؤسسة رئاسة مجمس الوزراء بنسبة .%55.78

وفا درس عود ( )2010جاء ترتيػب ممارسػة العػامميف فػي الجامعػات الفمسػطينية لعمميػات إدارة

المعرفة عمى النحو التالي :تطبيؽ المعرفة ،تنظيـ المعرفة ،توليد المعرفة ،التشارؾ بالمعرفة.
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وأشار درس فار عم ان ( )2010إلى أف عمميات إدارة المعرفة تستخدـ جميعيا ،ويوجد تبايف
فػي أكثرىػا اسػتخداماً .وأف أىػـ الممارسػات فػي عمميػة تشػخيص المعرفػة امػتبلؾ األدوات التػي تمكػف مػف

اكتشافيا ،وفي عممية نشر المعرفة تشجيع العامميف عمػى عػرض أفكػارىـ الجديػدة ،وفػي عمميػة توليػد المعرفػة
تشجيع العامميف عمى البحث عنيا في النشرات العممية ،وفي عممية تنظيـ المعرفة استخداـ قاعدة بيانات.
جدو ( :)5.2امم
لفقر
تقػػوـ الػػو ازرة بالردػػد المػػنظـ لممعرفػػة
المتاحػ ػ ػػة والمتجػ ػ ػػددة مػ ػ ػػف مدػ ػ ػػادرىا

1

فقر ممور عمم

كاساب لمعرف

لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

3.413

0.872

7.873

0.000

68.261

لارا ب

1

درج
لمو فق
كبيرة

المختمفة.
تمتم ػػؾ الػػو ازرة آليػػات السػػتقباؿ اآلراء

2

والمقترحات بيف الموظفيف.
ت ػػوفر ال ػػو ازرة سياس ػػات عم ػػؿ داعم ػػة

3

لحرية البحث.
يػػتـ االىتمػػاـ بػػدعـ األفكػػار اإلبداعيػػة

4

لتحقيؽ التنمية.
تحث الو ازرة المػوظفيف عمػى عمميػات

5

تبادؿ المعرفة مع زمبلئيـ.

تضػ ػػع الػ ػػو ازرة موازنػ ػػة مناسػ ػػبة لػ ػػدعـ

6

مشاريع إدارة المعرفة لدييا.

يػػتـ تػػوفير وسػػائؿ تكنولوجيػػة تس ػػاعد

7

الموظفيف عمى اكتساب المعرفة.

يوجػد طػػاقـ مػػف الخبػراء والمستشػػاريف
يعمم ػ ػػوف عم ػ ػػى ت ػ ػػوفير المعرف ػ ػػة ف ػ ػػي

8

3.181

1.004

2.999

0.003

63.623

5

متوسطة

3.279

0.949

4.885

0.000

65.580

2

متوسطة

3.236

0.968

4.042

0.000

64.710

3

متوسطة

3.185

1.019

3.012

0.003

63.696

4

متوسطة

2.681

1.037

-5.106

0.000

53.623

8

متوسطة

3.091

1.007

1.495

0.136

61.812

6

متوسطة

2.877

1.048

-1.954

0.052

57.536

7

متوسطة

الو ازرة
لممور كك

3.118

0.751

2.604

0.010

62.355

ماوسط

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


واقع عمم

كاساب لمعرف في و ازرة الدحة في قطاع غزة جاء بوزف نسػبي ( ،)62.355وىػو بدرجػة

موافقة (متوسطة).
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أعمةةةةى فقةةةةر رق ػػـ ( ،)1وى ػػي (تق ػػوـ ال ػػو ازرة بالرد ػػد الم ػػنظـ لممعرف ػػة المتاح ػػة والمتج ػػددة م ػػف مد ػػادرىا
المختمفة) ،وقد جاءت بوزف نسبي ( ،)68.261وىي بدرجة موافقة (كبيرة).



أدنةةى فقةةر رقػػـ ( ،)6وىػػي (تضػػع الػػو ازرة موازنػػة مناسػػبة لػػدعـ مشػػاريع إدارة المعرفػػة لػػدييا) ،وقػػد جػػاءت
بوزف نسبي ( ،)53.623وىي بدرجة موافقة (متوسطة).

تدؿ النتائج السابقة عمى عممية اكتساب المعرفة بدرجة متوسطة في و ازرة الدحة في قطاع غزة ،وافسةر لبامثة ذلػؾ
بأىمية الحدوؿ عمى المعمومات المتنوعة حوؿ عمؿ الو ازرة ،والحدوؿ عمييا مف مدادرىا المختمفة.
جدو ( :)5.3امم
لفقر
ي ػػتـ ت ػػدريب الموظف ػػوف عم ػػى تخػ ػزيف

1

المعرفة واسترجاعيا.
يتـ توثيؽ األفكار الجديدة المبتكرة.

2

تقػ ػ ػػوـ الػ ػ ػػو ازرة بحفػ ػ ػػظ المعرفػ ػ ػػة فػ ػ ػػي

حواسيب مركزيػة يمكػف الرجػوع إلييػا

3

فقر ممور عمم

اخز ن لمعرف

لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

لارا ب

درج
لمو فق

3.101

1.025

1.644

0.101

62.029

6

متوسطة

2.891

0.962

-1.876

0.062

57.826

8

متوسطة

3.471

0.970

8.067

0.000

69.420

3

كبيرة

واالستفادة منيا وقت الحاجة.
يج ػ ػ ػػري التح ػ ػ ػػديث المس ػ ػ ػػتمر عم ػ ػ ػػى

4

المعارؼ المخزونة.
ي ػ ػػتـ تقيػ ػػيـ جػ ػػودة المعرفػ ػػة المخزن ػ ػػة

5

وتحديثيا باستمرار.
يػػتـ تخػزيف المعرفػػة وتوثيقيػػا بطريقػػة

6

يسيؿ الودوؿ إلييا.

تسػػتخدـ الػػو ازرة األرشػػفة اإللكترونيػػة

7

لتدنيؼ وتوثيؽ المعمومات.

تحػػتفظ الػػو ازرة بسػػجبلت تػػدوف فييػػا

8

موجودات المعرفة التي تمتمكيا.
لممور كك

3.138

0.880

2.600

0.010

62.754

5

متوسطة

2.953

0.950

-0.823

0.411

59.058

7

متوسطة

3.181

0.948

3.176

0.002

63.623

4

متوسطة

3.812

0.818

16.474

0.000

76.232

1

كبيرة

3.616

0.868

11.786

0.000

72.319

2

كبيرة

3.270

0.710

6.328

0.000

65.408

ماوسط

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


واقع عمم

اخز ن لمعرف في و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة جػاء بػوزف نسػبي ( ،)65.408وىػو بدرجػة

موافقة (متوسطة).
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أعمى فقر رقـ ( ،)7وىي (تستخدـ الو ازرة األرشفة اإللكترونية لتدنيؼ وتوثيػؽ المعمومػات) ،وقػد جػاءت
بوزف نسبي ( ،)76.232وىي بدرجة موافقة (كبيرة).



أدنةةى فقةةر رقػػـ ( ،)2وىػػي (يػػتـ توثيػػؽ األفكػػار الجديػػدة المبتكػرة) ،وقػػد جػػاءت بػػوزف نسػػبي (،)57.826
وىي بدرجة موافقة (متوسطة).
تدؿ النتائج السابقة عمى أف عممية تخػزيف المعرفػة بدرجػة متوسػطة فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة،

واعةةزو لبامث ة ذلػػؾ ألىميػػة تخػزيف المعمومػػات لحػػيف االسػػتفادة منيػػا ،فقػػد ال يػػتـ االسػػتفادة مػػف المعمومػػة فػػي
وقت الحدوؿ عمييا ،ولكف يتـ استثمارىا في أوقات الحقة ،أو ربطيا ومقارنتيا بمعمومات الحقة.
و خامف ة ىةةذه لنا ج ة مةةع درس ة لمةةدىون ( )2014التػػي بينػػت أف عمميػػة تخ ػزيف المعرفػػة متػػوفرة بدرجػػة
(جيدة) ،وذلؾ مف وجية نظر أدحاب المنادب االشرافية.
جدو ( :)5.4امم

لفقر

1

فقر ممور عمم

اوز ع لمعرف

لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

يػػتـ توزيػػع المعرفػػة عػػف طريػػؽ

عقػ ػػد دورات تدريبيػ ػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ 3.558

71.159 0.000 11.269 0.823

لارا ب

1

درج
لمو فق
كبيرة

متخدديف ذوي خبرة وكفاءة.
2

تيي ػ ػػئ ال ػ ػػو ازرة الوق ػ ػػت والمن ػ ػػاخ

المبلئمػػيف لتبػػادؿ المعرفػػة بػػيف 3.043

0.979

0.738

60.870 0.461

3

متوسطة

الموظفيف

تش ػػجع ال ػػو ازرة الم ػػوظفيف عم ػػى

3

التواد ػػؿ م ػػع بعض ػػيـ ال ػػبعض

لتب ػ ػ ػػادؿ اآلراء والخبػ ػ ػ ػرات م ػ ػ ػػف 2.942

58.841 0.316 -1.004 0.959

6

متوسطة

خ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ عق ػ ػ ػ ػ ػػد االجتماعػػ ػ ػ ػ ػػات
وحمقات النقاش.
4

5

تت ػ ػ ػػوفر ثقاف ػ ػ ػػة المش ػ ػ ػػاركة ف ػ ػ ػػي

المعرفة في الو ازرة

تس ػػتخدـ ال ػػو ازرة وس ػػائؿ التقني ػػة

2.982

الحديث ػ ػػة ف ػ ػػي نق ػ ػػؿ المعموم ػ ػػات 3.464

59.638 0.754 -0.314 0.959

0.892

بيف الموظفيف.
76

8.641

69.275 0.000

4

2

متوسطة

كبيرة
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لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

لارا ب

لدرس

درج
لمو فق

ي ػ ػ ػ ػػتـ تحفي ػ ػ ػ ػػز الم ػ ػ ػ ػػوظفيف ذوي

المعرفػ ػ ػػة مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ إطػ ػ ػػبلؽ

6

معػ ػػارفيـ الكامنػ ػػة فػ ػػي عقػ ػػوليـ

2.917

58.333 0.187 -1.323 1.046

7

متوسطة

واتاحتيا لممنظمة.
يػػتـ نشػػر ثقافػػة المبػػادرة الفرديػػة

7

والجماعية بيف الموظفيف.

2.978

ي ػ ػػتـ تش ػ ػػجيع الم ػ ػػوظفيف عم ػ ػػى

تولي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد األفك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار الخبلق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 2.895

8

59.565 0.713 -0.369 0.980

57.899 0.100 -1.650 1.058

5

8

متوسطة

متوسطة

والمبدعة.
لممور كك

0.762 3.097

61.947 0.035 2.124

ماوسط

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


واقػع عمم

اوز ع لمعرف فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة جػاء بػوزف نسػبي ( ،)61.947وىػو بدرجػة

موافقة (متوسطة).


أعمى فقر رقـ ( ،)1وىػي (يػتـ توزيػع المعرفػة عػف طريػؽ عقػد دورات تدريبيػة مػف قبػؿ متخددػيف ذوي
خبرة وكفاءة) ،وقد جاءت بوزف نسبي ( ،)71.159وىي بدرجة موافقة (كبيرة).



أدنى فقر رقـ ( ،)8وىي (يتـ تشجيع الموظفيف عمى توليد األفكار الخبلقة والمبدعة) ،وقػد جػاءت بػوزف
نسبي ( ،)57.899وىي بدرجة موافقة (متوسطة).
تدؿ النتػائج السػابقة عمػى أف عمميػة توزيػع المعرفػة بدرجػة متوسػطة فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة،

وافسر لبامث ذلؾ بأىمية أف تكوف المعمومات متوفرة لدى جميع العامميف وذوي العبلقة بيا ،وأنيا تساعدىـ
في إنجاز أعماليـ ،وتحقيؽ أىداؼ الو ازرة.

و خامف ة ىةةذه لنا ج ة مةةع درس ة لمةةدىون ( )2014التػػي تػػرى أف عممي ػة توزيػػع المعرفػػة متػػوفرة
بدرجة (جيدة) ،وذلؾ مف وجية نظر أدحاب المنادب االشرافية.
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جدو ( :)5.5امم
لفقر
1

يػػدرؾ الموظفػػوف أىميػػة إدارة المعرفػػة فػػي
دعـ األنشطة الخادة بعمؿ الو ازرة.

فقر ممور عمم

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لدرس

اطب ح لمعرف

لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

3.580

0.975

9.881

0.000

71.594

لارا ب
1

درج
لمو فق
كبيرة

يػػتـ تطبيػػؽ المعرفػػة مػػف قبػػؿ اإلدارة العميػػا
2

3
4

لمتغمػ ػ ػػب عمػ ػ ػػى المشػ ػ ػػكبلت التػ ػ ػػي تواجػ ػ ػػو

الموظفيف.
تسػػتخدـ اإلدارة العميػػا تطبيػػؽ المعرفػػة فػػي

تعديؿ التوجو االستراتيجي.

يػػتـ توظيػػؼ المعرفػػة التػػي تمتمكيػػا الػػو ازرة
في معالجة المشكبلت الجديدة.

3.174

1.033

2.796

0.006

63.478

5

متوسطة

3.087

1.037

1.393

0.165

61.739

6

متوسطة

3.312

0.971

5.332

0.000

66.232

2

متوسطة

يس ػ ػػتند المختد ػ ػػوف ف ػ ػػي تطبي ػ ػػؽ المعرف ػ ػػة
5

6

عمػػى بنػػاء قاعػػدة بيانػػات تػػوفر ليػػـ فػػرص

االستفادة مف المعرفة.
يػػتـ تػػذليؿ العقبػػات وا ازلػػة الدػػعوبات التػػي

تح ػ ػػد م ػ ػػف ق ػ ػػدرة الم ػ ػػوظفيف عم ػ ػػى تطبي ػ ػػؽ

3.254

2.935

0.923

0.916

4.565

-1.183

0.000

0.238

65.072

58.696

3

7

متوسطة

متوسطة

المعرفة.
7

يشػ ػػمؿ نظػ ػػاـ تقيػ ػػيـ أداء المػ ػػوظفيف عمػ ػػى
مدى تطبيؽ المعرفة المكتسبة في العمؿ.

3.210

0.938

3.723

0.000

64.203

4

متوسطة

ي ػػتـ م ػػنح الم ػػوظفيف الد ػػبلحيات الكافي ػػة
8

والحري ػ ػ ػػة لتطبي ػ ػ ػػؽ المعموم ػ ػ ػػات والمعرف ػ ػ ػػة

2.743

1.060

-4.033

0.000

54.855

8

متوسطة

المتجددة في مجاؿ عمميـ.
لممور كك

3.162

0.761

3.531

0.000

63.234

ماوسط

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


واقع عمم

اطب ح لمعرف في و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة جػاء بػوزف نسػبي ( ،)63.234وىػو بدرجػة

موافقة (متوسطة).


أعمى فقر رقـ ( ،)1وىي (يدرؾ الموظفوف أىمية إدارة المعرفة في دعـ األنشطة الخادة بعمؿ الو ازرة)،
وقد جاءت بوزف نسبي ( ،)71.594وىي بدرجة موافقة (كبيرة).
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لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لدرس

أدنى فقةر رقػـ ( ،)8وىػي (يػتـ مػنح المػوظفيف الدػبلحيات الكافيػة والحريػة لتطبيػؽ المعمومػات والمعرفػة
المتجددة في مجاؿ عمميـ) ،وقد جاءت بوزف نسبي ( ،)54.855وىي بدرجة موافقة (متوسطة).

تدؿ النتائج السػابقة عمػى أف عمميػة تطبيػؽ المعرفػة بدرجػة متوسػطة فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة ،واعةزو
لبامث ذلؾ بأىمية االستفادة مف المعمومات واستثمارىا االستثمار األمثؿ ،وعدـ تركيا حبيسة في األرشيؼ.

و خامف ىذه لنا ج مع درسة لمةدىون ( )2014التػي خمدػت أف عمميػة تطبيػؽ المعرفػة متػوفرة بدرجػة
(جيدة) ،وذلؾ مف وجية نظر أدحاب المنادب االشرافية.

 5.1.2ناائج لسؤ

لثانا ومناوشايا:

ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ما مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة؟
وتـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ باستخداـ اختبار  Tلمعينة الواحدة ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)5.6امم
لفقر
1
2
3
4

يعػ ػ ػػد اإلبػ ػ ػػداع التنظيمػ ػ ػػي عممي ػ ػ ػػة

مقدودة مخطط ليا مف اإلدارة.

ت ػ ػػتـ معالج ػ ػػة المش ػ ػػكبلت وايج ػ ػػاد
حموؿ سريعة ليا.

يػ ػ ػػتـ تشػ ػ ػػجيع المبػ ػ ػػادرات الفرديػ ػ ػػة

والجماعية.

يتمتع الموظفوف بالحرية فػي طػرح
األفكار الجديدة.

فقر ممور

بد ع لانظ ما

لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

لارا ب

درج
لمو فق

3.312

1.050

4.930

0.000

66.232

3

متوسطة

2.953

1.028

-0.761

0.447

59.058

8

متوسطة

3.011

1.050

0.172

0.864

60.217

6

متوسطة

3.163

0.930

2.914

0.004

63.261

4

متوسطة

يستطيع الموظفوف تكييؼ أسػاليب
5

6
7
8

العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتجدات

والمتغيرات.
توج ػ ػػد حري ػ ػػة نق ػ ػػؿ التج ػ ػػارب ب ػ ػػيف
الموظفيف في الو ازرة.

يػرتبط اإلبػػداع فػػي المخرجػػات مػػع
الخطط االستراتيجية في الو ازرة.

تبح ػػث ال ػػو ازرة ع ػػف ف ػػرص لت ػػوفير

3.435

0.848

8.516

0.000

68.696

1

كبيرة

3.109

0.892

2.025

0.044

62.174

5

متوسطة

2.902

0.919

-1.768

0.078

58.043

11

متوسطة

2.957

1.040

-0.694

0.488

59.130

7

متوسطة
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لفقر

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لماوسط

نمرف

وم

وم

لوزن

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لنسبا

لارا ب

لدرس
درج
لمو فق

أساليب عمؿ جديدة باستمرار.
9
10
11
12

يتـ تجريب األفكار اإلبداعية التي
يقترحيا الموظفوف
تقدـ الػو ازرة حػوافز معنويػة وماديػة
لممبدعيف.
تعتبر األخطاء فرص لمتعمـ.
تتػػيح الػػو ازرة فػػرص المشػػاركة فػػي
طرح كؿ جديد بشأف العمؿ.
لممور كك

2.906

0.933

-1.677

0.095

58.116

10

متوسطة

2.572

1.232

-5.764

0.000

51.449

12

متوسطة

3.373

1.076

5.760

0.000

67.464

2

متوسطة

2.920

1.034

-1.280

0.202

58.406

9

متوسطة

3.051

0.696

1.218

0.224

61.021

ماوسط

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


مسػػتوى

بةةد ع لانظ مةةا فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غػزة جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)61.021وىػػو بدرجػػة

موافقة (متوسطة).


أعمةى فقةر رقػػـ ( ،)5وىػي (يسػتطيع الموظفػػوف تكييػؼ أسػاليب العمػؿ مػػع المسػتجدات والمتغيػرات) ،وقػػد
جاءت بوزف نسبي ( ،)68.696وىي بدرجة موافقة (كبيرة).



أدنةةةى فقةةةر رقػػـ ( ،)10وىػػي (تقػػدـ الػػو ازرة ح ػوافز معنويػػة وماديػػة لممبػػدعيف) ،وقػػد جػػاءت بػػوزف نسػػبي
( ،)51.449وىي بدرجة موافقة (متوسطة).

تدؿ النتائج السابقة عمى تطبيؽ اإلبداع التنظيمي بدرجة متوسطة في و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة،

وافسةةةر لبامثةةة ذل ػػؾ ب ػػوعي وادراؾ قي ػػادة و ازرة الد ػػحة ألىمي ػػة اإلب ػػداع التنظيم ػػي ،وتش ػػجيع الع ػػامميف عم ػػى
اإلبداع ،وتوفير البيئة المناسبة لذلؾ ،ولكف يبقى اإلبػداع محػدودا ،نظػ اًر لمػا تمػر بػو و ازرة الدػحة كغيرىػا مػف
الو ازرات مف أزمات ونقص في اإلمكانات المتاحة ،التي تقؼ حائبل أماـ اإلبداع في بعض األحياف.

و خامفةةة ىةةةذه لنا جةةة درسةةة  Abdullahaوآخةةةرون ( )2014التػػي تػػرى أف مسػػتوى اإلبػػداع

مرتفع ،وخمل درس

 Hassanو خرون ( )2012إلى أف مستوى االبداع مرتفع بوزف نسبي .%78

وب ن درس أسام

( )2014أف اعتماد المؤسسات الدغيرة والمتوسطة عمى اإلبداع بشكؿ عػاـ

مقتدػػر عمػػى تنميػػة القػػدرات والميػػارات اإلبداعيػػة لػػدى عماليػػا ،مػػرو ار باإلبػػداع التنظيمػػي ،وتشػػجيع العػػامميف

عمػػى توليػػد أفكػػار جديػػدة تسػػيـ فػػي زيػػادة إيراداتيػػا ،وتحقيػػؽ البقػػاء والنمػػو ،مػػف خػػبلؿ التركيػػز عمػػى الن ػواحي
العممية المؤدية لتحقيؽ أفضؿ مردود مالي وأفضؿ خدمة عمى حد سواء.
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وود أشةار درسة فية

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لدرس

( )2015أف عمميػة اإلبػداع التنظيمػي تتطمػب التفاعػؿ البنػاء بػيف قػدرات

العامميف اإلبداعية والبيئة المحيطة.
وارى درس  )2012( Pifferأف ىناؾ ثبلثة أبعاد لئلبداع (الجدة ،والمبلئمة ،واألثر) تشكؿ ىذه

األبعاد اإلطار العاـ الذي يمكف مػف خبللػو تعريػؼ اإلبػداع وقياسػو .ووجػود عامػؿ رئػيس لئلبػداع يعتمػد عمػى
أخطاء منيجية ومفاىيمية ،وأف إبداع الشخص يمكف تقييمو بشكؿ غير مباشر ،عمى سبيؿ المثاؿ (استبيانات
التقارير الشخدية) ولكف ال يمكف أف يقاس بشكؿ مباشر.

وأشار درس  )2011( Brunoأف أنشطة االبداع تشعر المديريف التنفيذييف بقدر مف القمؽ.
وب ن درس ماوي ( )2011عدـ اىتماـ الشركة باألنظمة المعموماتية الحديثة إلنجػاز عمميػا إذ
تعتمد عمى استخداـ الحاسوب في العمؿ االداري بودفة األساس في التطوير واالبداع لدى العامميف ،وافتقار

الشركة إلى االساليب العممية الحديثة في تحسيف عممياتيا االنتاجية ،إذ تعتمد الشركة عمى امكاناتيا وخبراتيا
المتوافرة في تحسيف عممياتيا االنتاجية دوف التركيز عمى االساليب التػي تحقػؽ زيػادة فػي انتاجيػا وكفػاءة فػي
ادائيػا ممػا يػنعكس سػمبا عمػى رغبػة العػامميف فػي االبػداع وتحسػيف أدائيػـ ،ضػعؼ اىتمػاـ الشػركة بتحسػيف
وتطوير الميارات المتوافرة في داخميا.

 5.1.3ناائج لسؤ

لثالث:

ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىؿ يوجد عالو بيف عمميات إدارة المعرفة وبيف مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة؟
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ دياغة الفرضية الرئيسة التالية:
ال يوجد عبلقة ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف عمم ا إد ر لمعرفة وبػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
وتػػـ التحقػػؽ مػػف دػػحة ىػػذه الفرضػػية عػػف طريػػؽ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي

الجدوؿ التالي:

جدو ( :)5.7معام راباط ب رسون ب ن عمم ا إد ر لمعرف وب ن مساوى

معام

راباط

0.836

بد ع لانظ ما

و م ""Sig.

مساوى لد ل

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )275ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05
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وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


معامؿ ارتباط بيرسوف بيف عمميات إدارة المعرفة وبيف مستوى اإلبداع التنظيمي داؿ إحدائياً ،وىذا يدؿ

عمى وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم ا إد ر لمعرف وبيف مستوى
اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
ت ػػدؿ النت ػػائج الس ػػابقة عم ػػى وج ػػود عبلق ػػة إيجابي ػػة ب ػػيف عممي ػػات إدارة المعرف ػػة وب ػػيف مس ػػتوى اإلب ػػداع

التنظيمػػي فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة ،أي أنػػو كممػػا تػػـ تطبيػػؽ عمميػػات إدارة المعرفػػة كممػػا زاد مسػػتوى
اإلبػػداع التنظيمػػي فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة ،وافسةةةر لبامثةةة ذلػػؾ بػػأف المعرفػػة بمراحميػػا المختمفػػة:
(االكتساب ،التخػزيف ،التوزيػع ،التطبيػؽ) تػوفر بيئػة مناسػبة ووحػدة فيػـ بػيف جميػع العػامميف مػف ذوي العبلقػة،

وتعمػػؿ عمػػى حدػػوؿ العػػامميف عمػػى جميػػع المعمومػػات التػػي تسػػاعدىـ فػػي إنجػػاز أعمػػاليـ عمػػى أكمػػؿ وجػػو،

وتحقيؽ أىداؼ الو ازرة المخطط ليا مسبقاً.

و افق ة ىةةذه لنا ج ة مةةع درس ة مممةةد ( )2013التػػي خمدػػت إلػػى وجػػود عبلقػػة وثيقػػة بػػيف إدارة

المعرف ػػة واإلب ػػداع التنظيم ػػي .فالمعرف ػػة كق ػػوة أساس ػػية محرك ػػة لبلقتد ػػاد وب نةةة درسةةة لةةةدوري و لعةةةزوي

( )2004أنػػو توجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحدػػائية بػػيف إدارة المعرفػػة واإلبػػداع المنظمػػي واةةرى درس ة Pinar
و خرون ( )2010أف عمميات المعرفة مرتبطة بشكؿ إيجابي باألداء اإلبداعي واالبتكاري.

وب نةةة درسةةة لعمةةةا ( )2013أف عمميػػات إدارة المعرفػػة تسػػاىـ فػػي تعزيػػز قػػدرة المنظمػػة عمػػى
تحقيػػؽ أىػػدافيا ،فيمػػا يخػػتص بالحدػػة السػػوقية ورضػػا الزبػػائف ،ويعػػزز اإلبػػداع التنظيمػػي دور عمميػػات إدارة

المعرفػػة ،ويكمميػػا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أداء تشػػغيمي أفضػػؿ لممنظمػػات ،ممػػا يػػدعـ بشػػكؿ مباشػػر وغيػػر مباشػػر
نتائجيا المالية.
وأشةار درسة

 )2011( Guadamillas & Donateإلػى أف الثقافػة التػي مركزىػا المعرفػة

والقيادة الموجية نحػو المعرفػة وممارسػات المػوارد البشػرية التػي مركزىػا المعرفػة تػؤدي دو ار معتػدال فػي العبلقػة
بيف ممارسات اكتشاؼ المعرفة واستغبلليا مف جية ،واإلبداع مف جية أخرى في شركات عينة الدراسة.

واةةةةرى درسةةةةة لغةةةةةالبا ( )2011أف المعرفػ ػػة أدػ ػػبحت المػ ػػورد االسػ ػػتراتيجي األساسػ ػػي والحػ ػػرج

لممنظمات في بيئة العمؿ المعادرة.
و افرع من لفرض

لرئ س لسابق لفرض ا

لفرع

لاال :

.1ال يوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف عمم ة كاسةةاب لمعرفة وبػػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
وتػػـ التحقػػؽ مػػف دػػحة ىػػذه الفرضػػية عػػف طريػػؽ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ

التالي:
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جدو ( :)5.8معام راباط ب رسون ب ن عمم

راباط

معام

0.747

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

كاساب لمعرف وب ن مساوى

لدرس

بد ع لانظ ما

و م ""Sig.

مساوى لد ل

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )275ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


معامؿ ارتباط بيرسوف بيف عمم

كاساب لمعرف وبيف مستوى اإلبداع التنظيمي داؿ إحدائياً ،وىذا

يدؿ عمى وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم

كاساب لمعرف وبيف

مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
تدؿ النتائج السابقة عمى وجود عبلقة إيجابية بيف عممية اكتساب المعرفة وبػيف مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي فػي

و ازرة الدحة في قطاع غزة ،أي أنو كمما تـ تطبيؽ عممية اكتساب المعرفة كمما زاد مستوى اإلبداع التنظيمػي
في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
.2ال يوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف عمم ة اخةةز ن لمعرف ة وبػػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
وتػػـ التحقػػؽ مػػف دػػحة ىػػذه الفرضػػية عػػف طريػػؽ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ

التالي:

جدو ( :)5.9معام راباط ب رسون ب ن عمم

معام

راباط

0.649

اخز ن لمعرف وب ن مساوى

بد ع لانظ ما

و م ""Sig.

مساوى لد ل

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )275ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


معامؿ ارتباط بيرسوف بيف عمم

اخز ن لمعرف وبيف مستوى اإلبداع التنظيمي داؿ إحدائياً ،وىذا

يدؿ عمى وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم

اخز ن لمعرف وبيف

مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
تدؿ النتائج السابقة عمى وجػود عبلقػة إيجابيػة بػيف عمميػة تخػزيف المعرفػة وبػيف مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي فػي

و ازرة الدحة في قطاع غزة ،أي أنو كمما تـ تطبيػؽ عمميػة تخػزيف المعرفػة كممػا زاد مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي
في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
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لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لدرس

.3ال يوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف عمم ة اوز ةةع لمعرف ة وبػػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
وتػػـ التحقػػؽ مػػف دػػحة ىػػذه الفرضػػية عػػف طريػػؽ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ
التالي:
جدو ( :)5.10معام راباط ب رسون ب ن عمم

معام

راباط

0.834

اوز ع لمعرف وب ن مساوى

بد ع لانظ ما

و م ""Sig.

مساوى لد ل

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )275ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


معامؿ ارتباط بيرسوف بيف عمم

اوز ع لمعرف وبيف مستوى اإلبداع التنظيمي داؿ إحدائياً ،وىذا يدؿ

عمى وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم

اوز ع لمعرف وبيف مستوى

اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
تػدؿ النتػائج السػابقة عمػى وجػود عبلقػػة إيجابيػة بػيف عمميػة توزيػع المعرفػػة وبػيف مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي فػػي
و ازرة الدحة في قطاع غػزة ،أي أنػو كممػا تػـ تطبيػؽ عمميػة توزيػع المعرفػة كممػا زاد مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي

في و ازرة الدحة في قطاع غزة.

.4ال يوجػػد عبلقػػة ذات داللػػة إحدػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )α≤0.05بػػيف عمم ة اطب ةةح لمعرف ة وبػػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
وتػػـ التحقػػؽ مػػف دػػحة ىػػذه الفرضػػية عػػف طريػػؽ إيجػػاد معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،كمػػا ىػػو مبػػيف فػػي الجػػدوؿ
التالي:
جدو ( :)5.11معام راباط ب رسون ب ن عمم

معام

راباط

0.789

اطب ح لمعرف وب ن مساوى

بد ع لانظ ما

و م ""Sig.

مساوى لد ل

0.000

دالة عند 0.05

* قيمة "ر :معامؿ ارتباط بيرسوف" عند درجة حرية ( )275ومستوى داللة (.)0.195( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
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معامؿ ارتباط بيرسوف بيف عمم

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لدرس

اطب ح لمعرف وبيف مستوى اإلبداع التنظيمي داؿ إحدائياً ،وىذا

يدؿ عمى وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم

اطب ح لمعرف وبيف

مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
تدؿ النتائج السابقة عمى وجود عبلقػة إيجابيػة بػيف عمميػة تطبيػؽ المعرفػة وبػيف مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي فػي

و ازرة الدحة في قطاع غزة ،أي أنو كمما تـ تطبيؽ عمميػة تطبيػؽ المعرفػة كممػا زاد مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي
في و ازرة الدحة في قطاع غزة.

 5.1.4ناائج لسؤ

لربع ومناوشايا:

ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىؿ يوجد أثر لعمميات إدارة المعرفة عمى مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة؟
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ دياغة الفرضية التالية:
ال يوجد أثػر ذو داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05لعمميػات إدارة المعرفػة عمػى مسػتوى اإلبػداع

التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.

وت ػػـ التحق ػػؽ م ػػف د ػػحة ى ػػذه الفرض ػػية باس ػػتخداـ تحمي ػػؿ االنح ػػدار الخط ػػي (

 ،)Analysisكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)5.12امم

لماغ ر

لمساقم

نمد ر لخطا ب ن لماغ ر

معام

نمد ر

Regression

Linear

لمساقم و لماغ ر لاابع

و م ""T

و م ""Sig.

لد ل

1

لق م لثابا

0.509

0.104

0.000

دل

2

عممية اكتساب المعرفة

0.197

0.047

0.000

دالة

3

عممية تخزيف المعرفة

0.136

0.051

0.008

دالة

4

عممية توزيع المعرفة

0.488

0.058

0.000

دالة

5

عممية تطبيؽ المعرفة

0.273

0.052

0.000

دالة

معام لامد د = ( – )0.749معام لامد د لمعد = ()0.745
وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


معام

لامد د = ( ،)0.749ومعام

لامد د لمعد = ( ،)0.745أي أف ما نسبتو ( )%74.50مف

التغير في (مستوى اإلبداع التنظيمي) يعود لمتغير في المتغيرات المستقمة سابقة الذكر في الجدوؿ،
والنسبة المتبقية تعود لمتغير في عوامؿ أخرى.
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لماغ ر

ذ

د ل إملائ

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لدرس

ىي ( :لماغ ر لثاب  ،عممية اكتساب المعرفة ،عممية تخزيف المعرفة،

عممية توزيع المعرفة ،عممية تطبيؽ المعرفة) ،أي أنيا تؤثر في مستوى اإلبداع التنظيمي.


معادل

نمد ر ىي :مستوى اإلبداع التنظيمي = ( * 0.197 + 0.509 +عممية اكتساب المعرفة) +

( * 0.136عممية تخزيف المعرفة) ( * 0.488 +عممية توزيع المعرفة) ( * 0.273 +عممية تطبيؽ

المعرفة).

تدؿ النتائج السابقة عمى وجود أثػر إيجػابي لتطبيػؽ عمميػات إدارة المعرفػة عمػى مسػتوى اإلبػداع التنظيمػي فػي

و ازرة الدحة في قطاع غزة.

و افق ىذه لنا جة مةع درسة

 )2011( Kianto &Andreevaالتػي أشػارت إلػى أف جميػع

عمميات إدارة المعرفة ليا تأثير مفيد عمى اإلبداع ،ولكف عممية خمؽ المعرفة تعد األكثر تػأثيرا ،تتوسػط عمميػة

خمػؽ المعرفػػة بشػكؿ كامػػؿ العبلقػة بػػيف توثيػػؽ ومشػاركة المعرفػػة داخػؿ المنظمػػة ،واكتسػاب المعرفػػة الخارجيػػة،
وأداء اإلبداع ،كثافة المعرفة تزيد جميع عمميات إدارة اإلبداع ،فضبل عف أنيػا تػؤدي دو ار وسػيطا لمعبلقػة بػيف

توثيؽ ومشاركة المعرفة وخمؽ المعرفة.
و افق مةع درسة دوسة

( )2007التػي تػرى أف ىنػاؾ تػوافر إلدارة المعرفػة (الضػمنية والظػاىرة)

وتجانسػيا لػػدى مػدراء الشػػركة المبحوثػة والمتمثمػػة بالميػػارة والخبػرة والمعرفػػة حػوؿ السػػوؽ والمنافسػيف تسػػيـ فػػي
توفر القدرات اإلبداعية في مجاؿ اتخاذ القرار وتشجيع اإلبداع وبالتالي تعزيز اإلبداع المنظمي ،أي أف ىناؾ

تأثير إلدارة المعرفة باإلبداع المنظمي ،أيضا قد استفادت الشركة مف المعرفة لممدراء ،والتي تػؤثر فػي قػدراتيـ

اإلبداعية عمى إيجاد طرائؽ جديدة وفي اتخاذ الق اررات وتشجيع اإلبداع.

 5.1.5ناائج لسؤ

لخامس ومناوشايا:

ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىؿ يوجد فروح بيف متوسطات استجابات أقراد عينػة الد ارسػة حػوؿ تطبيػؽ عمميػات إدارة المعرفػة فػي
و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغيرات( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سػنوات

الخدمة)؟

ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ دياغة الفرضية الرئيسة التالية:
ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد

عينة الد ارسػة حػوؿ عمميػات إدارة المعرفػة فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة تعػزى لمتغيػرات( :الجػنس ،العمػر،
المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
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لرئ س لسابق لفرض ا

و افرع من لفرض

لفرع

لدرس

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لاال :

 .1ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لجنس.

وتـ التحقؽ مف دحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)5.13لفرووا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف بالنسب لماغ ر لجنس

لممور

اكتساب المعرفة

تخزيف المعرفة

توزيع المعرفة

تطبيؽ المعرفة

عمم ا إد ر لمعرف

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لد ل

0.761

لجنس

لعدد

ذكر

205

3.179

أنثى

71

2.940

0.698

ذكر

205

3.287

0.753

أنثى

71

3.224

0.568

ذكر

205

3.165

0.789

أنثى

71

2.901

0.641

ذكر

205

3.206

0.797

أنثى

71

3.033

0.633

ذكر

205

3.209

0.707

أنثى

71

3.025

0.556

2.330

0.644

2.541

1.653

1.997

0.021

0.520

0.012

0.099

0.047

دالة

غير دالة

دالة

غير دالة

دل

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )274وعند مستوى داللة (.)1.980( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Tالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Tالجدولية في محور عمم ا

إد ر لمعرف وفا لممور

و

و لثالث ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات
استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير
لجنس وللالح ( لذكور).
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قيمة " "Tالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Tالجدولية في لممور لثانا و لثالث ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة
حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لجنس.
تدؿ النتائج السابقة عمى اختبلؼ وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ

االشرافية في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة باختبلؼ الجنس ،وأف
تقديرات الذكور أعمى مف تقديرات اإلناث ،وافسر لبامث ذلؾ بأف أكثر العامميف في الوظائؼ االشرافية في

و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة ىـ مف الذكور ،باإلضافة إلى أف المنادب العميا يشغميا الذكور ،وىـ

أكثر اطبلعاً ودراية بعمؿ الو ازرة ،وعبلقاتيا مع الو ازرات األخرى والمؤسسات ذات العبلقة.
و خامفةة ىةةةذه لنا جةة مةةةع درسةة لعمةةةو

( )2011التػػي بينػػت وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة

إحدػػائية لدرجػػة ممارسػػة العػػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ،وذلؾ لدالح اإلناث.

و خامفة مةةع درسة لملةةري ( )2015لاةةا أشةةار إلػػى إنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية
تعزى لمتغير الجنس ،حوؿ عمؿ عمى الكشؼ عف واقع القيادة االستراتيجية بو ازرة الداخميػة واألمػف الػوطني –
الشؽ المدني في قطاع غزة ،إبراز واقع عمميات إدارة المعرفة بالو ازرة.

و خامف ة مةةع درسةة لمةةدىون ( )2014التػػي تػػرى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية تعػػزى
لمتغير الجنس.
و خامف ة مةةع درس ة عةةود ( )2010لاةةا اةةرى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية لواقػػع إدارة
المعرفة في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس.
 .2ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لعمر.

وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػو مبػيف فػي الجػػدوؿ

التالي:
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جدو ( :)5.14لفرووا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف بالنسب لماغ ر لعمر

لممور

اكتساب المعرفة

تخزيف المعرفة

توزيع المعرفة

تطبيؽ المعرفة

عمم ا إد ر
لمعرف

لعمر

لعدد

أقؿ مف  35عاـ

60

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

3.090

0.914

مف -35أقؿ مف 3.041 128 40

 0.129 2.060 0.768غير دالة

 40عاـ فأكثر

88

3.249

0.575

أقؿ مف  35عاـ

60

3.190

0.673

مف -35أقؿ مف 3.272 128 40

 0.536 0.624 0.770غير دالة

 40عاـ فأكثر

88

3.322

0.643

أقؿ مف  35عاـ

60

2.915

0.758

مف -35أقؿ مف 3.099 128 40

 0.056 2.912 0.858غير دالة

 40عاـ فأكثر

88

3.220

0.575

أقؿ مف  35عاـ

60

2.929

0.777

مف -35أقؿ مف 3.170 128 40

0.011 4.558 0.854

 40عاـ فأكثر

88

3.308

أو من  35عا

60

0.705 3.031

0.545

من -35أو من 0.090 2.427 0.747 3.146 128 40
 40عا فأكثر

88

دالة

0.513 3.275

غر
دل

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )274 ،2وعند مستوى داللة (.)3.040( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور عمم ا

إد ر لمعرف وفا لممور

و

و لثانا و لثالث ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ()α≤0.05
بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في

قطاع غزة تعزى لمتغير لعمر.


قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في لممور لربع ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات
داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ تطبيؽ
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عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لعمر وللالح لذ ن أعمارى (40

عا فأكثر).

تدؿ النتائج السابقة عمى تشابو وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ االشرافية

في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة باختبلؼ العمر ،واعزو
لبامث ذلؾ بأف جميع العامميف في الوظائؼ االشرافية في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة يعمموف

في بيئة مؤسسية واحدة ،وتربطيـ بيئة ميدانية مشتركة.
و افق ىةذه لنا جة مةع درسة لملةري ( )2015التػي أوضػحت أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة
إحدائية تعزى لمتغير العمر عمؿ عمى الكشؼ عف واقع القيػادة االسػتراتيجية بػو ازرة الداخميػة واألمػف الػوطني
– الشؽ المدني في قطاع غزة ،إبراز واقع عمميات إدارة المعرفة بالو ازرة.
وإليج ػػاد الفروق ػػات ب ػػيف المجموع ػػات ف ػػي مح ػػور عممي ػػات إدارة المعرف ػػة بالنس ػػبة لمتغي ػػر لعمةةةر ت ػػـ
استخداـ اختبار شيفيو ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)5.15لفرووا ب ن لمجموعا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف ( لممور لربع) بالنسب لماغ ر لعمر

من -35أو من 40

لعمر

أو من  35عا

أقؿ مف  35عاـ

1

مف -35أقؿ مف 40

0.241

1

 40عاـ فأكثر

*0.379

0.138

 40عا فأكثر

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


يوجد فروقات بيف مجموعة ( 40عاـ فأكثر) ومجموعة (أقؿ مف  35عاـ) ،ولدالح مجموعة ( 40عاـ

فأكثر).

 .3ال يوجػد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ عمميػػات إدارة المعرف ػػة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قط ػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغيػػر لمؤىةةة
لعمما.
وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػا ىػو مبػيف فػي

الجدوؿ التالي:
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جدو ( :)5.16لفرووا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف بالنسب لماغ ر لمؤى لعمما
لممور

اكتساب المعرفة

تخزيف المعرفة

توزيع المعرفة

تطبيؽ المعرفة

عمم ا إد ر لمعرف

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

0.373

لمؤى لعمما

لعدد

دبموـ فأقؿ

31

3.302

بكالوريوس

181

3.128

0.805

دراسات عميا

64

2.998

0.718

دبموـ فأقؿ

31

3.435

0.514

بكالوريوس

181

3.358

0.657

دراسات عميا

64

2.941

0.833

دبموـ فأقؿ

31

3.149

0.388

بكالوريوس

181

3.157

0.774

دراسات عميا

64

2.904

0.836

دبموـ فأقؿ

31

3.077

0.471

بكالوريوس

181

3.262

0.787

دراسات عميا

64

2.918

0.748

دبمو فأو

31

3.241

0.375

بكالور وس

181

3.227

0.678

درسا عم ا

64

2.940

0.737

1.778

9.679

2.712

5.221

4.603

0.171

0.000

0.068

0.006

0.011

غير دالة

دالة

غير دالة

دالة

دل

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )274 ،2وعند مستوى داللة (.)3.040( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في محور عمم ا

إد ر لمعرف وفا لممور لثانا

و لربع ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات

استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير
لمؤى لعمما وللالح ممم ( لدبمو فأو ).



قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في لممور

و و لثالث ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة

حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمؤى لعمما وللالح ممم

( لدبمو فأو ).
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تدؿ النتائج السابقة عمى اختبلؼ وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ

االشرافية في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ عمميات إدارة المعرفة باختبلؼ المؤىؿ العممي،
وافسر لبامث ذلؾ بمندب العامؿ ومكاف العمؿ الذي يشغمو في الو ازرة ،بغض النظر عف المؤىؿ العممي

الذي يحممو.
و خامف ىذه لنا ج مع درسة لعمةو

( )2011التػي خمدػت أنػو ال توجػد فػروؽ جوىريػة ذات

دالل ػػة إحد ػػائية ب ػػيف المؤى ػػؿ العمم ػػي بالنس ػػبة ل ػػدور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة ف ػػي

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

و خامف مع درس عود ( )2010التػي تػرى أنػو ال يوجػد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية لواقػع إدارة
المعرفػػة ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية فػػي بع ػػدي التش ػػارؾ ف ػػي المعرف ػػة وتطبيػػؽ المعرف ػػة تع ػػزى لمتغي ػػر المؤى ػػؿ

العممي.

وإليجاد الفروقػات بػيف المجموعػات فػي محػور عمميػات إدارة المعرفػة بالنسػبة لمتغيػر المؤىػؿ العممػي

تـ استخداـ اختبار شيفيو ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدو ( :)5.17لفرووا ب ن لمجموعا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف بالنسب لماغ ر لمؤى لعمما
بكالور وس

لمؤى لعمما

دبمو فأو

دبموـ فأقؿ

1

بكالوريوس

0.014-

1

دراسات عميا

*0.301-

*0.286-

درسا عم ا

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


يوجد فروقات بيف مجموعة (درسا عم ا) ومجموعة (دبمو فأو ) ،ولدالح مجموعة (دبمو فأو ).



يوجد فروقات بيف مجموعة (درسا عم ا) ومجموعة (بكالور وس) ،ولدالح مجموعة (بكالور وس).
جدو ( :)5.18لفرووا ب ن لمجموعا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف ( لممور لثانا)
بالنسب لماغ ر لمؤى لعمما
لمؤى لعمما

بكالور وس

دبمو فأو

دبمو فأو

1

بكالور وس

-0.077

1

درسا عم ا

-*0.494

-*0.417

درسا عم ا

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


يوجد فروقات بيف مجموعة (بكالوريوس) ومجموعة (دبموـ فأقؿ) ،ولدالح مجموعة دبموـ فأقؿ
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يوجد فروقات بيف مجموعة (دراسات عميا) ومجموعة (بكالوريوس) ،ولدالح مجموعة (بكالوريوس).



جدو ( :)5.19لفرووا ب ن لمجموعا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف ( لممور لربع)
بالنسب لماغ ر لمؤى لعمما

لمؤى لعمما

دبمو فأو

دبموـ فأقؿ

1

بكالوريوس

0.186

1

دراسات عميا

-0.159

-*0.344

درسا عم ا

بكالور وس

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


يوجد فروقات بيف مجموعة (بكالوريوس) ومجموعة (دبموـ فأقؿ) ،ولدالح مجموعة (دبموـ فأقؿ).



يوجد فروقات بيف مجموعة (دراسات عميا) ومجموعة (بكالوريوس) ،ولدالح مجموعة (بكالوريوس).
 .4ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغيػػر لمسةةمى
لوظ فا.

وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػو مبػيف فػي الجػػدوؿ

التالي:

جدو ( :)5.20لفرووا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف بالنسب لماغ ر لمسمى لوظ فا
لممور

اكتساب المعرفة

تخزيف المعرفة

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

0.778

لمسمى لوظ فا

لعدد

رئيس شعبة

98

3.047

رئيس قسـ

143

3.090

0.754

رئيس وحدة

29

3.414

0.592

مدير دائرة

3

3.042

0.520

مدير عاـ

3

3.958

0.289

رئيس شعبة

98

3.369

0.694

رئيس قسـ

143

3.143

0.724

رئيس وحدة

29

3.491

0.608

مدير دائرة

3

3.333

0.711

93

2.385

3.032

0.052

0.018

غير دالة

دالة

امم
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لممور

توزيع المعرفة

تطبيؽ المعرفة

عمم ا إد ر لمعرف

لدرس

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

0.144

لمسمى لوظ فا

لعدد

مدير عاـ

3

3.917

رئيس شعبة

98

3.098

0.797

رئيس قسـ

143

3.023

0.743

رئيس وحدة

29

3.371

0.684

مدير دائرة

3

3.125

0.750

مدير عاـ

3

3.958

0.072

رئيس شعبة

98

3.173

0.829

رئيس قسـ

143

3.082

0.733

رئيس وحدة

29

3.513

0.585

مدير دائرة

3

3.208

0.946

مدير عاـ

3

3.125

0.433

رئ س شعب

98

3.172

0.712

رئ س وس

143

3.085

0.666

رئ س ومد

29

3.447

0.538

مد ر د ئر

3

3.177

0.609

مد ر عا

3

3.740

0.018

2.278

1.974

2.365

0.061

0.099

0.053

غير دالة

غير دالة

غر دل

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )127 ،4وعند مستوى داللة (.)2.240( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور عمم ا

إد ر لمعرف وفا لممور

و

و لثالث و لربع ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف
متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة

تعزى لمتغير لمسمى لوظ فا.


قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في لممور لثانا ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ

عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمسمى لوظ فا وللالح ( لمدرء
لعامون).
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لدرس

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

تدؿ النتائج السابقة عمى تشابو وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ االشرافية

في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ عمميات إدارة المعرفة بالنسبة لمسمياتيـ الوظيفية.
و افق ىذه لنا ج مع درس لعمو

( )2011التي أشارت أنو ال توجد فروؽ جوىريػة ذات داللػة

إحدائية بيف المسمى الوظيفي بالنسبة لدور إدارة المعرفة في تنمية المػوارد البشػرية األكاديميػة فػي الجامعػات

الفمسطينية في قطاع غزة.

و خامف مع درس فالح ( )2010لاةا اةرى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحدػائية فػي تػأثير عمميػات
إدارة المعرفة السػائدة فػي تحقيػؽ الميػزة التنافسػية تعػزى إلػى مػدة الخدمػة ،فػي حػيف لػـ تكػف ىنػاؾ فػروؽ تعػزى
لممسمى الوظيفي.
وإليجاد الفروقات بيف المجموعات في محور عمميات إدارة المعرفة بالنسبة لمتغيػر لمسةمى لةوظ فا
تـ استخداـ اختبار شيفيو ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)5.21لفرووا ب ن لمجموعا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف ( لممور لثانا)
بالنسب لماغ ر لمسمى لوظ فا
رئ س ومد

رئ س وس

مد ر د ئر

لمسمى لوظ فا

رئ س شعب

رئيس شعبة

1

رئيس قسـ

-*0.225

1

رئيس وحدة

0.123

*0.348

1

مدير دائرة

-0.035

0.190

-0.158

1

مدير عاـ

0.548

0.773

0.425

0.583

مد ر عا

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


يوجد فروقات بيف مجموعة (رئيس قسـ) ومجموعة (رئيس شعبة) ،ولدالح مجموعة (رئيس شعبة).



يوجد فروقات بيف مجموعة (رئيس وحدة) ومجموعة (رئيس قسـ) ،ولدالح مجموعة (رئيس وحدة).
 .5ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد
عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة فػي و ازرة الدػحة فػي قطػاع غػزة تعػزى لمتغيػر عةدد سةنو
لخدم .

وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػو مبػيف فػي الجػػدوؿ

التالي:
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جدو ( :)5.22لفرووا فا ممور عمم ا إد ر لمعرف بالنسب لماغ ر عدد سنو
لممور

اكتساب المعرفة

تخزيف المعرفة

توزيع المعرفة

تطبيؽ المعرفة

عمم ا إد ر
لمعرف

لدرس

لخدم

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

أقؿ مف  5سنوات

3

3.125

0.000

مف -5أقؿ مف  10سنوات

95

3.120

0.920

 10سنوات فأكثر

178

3.117

0.654

أقؿ مف  5سنوات

3

3.500

0.000

مف -5أقؿ مف  10سنوات

95

3.282

0.646

 10سنوات فأكثر

178

3.261

0.748

أقؿ مف  5سنوات

3

3.250

0.000

مف -5أقؿ مف  10سنوات

95

3.166

0.837

 10سنوات فأكثر

178

3.058

0.724

أقؿ مف  5سنوات

3

3.250

0.000

مف -5أقؿ مف  10سنوات

95

3.083

0.923

 10سنوات فأكثر

178

3.202

0.665

أو من  5سنو

3

3.281

0.000

من -5أو من  10سنو

95

3.163

0.764

178

3.159

0.631

عدد سنو

 10سنو

لخدم

فأكثر

لعدد

0.001

0.185

0.676

0.782

0.048

0.999

0.831

0.509

0.459

0.953

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غير دالة

غر دل

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )274 ،2وعند مستوى داللة (.)3.040( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور عمم ا

إد ر لمعرف وفا جم ع لمماور،

وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات

استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير
عدد سنو

لخدم .

تدؿ النتائج السابقة عمى تشابو وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ االشرافية

في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ عمميات إدارة المعرفة باختبلؼ عدد سنوات خدمتيـ ،وافسر
لبامث ذلؾ بوحدة ومركزية العمؿ في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة ،وأف جميع العامميف في

الوظائؼ االشرافية يعمموف في بيئة متشابية.
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لدرس

و افق ىذه لنا جة مةع درسة لملةري ( )2015التػي أوضػحت أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية
تعػػزى لمتغيػػر سػػنوات الخدمػػة ،حػػوؿ عمػػؿ عمػػى الكشػػؼ عػػف واقػػع القيػػادة االسػػتراتيجية بػػو ازرة الداخميػػة واألمػػف

الوطني – الشؽ المدني في قطاع غزة ،إبراز واقع عمميات إدارة المعرفة بالو ازرة.
و افق مع درس

غا أبو لخ ر ( )2012التي ترى أنو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية حػوؿ واقػع

عمميات إدارة المعرفة في جامعة القدس المفتوحة تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة.
و افقة مةةع درسة لعمةةو

( )2011التػػي بينػػت أنػػو ال توجػػد فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحدػػائية بػػيف عػػدد

سػػنوات الخبػرة بالنسػػبة لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػوارد البشػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي
قطاع غزة.
و افقةةة مةةةع درسةةة عةةةود ( )2010التػػي أشػػارت إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية لواقػػع إدارة
المعرفة في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

 5.1.6ناائج لسؤ

لسادس ومناوشايا:

ينص السؤاؿ عمى ما يمي:
ىؿ يوجد فروح بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة
الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغي ػرات( :الجػػنس ،العمػػر ،المؤىػػؿ العممػػي ،المسػػمى الػػوظيفي ،عػػدد سػػنوات
الخدمة)؟
ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ دياغة الفرضية الرئيسة التالية:
ال يوجد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد

عينػػة الد ارسػػة حػػوؿ مسػػتوى اإلبػػداع التنظيمػػي فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغي ػرات( :الجػػنس،

العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الوظيفي ،عدد سنوات الخدمة).
و افرع من لفرض

لرئ س لسابق لفرض ا

لفرع

لاال :

 .1ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينػة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لجنس.

وتـ التحقؽ مف دحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار  ،T-Testكما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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جدو ( :)5.23لفرووا فا ممور

لممور
اإلبداع التنظيمي

لب انا و خابار أسئم وفرض ا

لدرس

بد ع لانظ ما بالنسب لماغ ر لجنس

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""T

""Sig.

لد ل

0.679
0.669

لجنس

لعدد

ذكر

205

3.150

أنثى

71

2.766

4.112

0.000

دالة

* قيمة " "Tالجدولية عند درجة حرية ( )274وعند مستوى داللة (.)1.980( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Tالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Tالجدولية في محور

بد ع لانظ ما ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ

ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ

مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لجنس وللالح ( لذكور).

تدؿ النتائج السابقة عمى اختبلؼ وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ

االشرافية في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي باختبلؼ الجنس ،وأف
تقديرات الذكور أعمى مف تقديرات اإلناث ،وافسر لبامث ذلؾ بأف أكثر العامميف في الوظائؼ االشرافية في

و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة ىـ مف الذكور ،باإلضافة إلى أف المنادب العميا يشغميا الذكور ،وىـ
أكثر اطبلعاً ودراية بعمؿ الو ازرة ،وعبلقاتيا مع الو ازرات األخرى والمؤسسات ذات العبلقة.
و خامف ىذه لنا ج مع ب ن درس لعمو

( )2011وجود فروؽ جوىريػة ذات داللػة إحدػائية

لدرجػػة ممارسػػة العػػامميف األكػػاديمييف لػػدور إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة الم ػوارد البش ػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات

الفمسطينية في قطاع غزة تعزى لمتغير الجنس ،وذلؾ لدالح اإلناث.

و خامف مةع درسة لملةري ( )2015التػي أشػارت إلػى إنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية
تعزى لمتغير الجنس ،حوؿ عمؿ عمى الكشؼ عف واقع القيادة االستراتيجية بو ازرة الداخميػة واألمػف الػوطني –
الشؽ المدني في قطاع غزة ،إبراز واقع عمميات إدارة المعرفة بالو ازرة.
و خامف ة مةةع درس ة لمةةدىون ( )2014التػػي تػػرى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية تعػػزى
لمتغير الجنس.
و خامفة مةةع درسة عةةود ( )2010التػػي أوضػػحت عػػدـ وجػود فػػروؽ ذات داللػػة إحدػػائية لواقػػع
إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس.
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 .2ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينػة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لعمر.

وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػو مبػيف فػي الجػػدوؿ
التالي:
جدو ( :)5.24لفرووا فا ممور

لممور

اإلبداع التنظيمي

بد ع لانظ ما بالنسب لماغ ر لعمر

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

0.826

لعمر

لعدد

أقؿ مف  35عاـ

60

2.919

مف -35أقؿ مف 40

128

3.044

0.707

 40عاـ فأكثر

88

3.152

0.563

 0.136 2.012غير دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )274 ،2وعند مستوى داللة (.)3.040( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور

بد ع لانظ ما ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة
حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لعمر.
تدؿ النتائج السابقة عمى تشابو وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ االشرافية
في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي باختبلؼ العمر ،واعزو لبامث
ذلؾ بأف جميع العامميف في الوظائؼ االشرافية في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة يعمموف في بيئة
مؤسسية واحدة ،وتربطيـ بيئة ميدانية مشتركة.
و افق ىةذه لنا جة مةع درسة لملةري ( )2015التػي أوضػحت أنػو ال توجػد فػروؽ ذات داللػة
إحدائية تعزى لمتغير العمر عمؿ عمى الكشؼ عف واقع القيػادة االسػتراتيجية بػو ازرة الداخميػة واألمػف الػوطني
– الشؽ المدني في قطاع غزة ،إبراز واقع عمميات إدارة المعرفة بالو ازرة.
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لدرس

 .3ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينػة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمؤى لعمما.

وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػو مبػيف فػي الجػػدوؿ
التالي:
جدو ( :)5.25لفرووا فا ممور

لممور

اإلبداع التنظيمي

بد ع لانظ ما بالنسب لماغ ر لمؤى لعمما

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

0.655

لمؤى لعمما

لعدد

دبموـ فأقؿ

31

2.836

بكالوريوس

181

3.131

0.707

دراسات عميا

64

2.928

0.651

3.749

0.025

دالة

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )274 ،2وعند مستوى داللة (.)3.040( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في محور

بد ع لانظ ما ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ

ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ

مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمؤى

( لبكالور وس).

لعمما وللالح ممم

تدؿ النتائج السابقة عمى اختبلؼ وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ

االشرافية في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي باختبلؼ المؤىؿ العممي،
وافسر لبامث ذلؾ بمندب العامؿ ومكاف العمؿ الذي يشغمو في الو ازرة ،بغض النظر عف المؤىؿ العممي

الذي يحممو.
و خامف ىذه لنا ج مع درسة لعمةو

( )2011التػي خمدػت أنػو ال توجػد فػروؽ جوىريػة ذات

دالل ػػة إحد ػػائية ب ػػيف المؤى ػػؿ العمم ػػي بالنس ػػبة ل ػػدور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة ف ػػي

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

و خامف مع درس عود ( )2010التػي تػرى أنػو ال يوجػد فػروؽ ذات داللػة إحدػائية لواقػع إدارة
المعرفػػة ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية فػػي بع ػػدي التش ػػارؾ ف ػػي المعرف ػػة وتطبيػػؽ المعرف ػػة تع ػػزى لمتغي ػػر المؤى ػػؿ

العممي.
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وإليجػػاد الفروقػػات بػػيف المجموعػػات فػػي محػػور اإلبػػداع التنظيمػػي بالنسػػبة لمتغيػػر المؤىػػؿ العممػػي تػػـ

استخداـ اختبار شيفيو ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:

جدو ( :)5.26لفرووا ب ن لمجموعا فا ممور

لمؤى لعمما

بد ع لانظ ما بالنسب لماغ ر لمؤى لعمما

دبمو فأو

بكالور وس

دبمو فأو

1

بكالور وس

*0.295

1

درسا عم ا

0.092

*0.203-

درسا عم ا

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


يوجد فروقات بيف مجموعة (بكالور وس) ومجموعة (دبمو فأو ) ،ولدالح مجموعة (بكالور وس).



يوجد فروقات بيف مجموعة (درسا عم ا) ومجموعة (بكالور وس) ،ولدالح مجموعة (بكالور وس).

 .4ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )α≤0.05بػيف متوسػطات اسػتجابات أقػراد عينػة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمسمى لوظ فا.

وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػو مبػيف فػي الجػػدوؿ
التالي:
جدو ( :)5.26لفرووا فا ممور

لممور

اإلبداع التنظيمي

بد ع لانظ ما بالنسب لماغ ر لمسمى لوظ فا

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

0.725

لمسمى لوظ فا

لعدد

رئيس شعبة

98

3.043

رئيس قسـ

143

2.968

0.671

رئيس وحدة

29

3.379

0.608

مدير دائرة

3

3.194

0.792

مدير عاـ

3

3.944

0.096

3.518

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )127 ،4وعند مستوى داللة (.)2.240( = )0.05
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لدرس

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أكبر مف قيمة " "Fالجدولية في محور

بد ع لانظ ما ،وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ

ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة حوؿ

مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمسمى لوظ فا وللالح

( لمدرء لعامون).

تدؿ النتائج السابقة عمى اختبلؼ وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ
االشرافية في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي ،وأف المدراء العاموف

أعمى تقدي اًر لذلؾ ،واعزو لبامث ذلؾ بأف المدراء العاموف أكثر اطبلعاً وخبرة ودراية بأمور الو ازرة ،وأقدر
عمى تقدير وضعيا الحالي والمستقبمي ،وأكثر شمولية في تقييـ الوضع العاـ فييا.

و افقة ىةةذه لنا جة مةع درسة فةةالح ( )2010التػي تػرى وجػػود فػروؽ ذات داللػػة إحدػائية فػػي
تأثير عمميات إدارة المعرفة السائدة في تحقيؽ الميزة التنافسية تعزى إلى مػدة الخدمػة ،فػي حػيف لػـ تكػف ىنػاؾ

فروؽ تعزى لممسمى الوظيفي.

و خامف مع درس لعمو

( )2011التي أشارت أنو ال توجد فروؽ جوىريػة ذات داللػة إحدػائية

بيف المسمى الوظيفي بالنسبة لدور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات الفمسطينية
في قطاع غزة.
وإليجاد الفروقات بيف المجموعات في محور اإلبداع التنظيمػي بالنسػبة لمتغيػر المسػمى الػوظيفي تػـ
استخداـ اختبار شيفيو ،كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
جدو ( :)5.27لفرووا ب ن لمجموعا فا ممور

لمسمى

لوظ فا

رئ س شعب

رئ س وس

بد ع لانظ ما بالنسب لماغ ر لمسمى لوظ فا

رئ س ومد

مد ر د ئر

رئيس شعبة

1

رئيس قسـ

0.075-

1

رئيس وحدة

0.336

*0.411

1

مدير دائرة

0.151

0.227

1.849-

1

مدير عاـ

*0.901

*0.977

0.565

0.750

مد ر د ئر

1

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


يوجد فروقات بيف مجموعة (رئ س ومد ) ومجموعة (رئ س وس ) ،ولدالح مجموعة (رئ س ومد ).
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يوجد فروقات بيف مجموعة (مد ر عا ) ومجموعة (رئ س شعب ) ،ولدالح مجموعة (مد ر عا ).



يوجد فروقات بيف مجموعة (مد ر عا ) ومجموعة (رئ س وس ) ،ولدالح مجموعة (مد ر عا ).

 .5ال يوجد فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينػة
الد ارسػػة حػػوؿ مسػػتوى اإلبػػداع التنظيمػػي فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة تعػػزى لمتغيػػر عةةةدد سةةةنو
لخدم .

وتػـ التحقػؽ مػف دػحة ىػػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار  ،One-Way ANOVAكمػػا ىػو مبػيف فػي الجػػدوؿ

التالي:

جدو ( :)5.28لفرووا فا ممور

لممور

عدد سنو

بد ع لانظ ما بالنسب لماغ ر عدد سنو

لخدم

اإلبداع

التنظيمي

مف -5أقؿ مف 10
سنوات

 10سنوات فأكثر

لماوسط

نمرف

وم

وم

مساوى

لمسابا

لمع اري

""F

""Sig.

لد ل

3

3.167

0.000

95

3.096

 0.692 0.369 0.811غير دالة

لعدد

أقؿ مف  5سنوات

لخدم

3.025 178

0.633

* قيمة " "Fالجدولية عند درجة حرية ( )274 ،2وعند مستوى داللة (.)3.040( = )0.05

وقد تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:


قيمة " "Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة " "Fالجدولية في محور

بد ع لانظ ما ،وىذا يدؿ عمى عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة الدراسة

حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنو

لخدم .

تدؿ النتائج السابقة عمى تشابو وجيات نظر أفراد عينة الدراسة مف العامميف في الوظائؼ االشرافية

في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي باختبلؼ عدد سنوات خدمتيـ،

وافسر لبامث ذلؾ بوحدة ومركزية العمؿ في و ازرة الدحة الفمسطينية في قطاع غزة ،وأف جميع العامميف

في الوظائؼ االشرافية يعمموف في بيئة متشابية.
و افق ة ىةةذه لنا ج ة مةةع درس ة لملةةري ( )2015التػػي أوضػػحت أنػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة
إحدائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،حوؿ عمؿ عمى الكشػؼ عػف واقػع القيػادة االسػتراتيجية بػو ازرة الداخميػة
واألمف الوطني – الشؽ المدني في قطاع غزة ،إبراز واقع عمميات إدارة المعرفة بالو ازرة.
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غا أبو لخ ر ( )2012التي ترى أنو ال توجد فػروؽ ذات داللػة

إحدػائية حػوؿ واقػع تطبيػؽ عمميػات إدارة المعرفػة فػي جامعػة القػدس المفتوحػة تعػزى لمتغيػر عػدد سػنوات

الخبرة.

و افق ىذه لنا ج مع درسة لعمةو

( )2011التػي بينػت أنػو ال توجػد فػروؽ جوىريػة ذات داللػة

إحد ػػائية ب ػػيف ع ػػدد س ػػنوات الخبػ ػرة بالنس ػػبة ل ػػدور إدارة المعرف ػػة ف ػػي تنمي ػػة المػ ػوارد البشػ ػرية األكاديمي ػػة ف ػػي
الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.

و افق ة ىةةذه لنا ج ة مةةع درس ة عةةود ( )2010التػػي أشػػارت إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة

إحدائية لواقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

014

الفصل
السادس

 6.1ناائج لدرس
 6.2اول ا

لدرس

 6.3درسا مقارم

النتبئج

والتىصيبت

لناائج و لاول ا

لفل لسادس

لفل لسادس

لناائج و لاول ا

ػاء عم ػػى الد ارس ػػة الميداني ػػة الت ػػي أجرتي ػػا الباحث ػػة ح ػػوؿ أث ػػر عممي ػػات إدارة المعرف ػػة عم ػػى اإلب ػػداع
بن ػ ً
التنظيمػػي عمػػى و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة ،ونتيجػػة تحميػػؿ البيانػػات التػػي تػػـ جمعتيػػا بواسػػطة اسػػتبانة تػػـ
إعدادىا خديدا ليذا الغػرض ،قػد تودػمت الد ارسػة إلػى مجموعػة مػف النتػائج والتودػيات ،وىػي عمػى النحػو

التالي:

 6.1ناائج لدرس
 .1ناائج لدرس لاا ااعمح بعمم ا إد ر لمعرف .
جدو ( :)6.1ناائج لدرس لاا ااعمح بعمم ا إد ر لمعرف .

عمم ا إد ر لمعرف
واقع عمميات إدارة المعرفة في و ازرة
الدحة في قطاع غزة
واقع عممية اكتساب المعرفة في و ازرة
الدحة في قطاع غزة
واقع عممية تخزيف المعرفة في و ازرة

الدحة في قطاع غزة

واقع عممية توزيع المعرفة في و ازرة

الدحة في قطاع غزة

واقع عممية تطبيؽ المعرفة في و ازرة

الدحة في قطاع غزة

لوزن لنسبا
()%63.236

()%62.355

()%65.408

()%61.947

()%63.234
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درج لمو فق
درجة موافقة
(متوسطة).
درجة موافقة
(متوسطة).
درجة موافقة
(متوسطة).

درجة موافقة
(متوسطة)

درجة موافقة
(متوسطة)

لناائج و لاول ا

لفل لسادس

 .2ناائج لدرس لاا ااعمح با بد ع لانظ ما.


مسػػتوى

بةةةد ع لانظ مةةةا فػػي و ازرة الدػػحة فػػي قطػػاع غ ػزة جػػاء بػػوزف نسػػبي ( ،)61.021وىػػو

بدرجة موافقة (متوسطة).
 .3ناائج لدرس لاا ااعمح بعالو عمم ا إد ر لمعرف با بد ع لانظ ما.


وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم ا إد ر لمعرفة وبػيف مسػتوى
اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.



وج ػػود عالوةةة ذات دالل ػػة إحد ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )α≤0.05ب ػػيف عممي ػػة كاسةةةاب لمعرفةةة وب ػػيف
مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.



وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم

اخز ن لمعرف وبيف مستوى



وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم

اوز ع لمعرف وبيف مستوى

اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.


وجود عالو ذات داللة إحدائية عند مستوى ( )α≤0.05بيف عمم

اطب ح لمعرف وبيف مستوى

اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.

 .4ناائج لدرس لاا ااعمح بأثر عمم ا إد ر لمعرف عمى


وجود أثر لعمميات إدارة المعرفة عمى مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة.

 .5ناائج لدرس لاا اعزى لمماغ ر


بد ع لانظ ما.

لد موغرف .

ماغ ر لجنس:
وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة
الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لجنس وللالح
( لذكور).
وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة
الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لجنس وللالح
( لذكور).
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ماغ ر لعمر:
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد
عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لعمر.
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد
عينة الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لعمر.



ماغ ر لمؤى لعمما:
وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة

الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير
لمؤى لعمما وللالح ممم ( لدبمو ).

وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة

الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمؤى
وللالح ممم ( لبكالور وس).



لعمما

ماغ ر لمسمى لوظ فا:
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد

عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمسمى
لوظ فا.

وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد عينة

الدراسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير لمسمى لوظ فا
وللالح ( لمدرء لعامون).



ماغ ر عدد سنو

لخدم :

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد

عينة الدراسة حوؿ عمميات إدارة المعرفة في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنو
لخدم .

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحدائية عند مستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات استجابات أقراد

عينة الد ارسة حوؿ مستوى اإلبداع التنظيمي في و ازرة الدحة في قطاع غزة تعزى لمتغير عدد سنو
لخدم

وللالح لذ ن عدد سنو

خدماي (من -5أو من  10سنو ).
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 6.1اول ا

لدرس

تـ تقسيـ التوديات إلى توديات تتعمؽ بنتائج الدراسة وتوديات عامة لمدراسة وفؽ التالي:
جدو ( :)6.1اول ا

لدرس

ضرورة اىتماـ الو ازرة بوضع موازنة مناسبة لدعـ مشاريع إدارة
المعرفة لدييا.
ضرورة االىتماـ بموضوع اإلبداع التنظيمي والعمؿ عمى تطويره.
اول ا ااعمح بناائج
لدرس

يجب توثيؽ األفكار الجديدة المبتكرة لدى الو ازرة.
ضرورة تشجيع الموظفيف عمى توليد األفكار الخبلقة والمبدعة.
العمؿ عمى منح الموظفيف الدبلحيات الكافية والحرية لتطبيؽ
المعمومات والمعرفة المتجددة في مجاؿ عمميـ.
ضرورة تقديـ حوافز معنوية ومادية لمموظفيف المبدعيف.
عمى الو ازرة أف تحدث البيانات باستمرار.
وجوب تشجيع الموظفيف عمى تبادؿ اآلراء والخبرات فيما بينيـ.
االىتماـ بنشر ثقافة المبادرة الفردية والجماعية بيف الموظفيف.

اول ا عام لمدرس .

ضرورة أف تبحث الو ازرة عف فرص لتوفير أساليب عمؿ جديدة
باستمرار.
عمى الو ازرة أف تتيح فرص المشاركة في طرح أمور جديدة بشأف
العمؿ.
االىتماـ بتجريب األفكار اإلبداعية التي يقترحيا الموظفوف.
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 6.3درسا مقارم
 .1دور اإلبداع التنظيمي في تحسيف مستوى الثقافة التنظيمية في و ازرة الدحة في قطاع غزة.
 .2عمميات إدارة المعرفة وعبلقتيا باإلبداع في الو ازرات الفمسطينية.
 .3األساليب اإلدارية الحديثة وعبلقتيا باإلبداع التنظيمي في المؤسسات األىمية في قطاع غزة.
 .4دور إدارة المعرفة في تحقيؽ اإلبداع التنظيمي في المؤسسات االىمية في قطاع غزة.
 .5واقع تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
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لملادر و لمرجع
لملادر:
 لقرآن لكر .أو ً -لمرجع لعرب :
 لكاب
 أبػػو عابػػد ،محمػػود محمػػد احمػػد" .)2006( .اتجاىػػات حديثػػة فػػي القيػػادة التربويػػة الفاعمػػة" .دار األمػػؿ-

لمنشر والتوزيع ،إربد.

األكمبػي ،عمػي ذيػب" .)2008( ).إدارة المعرفػة فػي المكتبػات وم اركػز المعمومػات " ،مؤسسػة الػوراؽ

لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 حمدي رضا ،ىاشـ" .)2010( .التدريب والتأىيؿ اإلداري" ،الراية ،عماف. حمود ،خضير كاظـ" .)2010( .منظمة المعرفة" الطبعة األولى ،دار دفاء لمنشر والتوزيع ،عمػاف،-

األردف.

خير الديف ،جماؿ" .)2009( .اإلبداع اإلداري" ،دار أسامة لمنشر والتوزيػع ،عمػاف-االردف ،الطبعػة

األولى.

 خير اهلل ،جماؿ" .)2009( .اإلبداع اإلداري" ،دار أسامة لمنشر ،األردف. -خيري ،أسامة" .)2012( .إدارة اإلبداع واالبتكارات" ،دار الراية لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 الزيػػادات ،محمػػد عػواد" .)2008( .اتجاىػػات معادػرة فػػي إدارة المعرفػػة" ،عمػػاف :دار دػػفاء لمنشػػروالتوزيع.

 -السكارنة ،ببلؿ".)2011( .اإلبداع اإلداري" .الطبعة األولى .عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 الس ػػكارنو ،ب ػػبلؿ خم ػػؼ" .)2009( .د ارس ػػات إداري ػػة معادػػرة" ،دار المس ػػيرة لمنش ػػر والتوزي ػػع ،عم ػػاف،االردف.

 الد ػػاوي ،ياس ػػر" .)2007( .إدارة المعرف ػػة وتكنولوجي ػػا المعموم ػػات “ ،الق ػػاىرة ،دار الس ػػحاب لمنش ػػروالتوزيع.

الطرون ػػو ،حس ػػيف احم ػػد ،وأب ػػو ال ػػرب ،عب ػػد
 عريق ػػات ،احم ػػد يوس ػػؼ ،وعب ػػد الي ػػادي ،توفي ػػؽ د ػػالح ،و االمعط ػػي س ػػميماف" .)2011( .المف ػػاىيـ اإلداري ػػة األساس ػػية-النظري ػػة والتطبي ػػؽ" ،عم ػػاف :دار الحام ػػد
لمنشر والتوزيع.

 العمػػي ،عبػػد السػػتار ،وآخػػروف" .)2009( .المػػدخؿ إلػػى إدارة المعرفػػة" ،الطبعػػة الثانيػػة ،دار المسػػير،عماف ،األردف.
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 عمياف ،ربحي مدطفى" .)2008( .إدارة المعرفة" الطبعة األولى ،دار دفاء لمنشر والتوزيع ،عماف. -عمياف ،ربحي" .)2012( .إدارة المعرفة" ،الطبعة الثانية ،عماف ،األردف.

 الغالبي ،طو محسف .)2009( .اإلدارة االستراتيجية ،دار وائؿ لمنشر ،الطبعة الثانية ،عماف ،االردف. الفضػؿ ،مؤيػد عبػد الحسػيف .)2009( .اإلبػداع فػي اتخػاذ القػ اررات اإلداريػة ،أثيػر لمنشػر والتوزيػع،عماف ،األردف.

-

فػػبلؽ ،عم ػػي" .)2016( .إدارة المعرفػػة ودورى ػػا فػػي تفعي ػػؿ اإلبػػداع ف ػػي المنظمػػات" ،مرك ػػز البح ػػث

وتطوير الموارد البشرية ،رماح ،األردف.

 الكبيبسي ،دبلح الديف" .)2005( .إدارة المعرفة" ،القاىرة ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.-

كرمػػالمي ،سػػمطاف" .)2005( .إدارة المعرفػػة" ،مػػدخؿ تطبيقػػي( ،ترجمػػة ىيػػثـ عمػػي حجػػازي) عمػػاف:

األىمية لمنشر والتوزيع.

 المس ػػيري ،مج ػػدي" .)2013( .التق ػػاء المعرف ػػة واالبتك ػػار ونق ػػؿ التكنولوجي ػػا ف ػػي الجامع ػػات الحديث ػػة"،جامعة اإلسكندرية :مشروع الميدينوؿ.

 -المغربي ،عبد الحميد عبد الفتاح ،ومرزوؽ ،عبد العزيز عمي" .)2010( .دراسات إدارية معادرة".

 الميي ػرات ،بسػػاـ" .)2011( .إدارة المعرفػػة فػػي تكنولوجيػػا المعمومػػات" .الطبع ػة األولػػى ،األردف ،دارجميس الزماف.

 نجػػـ ،عبػػود" .)2008( .إدارة المعرفػػة :المفػػاىيـ واالسػػتراتيجيات والعمميػػات" ،الطبعػػة الثانيػػة .مؤسسػػةالوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

 نور الديف ،عداـ" .)2010( .إدارة المعرفة والتكنولوجيا الحديثة" .الطبعة األولى .عماف :دار أسامةلمنشر.

 ياسػيف ،سػعد غالػب " .)2007( .إدارة المعرفػة :المفػاىيـ ،الػنظـ ،التقنيػات" ،الطبعػة األولػى ،عمػاف:دار المناىج.

 لرسائ لعمم
 اؿ عثم ػػاف ،عبػػػد العزيػػػز" .)2013( .واق ػػع تطبيػػػؽ إدارة المعرف ػػة فػ ػػي جامع ػػة نػ ػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػوـاألمنيػػة" .رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة الد ارسػػات العميػػا ،قسػػـ العمػػوـ اإلداريػػة ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػوـ

األمنية ،الرياض ،السعودية.

 أبو شريؼ ،خالديػة" .)2016( .دور القيػادة التحويميػة فػي إدارة التغييػر بػو ازرة الدػحة الفمسػطينية فػيمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة األقدى ،غزة ،فمسطيف.
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 أبػػو عفػػش ،مؤيػػد" .)2014( .دور المنظمػػة المتعممػػة فػػي تشػػجيع اإلبػػداع لػػدى العػػامميف فػػي الػػو ازراتالفمسطينية" .رسالة ماجستير ،برنامج القيادة واإلدارة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميػا ،غػزة،

فمسطيف.

 أبو عودة ،دالح" .)2016( .دور األنماط القيادية في تعزيز ممارسة عمميات إدارة المعرفة لمنتسػبيق ػػوى األم ػػف الفمس ػػطيني بالمحافظ ػػات الجنوبي ػػة" .أكاديمي ػػة اإلدارة والسياس ػػة لمد ارس ػػات العمي ػػا ،برن ػػامج
الدراسات العميا المشترؾ مع جامعة األقدى غزة ،فمسطيف.

 األغػػا ،نادػػر .أبػػو الخيػػر ،أحمػػد" . )2012( .واقػػع تطبيػػؽ عمميػػات إدارة المعرفػػة فػػي جامعػػة القػػدسالمفتوحة واجراءات تطويرىا" .رسالة ماجستير ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة ،فمسطيف.

 الجعبري ،عدناف أيوب" .)2002( .دور اإلبداع التنظيمي في تحسيف األداء الوظيفي ،دراسة ميدانيةفي ىيئة كيرباء الخميؿ" ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات العميا إدارة األعماؿ ،الخميؿ ،فمسطيف.

 الجنػػابي ،أمي ػرة .)2012( .اإلبػػداع اإلداري وتػػأثيره فػػي التطػػور التنظيمػػي :د ارسػػة تطبيقيػػة فػػي شػػركةالوساـ لمنتجات االلباف ،كرببلء ،العراؽ.

 الحػػارثي ،سػػعد عػػويض" .)2009( .أنمػػوذج مقتػػرح لتطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي القطػػاع الحكػػومي فػػيالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ،د ارسػػة مقدمػػة فػػي المػػؤتمر الػػدولي لمتنميػػة اإلداريػػة-نحػػو اداء متميػػز فػػي

القطاع الحكومي" ،الرياض :معيد اإلدارة العامة.

 الحراحشة ،محمد أحمد " .)2006( .دور إدارة المعرفة فػي اإلبػداع و االبتكػار" ،رسػالة ماجسػتير،جامعة مؤتو ،األردف.

 الزغيػػر ،رىػػاـ (" .)2014أثػػر إدارة المعرفػػة فػػي العبلقػػة بػػيف ذكػػاء األعمػػاؿ واألداء التنظيمػػي ،د ارسػػةتطبيقية في قطاع البنوؾ التجارية األردنية" ،رسالة ماجستير ،كميػة األعمػاؿ ،جامعػة الشػرؽ األوسػط،

عماف ،األردف.

 سػػمية ،بروبػػي" .)2011( .دور اإلبػػداع واالبتك ػػار فػػي إب ػراز الميػػزة التنافسػػية لممؤسسػػات المتوس ػػطةوالدغيرة" ،مذكرة ماجستير ،كمية العموـ االقتدادية وعمػوـ التسػيير ،جامعػة فرحػات عبػاس ،سػطيؼ،

الجزائر.

 شػتات ،إينػاس عبػد الػرؤوؼ" ، (2003).دور إدارة المػوارد البشػرية فػي تحقيػؽ اإلبػداع المؤسسػي :دراسة ميدانية عمى البنوؾ التجارية القطرية" ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف.

 طاشػكندي ،زكيػة" .)2008( .إدارة المعرفػة ،أىميتيػا ومػدى تطبيػػؽ عممياتيػا مػف وجيػة نظػر مػػديراتاإلدارات والمشػ ػرفات اإلداري ػػات ب ػػإدارة التربي ػػة والتعم ػػيـ بمدين ػػة مك ػػة المكرم ػػة ومحافظ ػػة ج ػػدة" ،رس ػػالة

ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة ،المممكة العربية السعودية.
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 عب ػػد الق ػػادر ،س ػػوزاف" .)2014( .أث ػػر البني ػػة التحتي ػػة إلدارة المعرف ػػة ف ػػي تط ػػوير رأس الم ػػاؿ الفك ػػري:دراسة الدور الوسيط لعمميات إدارة المعرفة" ،دراسة ميدانية عمى المستشفيات األردنية الخادة ،رسالة

ماجستير ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف.

 عبػػد اليػػادي المرشػػد ،منػػى" .)2014( .الثقػػة التنظيميػػة وعبلقتيػػا باإلبػػداع اإلداري" ،رسػػالة ماجسػػتير(غيػػر منشػػورة) ،قسػػـ العمػػوـ اإلداريػػة ،كميػػة العمػػوـ االجتماعيػػة واإلداريػػة ،جامعػػة نػػايؼ العربيػػة لمعمػػوـ
األمنية ،الرياض ،السعودية.

 عبد الوىاب ،بوبعة " .)2012( .دور االبتكار في دعـ الميزة التنافسػية لممؤسسػة االقتدػادية :د ارسػةحالػػة اتدػػاالت الج ازئػػر لميػػاتؼ النقػػاؿ (مػػوبيميس)" ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،الج ازئػػر :جامعػػة

منتوري ،كمية العموـ االقتدادية وعموـ التسيير.

 العبيدي ،نشواف محمد عبد العالي" .)2005( .أثػر عمميػات إدارة المعرفػة فػي اقامػة متطمبػات الجػودةالشػػاممة لمبيئػػة ) ،"(TQEMد ارسػػة اسػػتطبلعية فػػي عينػػة الشػػركات الدػػناعية المسػػاىمة فػػي محافظػػة
نينوى ،رسالة ماجستير في اإلدارة الدناعية (غير منشورة) كمية اإلدارة واالقتداد ،جامعة المودؿ.

 العجمػػة ،توفيػػؽ (" .)2009اإلبػػداع اإلداري وعبلقتػػو بػػاألداء الػػوظيفي لمػػديري القطػػاع العػػاـ ،د ارسػػةتطبيقية عمى و ازرات قطاع غزة" .رسالة ماجستير ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 عز الديف ،ىبة" .)2017( .أثر عمميػات إدارة المعرفػة فػي تطػوير ثقافػة التميػز ،د ارسػة تطبيقيػة عمػىالجامعات الفمسطينة في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية االقتداد والعموـ اإلداريػة،

جامعة االزىر ،غزة.

 العديمي ،أريج" .)2014( .إدارة المعرفة وعبلقتيا باإلبداع اإلداري مف وجيػة نظػر مػديرات مػدارسالتعمػػيـ العػػاـ بمدينػػة الطػػائؼ" .رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة التربيػػة ،قسػػـ إدارة تربويػػة وتخطػػيط ،جامعػػة اـ

القرى ،المممكة العربية السعودية.

 العمػوؿ ،سػمر " .)2011( .دور إدارة المعرفػة فػي تنميػة المػوارد البشػرية األكاديميػة فػي الجامعػاتالفمسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.

 العمػ ػػي ،ريتػ ػػا" .)2013( .العبلقػ ػػة بػ ػػيف عمميػ ػػات إدارة المعرفػ ػػة ،اإلب ػػداع التنظيمػ ػػي وأثرىمػػػا فػ ػػي أداءالمنظمة" ،رسالة ماجستير ،كمية األعماؿ ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف ،األردف.

 عمياف ،حمد" .)2009( .دور عمميات إدارة المعرفة في فاعمية أنشطة المؤسسػات األىميػة فػي القػدسالشرقية" .رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،القدس ،فمسطيف.

 عودة ،فراس محمػد" .)2010( .واقػع إدارة المعرفػة فػي الجامعػات الفمسػطينية وسػبؿ تػدعيميا" ،رسػالةماجستير ،كمية التربية-الجامعة اإلسبلمية-غزة.

 عيد السيد ،رجب" .)2011( .الميارات اإلدارية في القيادة وأثارىػا فػي مكافحػة الفسػاد" ،كميػة التجػارة،جامعة قناة السويس ،مدر.
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 الغنػػي ،سػػامي" .)2013( .عمميػػات إدارة المعرفػػة وعبلقتيػػا بتطػػوير مسػػتوى األداء مػػف وجيػػة نظػػرمػوظفي إمػارة منطقػة القدػيـ" ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،الريػاض ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػوـ
األمنية.

 فػػبلؽ ،محمػػد" .)2010( .عمميػػات إدارة المعرفػػة وتأثيرىػػا فػػي تحقيػػؽ المي ػزة التنافسػػية" ،د ارسػػة حالػػةلمجموعة االتداالت األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة.

 الكبيسػي ،دػبلح الػديف عػواد كػريـ" ،)2002( .إدارة المعرفػة وأثرىػا فػػي اإلبػداع التنظيمػي" ،أطروحػػةدكتوراه( ،غير منشورة) ،الجامعة المستندرية ،كمية اإلدارة واالقتداد.

 المحاميػػد ،ربػػا" .)2008( .دور إدارة المعرفػػة فػػي تحقيػػؽ ضػػماف جػػودة التعمػػيـ العػػالي د ارسػػة تطبيقيػػوف ػػي الجامع ػػات األردني ػػة الخاد ػػة" .رس ػػالة ماجس ػػتير ،كمي ػػة العم ػػوـ اإلداري ػػة والمالي ػػة ،جامع ػػة الش ػػرؽ
األوسط لمدراسات العميا ،عماف ،األردف.

 -محجػػوبي ،أسػػامة" . )2014 ( .أثػػر اإلبػػداع التنظيمػػي عمػػى أداء العػػامميف فػػي المؤسسػػات الدػػغير

والمتوسطة" ،دراسة حالة عمى شركة وحدة تحويؿ الببلستيؾ لمجنوب بورقمة ،جامعة قادػدي مريػاح-

ورقمة ،كمية العموـ االقتدادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير.

 محمد سعود بف حاضر" .)2014( .المناخ التنظيمي وعبلقتو باإلبػداع اإلداري لػدى منسػوبي مديريػةالدفاع المدني بالمنطقة الشرقية" ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،قسػـ العمػوـ اإلداريػة ،كميػة لد ارسػات

العميا ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية ،الرياض ،السعودية.

 المػػدلؿ ،عبػػد اهلل" .)2010( .تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي المؤسسػػات الحكوميػػة الفمسػػطينية وأثرىػػا عمػػىمستوى األداء ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة .فمسطيف.

 المػػدىوف ،محمػػود عطػػا" .)2014( .عمميػػات إدارة المعرفػػة وعبلقتيػػا بتميػػز األداء المؤسسػػي" ،د ارسػػةتطبيقيػػة عمػػى و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي فػػي محافظػػات غ ػزة ،أكاديميػػة اإلدارة والسياسػػة لمد ارسػػات

العميا ،غزة ،فمسطيف.

 مش ػػرؼ ،عب ػػاس" .)2008( .إدارة المعرف ػػة وأثرى ػػا ف ػػي تحقي ػػؽ اإلب ػػداع المنظم ػػي" .رس ػػالة ماجس ػػتيرمنشورة ،كمية االقتداد ،جامعة الكوفة ،العراؽ.

 المدري ،سمماف" .)2015( .دور القيادة االستراتيجية في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة بو ازرة الداخميةواألمف الوطني" .رسالة ماجستير ،البرنػامج المشػترؾ بػيف جامعػة األقدػى وأكاديميػة اإلدارة والسياسػة

لمدراسات العميا ،غزة ،فمسطيف.

 المعػػاني ،أيمػػف عػػودة" .)2009( .اتجاىػػات المػػديريف فػػي م اركػػز القػ اررات األردنيػػة لػػدور إدارة المعرفػػةفي األداء الوظيفي" :دراسة ميدانية ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ .المجمد  ،65العدد .3
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 نض ػػاؿ ،الزطم ػػة" .)2011( .إدارة المعرف ػػة وأثرى ػػا عم ػػى تمي ػػز األداء د ارس ػػة تطبيقي ػػة عم ػػى الكمي ػػاتوالمعاىػػد التقنيػػة المتوسػػطة العاممػػة فػػي قطػػاع غ ػزة" .رسػػالة ماجسػػتير ،عمػػادة الد ارسػػات العميػػا ،كميػػة

التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 لمجال و لدور ا
 -االستراتيجية الوطنية الفمسطينية.2017-2014،

 بارود ،رضواف .)2015( .الخطة التشغيمية الدحية-و ازرة الدحة الفمسطينية ،وحدة التخطػيط ورسػـالسياسات.

 البطاينة ،محمد تركي" .)2010( .أثر تطبيؽ عمميات إدارة المعرفة عمى االداء التنظيمي فػي البنػوؾالتجارية األردنية" ،مجمة أربد لمبحوث والنشر ،المجمد( )14العدد( ،)1األردف :جامعة أربد.

 البياتي ،المطيري" .)2002 ( .اإلبداع التنظيمي لدى القػادة المػدراء وانعكاسػاتو عمػى كفػاءة وفاعميػةمنظماتيـ" ،مجمة كمية المأموف الجامعة ،العدد السادس ،بغداد ،العراؽ.

 ج ػواد ،شػػوقي نػػاجي .موسػػى ،دػػباح محمػػد .المػػداف ،موسػػى " .)2010( .قيػػاس أثػػر عوامػػؿ الثقافػػةالتنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجموعة االتداالت األردنية (أورانج) :دراسة حالة" ،مجمة عمػوـ

إنسانية ،السنة السابعة ،العدد (.)44
 -حػػاوي ،إيمػػاف(2011( .

" .اإلبػػداع التنظيم ػػي وتػػأثيره ف ػػي اإلبػػداع الػػوظيفي كد ارس ػػة تطبيقيػػة ف ػػي

مستشفى ابف ماجو العامة" .المجمد الرابع ،العدد الثامف ،المعيد التقني ،البدرة ،العراؽ.

 حسػػاف ،عبػػد مفمػػح المػػومني" .)2005( .مػػدى اسػػتعداد المؤسسػػات العامػػة فػػي األردف لتطبيػػؽ إدارةالمعرفػػة" ،بحػػث مقػػدـ إلػػى المػػؤتمر الػػدولي السػػنوي الخػػامس تحػػت عن ػواف" :اقتدػػاد المعرفػػة والتنميػػة

االقتدادية" ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردف.

 حس ػػيف ،س ػػبلمة عب ػػد العظ ػػيـ" .)2006( .اإلدارة المدرس ػػية المتميػ ػزة-الطري ػػؽ إل ػػى المدرس ػػة الفعال ػػة"،عماف ،دار الفكر لمنشر.

 الخضػػر ،عمػػي .)2015( .حمقػػة بعن ػواف" أثػػر إدارة النشػػاط اإلبػػداعي والمعرفػػي عمػػى أداء منظمػػاتاألعماؿ" ،جامعة دمشؽ ،كمية االقتداد ،قسـ إدارة األعماؿ.

 داسػ ػػي ،وىيب ػ ػػة" .)2012( .دور إدارة المعرف ػ ػػة ف ػ ػػي تحقي ػ ػػؽ المي ػ ػزة التنافس ػ ػػية" ،د ارس ػ ػػة تطبيقي ػ ػػة ف ػ ػػيالمدارؼ السورية ،جامعة محمد خيضر ،سكرة ،الجزائر ،مجمة الباحث ،العدد (.)11

 دىػػيش ،خالػػد" .)2005( .اإلش ػراؼ المسػػتقبمي لمػػنظـ التعميميػػة فػػي ضػػوء اقتدػػاد المعرفػػة" .المػػؤتمرالسػػنوي لمعػػاـ السػػادس فػػي إدارة اإلبػػداع والتجديػػد مػػف اجػػؿ التنميػػة اإلنسػػانية ودور اإلدارة العربيػػة فػػي

إقامة مجتمع المعرفة .سمطنة عماف ،دبللة.
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ػزوي ،بشػ ػػرى" .)2004( .إدارة المعرفػ ػػة وانعكاسػ ػػاتيا عمػ ػػى اإلبػ ػػداع التنظيمػ ػػي".
 الػ ػػدوري ،زكريػ ػػا .العػ ػ االمؤتمر العممي الدولي السنوي الرابع .إدارة المعرفة في العػالـ العربػي .جامعػة الزيتونػة األردنيػة ،كميػة

االقتداد والعموـ اإلدارية.

 دوسة ،طالب" .)2007( .المعرفة اإلداريػة وأثرىػا عمػى اإلبػداع المنظمػي" ،مجمػة اإلدارة واالقتدػاد،العدد (.)63

 الشػػرعي ،بمقػػيس" .)2005( .دور الجامعػػة فػػي دػػناعة المعرفػػة الواقػػع والمسػػتقبؿ" .المػػؤتمر السػػنويالعػػاـ السػػادس فػػي إدارة اإلبػػداع والتجديػػد مػػف اجػػؿ التنميػػة اإلنسػػانية ودور اإلدارة العربيػػة فػػي اقامػػة

مجتمع المعرفة .سمطنة عماف ،دبللة.

 طو ،أنوار ىادي .يوحنا ،جميمػة كػوركيس ".)2013( .تػأثير عمميػات إدارة المعرفػة فػي قػدرات التفكيػراإلبداعي" ،مجمة تنمية الرافديف ،العدد( )12المجمد (.)33

 عباينة ،رائد ،حتاممة ،ماجد" .)2013( .دور الثقافة التنظيمية في دعـ إدارة المعرفة في المستشػفياتالحكومية في األردف" ،المجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،المجمد  ،9العدد .4

 عبد القادر ،محمد .أبػو قمػة ،محمػد .السػكارنة .بػبلؿ" .)2013( .إدارة المعرفػة واإلبػداع وانعكاسػاتياعمى األداء الوظيفي" ،مجمة كمية بغداد لمعموـ االقتدادية ،جامعة اإلسراء ،العدد (.)34

 عبػد اهلل ،إينػػاس" .)2005( .مجتمػع المعرفػػة فػػي العػالـ العربػػي التحػػديات والفػرص" .المػػؤتمر السػػنويالعػػاـ السػػادس فػػي إدارة اإلبػػداع والتجديػػد مػػف أجػػؿ التنميػػة االنسػػانية ودور اإلدارة العربيػػة فػػي إقامػػة

مجتمع المعرفة .سمطنة عماف ،دبللة.

 عفاس ػػيف ،عيس ػػى" .)2006( .تكنولوجي ػػا المعموم ػػات ،د ارس ػػة لمفيومي ػػا وأبعادى ػػا ومش ػػاكؿ نقمي ػػا إل ػػىالدوؿ العربية" ،مجمة الممؾ فيد الوطنية ،المجمد ( ،)12العدد ( ، )2المممكة العربية السعودية.

 العمػواني ،حسػف“. (2001) .إدارة المعرفػة المفيػوـ والمػداخؿ النظريػة" .مػف بحػوث وأوراؽ عمػؿالمؤتمر العربي الثاني في اإلدارة ،المعنوف بالقيادة اإلبداعية في مواجية التحػديات المعادػرة لػئلدارة
العربية ،القاىرة :جامعة الدوؿ العربية ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.

 عمػ ػراف ،نض ػػاؿ عب ػػد الي ػػادي" .)2015( .أث ػػر ال ػػذكاء االس ػػتراتيجي عم ػػى اإلب ػػداع التنظيم ػػي د ارس ػػةتطبيقية فػي شػركة اسياسػيؿ لبلتدػاالت" ،مجمػة جامعػة بابػؿ ،العمػوـ الدػرفة والتطبيقيػة .العػدد (،)3

المجمد ()23

 الغالبي ،طاىر" .)2011( .دور توليد المعرفة في تعزيز اإلبداع المنظمي" ،كمية اإلدارة واالقتدػاد.جامعة بغداد ،المجمد( ، )4العدد (.)7

 فػػاره ،يوسػػؼ .عمي ػػاف ،أحمػػد خمي ػػؿ" .)2010( .العبلقػػة ب ػػيف عمميػػات إدارة المعرف ػػة وفاعميػػة أنش ػػطةالمؤسسػػات األىميػػة فػػي القػػدس الش ػرقية" ،مجمػػة القػػدس المفتوحػػة لؤلبح ػاث والد ارسػػات ،العػػدد (،)18
جامعة القدس المفتوحة.
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 فييـ ،مروة جابر أحمد" .)2015( .أثر تطبيؽ اسػتراتيجية إدارة اإلبػداع التنظيمػي عمػى تحقيػؽ الميػزةالتنافس ػػية م ػػع د ارس ػػة مقارنػ ػة عم ػػى ش ػػركتي المدػ ػرية لبلتد ػػاالت وفوداف ػػوف-مد ػػر" ،مجم ػػة البح ػػوث
اإلدارية ،مدر ،دار المنظومة.

 القحطاني ،سالـ" .)2009( .إدارة المعرفة وتطبيقاتيا في القطاع السعودي الواقع والمأموؿ" ،المػؤتمرالدولي لمتنمية اإلدارية ،الرياض.

 قػواري ،مػريـ" .)2012( .إدارة اإلبػػداع وتأثيرىػا عمػػى الميػزة التنافسػػية" ،المػػؤتمر العػػالمي ال اربػػع حػػوؿاإلبداع والتميز في منظمات اإلعماؿ ،جامعة العموـ التطبيقية الخادة ،األردف.

 كػاظـ ،عبػد اهلل" .)2008( .أثػر رأس المػاؿ فػي اإلبػداع التنظيمػي" ،مجمػة القادسػية لمعمػوـ اإلداريػةواالقتدادية.

 كػػاظـ ،عبػػد اهلل" .)2008( .أثػػر رأس المػػاؿ فػػي اإلبػػداع التنظيمػػي" ،مجمػػة القادسػػية لمعمػػوـ اإلداريػػةواالقتدادية ،لمجمد ( ،)10العدد(.)3

 محمػػد ،شػػادي نيػػازي" .)2013( .إدارة المعرفػػة وانعكاسػػاتيا عمػػى اإلبػػداع التنظيمػػي" ،المجمػػة العمميػػةلبلقتداد والتجارة ،مدر ،العدد (.)2

 مػػرداوي ،كمػػاؿ .بوقولػػو ،نبيمػػة" . )2014( .اإلبػػداع فػػي المنظمػػات الخدميػػة" ،المػػؤتمر العممػػي ال اربػػعحوؿ اإلبداع والتميز في منظمات األعماؿ ،جامعة العموـ التطبيقية الخادة ،األردف.

 المطي ػراف ،مطي ػراف عبػػد اهلل" .)2007( .إدارة نظػػـ المعرفػػة (رأس المػػاؿ الفكػػري)" ،المػػؤتمر العممػػيالدولي السابع (رأس الماؿ الفكري) ،جامعة الزيتونة ،األردف.

 المعػاني ،أيمػف" .)2009( .اتجاىػات المػديريف فػي م اركػز الػو ازرات األردنيػة لػدور إدارة المعرفػة فػياألداء الوظيفي ،المجمد ( ،)5العدد ( ،)3المجمة األردنية في إدارة األعماؿ.

 نوري ،حيدر شاكر" .)2011( .تأثير عمميات إدارة المعرفة في تطوير القدرات المميزة" ،مجمة جامعةديالي لمبحوث اإلنسانية ،العدد( ،)48جامعة ديالي ،العراؽ.

 ىاشـ ،نيمة عبد القادر" .)2005( .إدارة المعرفة مدخؿ لئلبداع التنظيمي فػي الجامعػات المدػرية"،مجمة مستقبؿ التربية العربية ،المجمد) ، (11العدد (.(38

 اليبلل ػػي ،محمػػػد والد ػػارمي ،عبػػػد اهلل" .)2005( .ض ػ ػوابط ممارس ػػة الحري ػػة ف ػػي مجتمػ ػػع المعرفػػػة".الم ػػؤتمر الس ػػنوي الع ػػاـ الس ػػادس ف ػػي إدارة اإلب ػػداع والتجدي ػػد م ػػف اج ػػؿ التنمي ػػة اإلنس ػػانية ودور اإلدارة

العربية في إقامة مجتمع المعرفة سمطنة عماف ،دبللة.

 الياسػػري ،أكػػرـ محمػػد .والخفػػاجي ،عمػػي ك ػريـ .وحسػػيف ،ظفػػر نادػػر" .)2012( .أثػػر عمميػػات إدارةالمعرفة في األداء االستراتيجي" ،مجمة جامعة بابؿ-العموـ االنسانية ،المجمد( ،)20العدد( ،)1العراؽ،

جامعة بابؿ.
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سابان

مممح ( :)1طمب امك

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
طمب امك

سابان

السيد الدكتور/ة ................................................. :حفظو اهلل
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
لموضوع /امك

سابان

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنػواف" :أثر عمم ةا إد ر لمعرفة عمةى

عمى وزر للم فا وطاع غز ".

بةد ع لانظ مةا .درسة مالة

ونظػ اًر لخبػرتكـ فػػي ىػػذا المجػػاؿ يشػرفني أف أضػػع بػػيف أيػػديكـ ىػػذه االسػػتبانة التػػي تشػػكؿ أداة الد ارسػػة

الميدانية في دورتيا األولية بيدؼ تحكيميا قبؿ تطبيقيا ميدانياً ،لذا أرجو التفضؿ بقػراءة ىػذه الفقػرات وابػداء
آرائكػػـ بمػػدى مناسػػبة ىػػذه الفقػرات لموضػػوع الد ارسػػة ،ومػػدى مبلءمتيػا لكػػؿ بعػػد أدرجػػت فيػػو ،ومػػدى وضػػوحيا

لغوياً ،باإلضافة إلى إبداء الرأي في حالة عدـ الموافقة أو وجود تعديؿ لكؿ إجابة مف اإلجابات الخادػة بكػؿ

موقؼ.

مع فائؽ الشكر والتقدير لحسف تعاونكـ ومساعدتكـ
أمانا مممد لغفري
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وائم لمالمح

مممح (:)2
جامعةةةةةةةةةةةةةة

زىةةةةةةةةةةةةةةةةةةر –غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز

عمةةاد لدرسةةا
كم

سابان لنيائ

لعم ةةا و لبمث لعمما

والةةةةةةاد و لعمةةةةةةو و د ر ةةةةةةة

برنامج ماجسا ةةةةةةةةةر إد ر

عمةةةةةةةةةةةا

لممار /

أخا لموظف/أخاا لموظف

سابان لمرفق

لموضوع :اعبئ

تتشرؼ الباحثة أف تضع بيف أيديكـ استبانة إلجراء بحث بعنواف:
أثر عمم ا إد ر لمعرف عمى

بد ع لانظ ما درس مال عمى وزر للم فا وطاع غز .

وذلؾ استكماال لمتطمبات الحدوؿ عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة األزىر-غزة.

يشتمؿ مجتمع البحث عمى أدحاب المنادب االشرافية في و ازرة الدحة في قطاع غزة .لذا أرجو مف
سيادتكـ قراءة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة ،ثـ وضع عبلمة ( )في الخانة التي تمثؿ وجية نظركـ نحو
ما ىو قائـ بالفعؿ وفؽ تدرج خماسي (موافؽ بشدة ،موافؽ ،محايد ،غير موافؽ ،غير موافؽ بشدة) .عمما بأف

إجاباتكـ سيتـ معالجتيا بسرية تامة وألغراض البحث العممي فقط.

نشكر لكـ تعاونكـ ونؤكد لكـ أف إلجاباتكـ تأثي ار
ميما في دقة النتائج وتحقيؽ أىداؼ الدراسة.
واقبمو فائح

مار و لاقد ر

الباحثة :أماني محمد الغفري
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لجزء

و  :لماغ ر

لد موغرف :

الرجاء وضع عبلمة ( )حسب ما تراه مناسبا أماـ كؿ حالة التي ينتمي إلييا سيادتكـ.
 .1لجنس:
( ) أنثى

( ) ذكر
 .2لعمر:

( ) أقؿ مف  35عاـ ( ) -35أقؿ مف  40عاـ

( )  40عاـ فأكثر

 .3لمؤى لعمما:
( ) دبموـ فأقؿ

( ) دراسات عميا

( ) بكالوريوس

 .4لمسمى لوظ فا:
( ) رئيس شعبة

( ) رئيس قسـ

( ) مدير دائرة

( ) مدير وحدة

( ) مدير عاـ

( ) وكيؿ ووكيؿ مساعد

 .5عدد سنو

لخدم

( ) أقؿ مف  5سنوات ( ) مف  – 5أقؿ مف  10سنوات
( )  10سنوات فأكثر
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لجزء لثانا :إد ر عمم ا

لمعرف وااكون من كاساب اخز ن اوز ع واطب ح لمعرف .

النشػػاطات ،والعمميػػات المتعمقػػة باكتسػػاب ،وبنػػاء المعرفػػة ،والمحافظػػة عمييػػا مػػف خػػبلؿ ترميزىػػا ،وتخزينيػػا ،واسػػتيعابيا ،ونقميػػا

والمشاركة فييا ،وتطبيقيا لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

جاب
لفقر

مو فح
بشد

لبعد

مو فح

مما د

غر

مو فح

غ ر مو فح
بشد

و  :كاساب لمعرف  :ويراد بيا جميع األنشطة التي تسعى المنظمة مف خبللو لمحدوؿ عمى المعرفة واقتنائيا مف

مدادرىا المتعددة كتمؾ المحتوية عمى المعرفة الدريحة مثؿ قواعد البيانات أو المعرفة الضمنية مثؿ الخبراء،
والمتخددوف ،والمنافسوف ،والعمبلء( .الكبيسي)2005 ،
.1
.2

تقوـ الو ازرة بالردد المنظـ لممعرفة المتاحة والمتجددة

مف مدادرىا المختمفة.

تمتمؾ الو ازرة آليات الستقباؿ اآلراء والمقترحات بيف

الموظفيف.

.3

توفر الو ازرة سياسات عمؿ داعمة لحرية البحث.

.4

يتـ االىتماـ بدعـ األفكار اإلبداعية لتحقيؽ التنمية.

.5
.6
.7
.8

تحث الو ازرة الموظفيف عمى عمميات تبادؿ المعرفة مع

زمبلئيـ.

تضع الو ازرة موازنة مناسبة لدعـ مشاريع إدارة المعرفة

لدييا.

يتـ توفير وسائؿ تكنولوجية تساعد الموظفيف عمى
اكتساب المعرفة.

يوجد طاقـ مف الخبراء والمستشاريف يعمموف عمى
توفير المعرفة في الو ازرة

لبعد لثانا :عمم

اخز ن لمعرف  :العممية التي يتـ مف خبلليا االحتفاظ بقواعد البيانات أو التقارير أو الحاالت الدراسية في

المنظمة( .ك ارمي)2010 ،
.1
.2
.3

يتـ

تدريب

واسترجاعيا.

الموظفوف

عمى

تخزيف

المعرفة

يتـ توثيؽ األفكار الجديدة المبتكرة.
تقوـ الو ازرة بحفظ المعرفة في حواسيب مركزية يمكف
الرجوع إلييا واالستفادة منيا وقت الحاجة.
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جاب
لفقر

مو فح
بشد

.4

يجري التحديث المستمر عمى المعارؼ المخزونة.

.5

يتـ تقييـ جودة المعرفة المخزنة وتحديثيا باستمرار.

.6
.7
.8

مو فح

مما د

غر

غ ر مو فح

مو فح

بشد

يتـ تخزيف المعرفة وتوثيقيا بطريقة يسيؿ الودوؿ

إلييا.

تستخدـ الو ازرة األرشفة اإللكترونية لتدنيؼ وتوثيؽ

المعمومات.

تحتفظ الو ازرة بسجبلت تدوف فييا موجودات المعرفة

التي تمتمكيا.

لبعد لثالث :عمم

اوز ع لمعرف  :ىي نشر ومشاركة المعرفة بيف أفراد المؤسسة عف طريؽ أساليب كالتدريب والحوار مف

خبلؿ طرؽ رسمية مثؿ التقارير والرسائؿ ،أو مف خبلؿ طرؽ غير رسمية مثؿ العبلقات االجتماعية بيف الموظفيف والمناسبات
واالحتفاالت( .العمي واخروف.)2006 ،
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

يتـ توزيع المعرفة عف طريؽ عقد دورات تدريبية مف
قبؿ متخدديف ذوي خبرة وكفاءة.
تييئ الو ازرة الوقت والمناخ المبلئميف لتبادؿ المعرفة
بيف الموظفيف
تشجع الو ازرة الموظفيف عمى التوادؿ مع بعضيـ
البعض لتبادؿ اآلراء والخبرات مف خبلؿ عقد

االجتماعات وحمقات النقاش.
تتوفر ثقافة المشاركة في المعرفة في الو ازرة
تستخدـ الو ازرة وسائؿ التقنية الحديثة في نقؿ
المعمومات بيف الموظفيف.
يتـ تحفيز الموظفيف ذوي المعرفة مف خبلؿ إطبلؽ
معارفيـ الكامنة في عقوليـ واتاحتيا لممنظمة.
يتـ نشر ثقافة المبادرة الفردية والجماعية بيف

الموظفيف.

يتـ تشجيع الموظفيف عمى توليد األفكار الخبلقة

.8

والمبدعة.
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لبعد لربع :عمم

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مو فح

بشد

اطب ح لمعرف  :االستخداـ األفضؿ والفعاؿ لممعرفة المتوفرة في المنظمات بأفضؿ الطرؽ لضماف

الودوؿ إلى أفضؿ النتائج( .عودة.)2010،
.1

مو فح

مما د

غر

غ ر مو فح

يدرؾ الموظفوف أىمية إدارة المعرفة في دعـ األنشطة
الخادة بعمؿ الو ازرة.

يتـ تطبيؽ المعرفة مف قبؿ اإلدارة العميا لمتغمب عمى
المشكبلت التي تواجو الموظفيف.

تستخدـ اإلدارة العميا تطبيؽ المعرفة في تعديؿ التوجو
االستراتيجي.

يتـ توظيؼ المعرفة التي تمتمكيا الو ازرة في معالجة

المشكبلت الجديدة.

يستند المختدوف في تطبيؽ المعرفة عمى بناء قاعدة

بيانات توفر ليـ فرص االستفادة مف المعرفة.

يتـ تذليؿ العقبات وازالة الدعوبات التي تحد مف قدرة
الموظفيف عمى تطبيؽ المعرفة.
يشمؿ نظاـ تقييـ أداء الموظفيف عمى مدى تطبيؽ
المعرفة المكتسبة في العمؿ.
يتـ منح الموظفيف الدبلحيات الكافية والحرية لتطبيؽ
المعمومات والمعرفة المتجددة في مجاؿ عمميـ.

029

مالمح لدرس
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لجزء لثالث:

بد ع لانظ ما

ىو المخرجات الناتجة عف التفاعؿ الػذي يحػدث بػيف الخطػة االسػتراتيجية والبنػاء التنظيمػي مػف جيػة ،والثقافػة والمنػاخ التنظيمػي
مف جية أخرى باعتبارىا عوامؿ وسيطة أو مؤثرة في العممية اإلبداعية( .السكارنة)2011،
جاب
لفقر

.

مو فح
بشد

.1

يعد اإلبداع التنظيمي عممية مقدودة مخطط ليا مف
اإلدارة.

.2

تتـ معالجة المشكبلت وايجاد حموؿ سريعة ليا.

.3

يتـ تشجيع المبادرات الفردية والجماعية.

.4

يتمتع الموظفوف بالحرية في طرح األفكار الجديدة.

.5
.6
.7
.8
.9

يستطيع الموظفوف تكييؼ أساليب العمؿ مع المستجدات

والمتغيرات.

توجد حرية نقؿ التجارب بيف الموظفيف في الو ازرة.
يرتبط اإلبداع في المخرجات مع الخطط االستراتيجية في
الو ازرة.

تبحث الو ازرة عف فرص لتوفير أساليب عمؿ جديدة

باستمرار.

يتـ تجريب األفكار اإلبداعية التي يقترحيا الموظفوف

 .10تقدـ الو ازرة حوافز معنوية ومادية لممبدعيف.
 .11تعتبر األخطاء فرص لمتعمـ.
.12

تتيح الو ازرة فرص المشاركة في طرح كؿ جديد بشأف
العمؿ.
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مممح ( :)3وائم لممكم ن
لرو

مكان لعم

س لممك

1

د .أكرـ سمور

الجامعة اإلسبلمية-غزة

2

د .أيمف أبو سويرح

الجامعة االسبلمية-غزة

3

أ .إبراىيـ أبو شمالة

باحث ومحمؿ إحدائي-غزة

4

د .خالد الدىميز

الجامعة االسبلمية-غزة

5

د .خميؿ ماضي

أكاديمية اإلدارة و السياسة لمدراسات

6

د .رامز بدير

جامعة األزىر-غزة

7

د .سامي أبو الروس

الجامعة االسبلمية-غزة

8

د .محمود الشنطي

جامعة القدس المفتوحة-غزة

9

د .نبيؿ الموح

ديواف الموظفيف العاـ-غزة

10

د .وائؿ ثابت

جامعة األزىر-غزة

العميا-غزة

تـ ترتيب األسماء أبجديا
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