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اً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْأخِزَةَ وَيَزْجُوو  ؤَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِد﴿

رَحْمَتَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّوذِينَ يَْْلَمُوو َ وَالَّوذِينَ لَوا يَْْلَمُوو َ      

 ﴾إِنَّمَا يَتَذَكَّزُ ؤُوْلُوا الْإَلْبَابِ
 (9)الزمر: 
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 إلى زكجتي العزيزة التي كقفت بجانبي ككانت داعمة لي

 إلى نكر قمبي أك دم األعزا  ك  ، عادؿ، عدم، أنس، كفا ، أسيؿ

 إلى إخكاني كأخكاتي األعزا  الذيف أتمنى ليـ كؿ الخير

 إلى األكـر منا جميعان شيدائنا األبرار كمجاىدينا البكاسؿ

 تاجيا المسجد األقصى إلى كطني الحبيب فمسطيف، كدرة
 

 أقدم ىذا الجيد المتواضع، عسى اهلل أن ينفعنا بو، ويرزقنا أجره.
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 شكر وتقدير
الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى الرسكؿ المعمػـ، الػذم عممنػا قيمػة الحمد  

مػف   يشػكر النػاس ا عتراؼ كالتقدير كالشكر لمف ىـ أىؿ الفضؿ، حيث قػاؿ صػمى ا عميػو كسػمـ:  
  يشػػكر ا ، كبعػػد أف أتػػـ ا نعمتػػو عمػػي  إذ أتممػػت ىػػذه الرسػػالة العمميػػة، التػػي أسػػأؿ ا أف يكتػػب 
أجرىا، كأف ينفع بيا،   أجد مػف الكممػات مػا يفػي أصػحاب الحػؽ حقيػـ، ك  أىػؿ العطػا  عطػائيـ، إ  

/ الفاضػػؿ مػػدكتكرل، فكػؿ الحػب كالتقػػديرمػػف  دعػا  فػػي ظيػر ال يػػب، ككممػات قالئػػؿ اعتمػرت بيػػا قمكبنػا
الذم تفضؿ بارشراؼ كالتكجيو، كسعة الصدر، فكاف خير مكجو لي في رحمػة ، نبيل عبد شعبان الموح

 ، كلما أعطاني مف سديد عممو كرأيو.فقني ا إليو مف عمـ كمعرفةب، كخير ىادو لما ك يالبحث كالتنق
 ،المدىون إبراىيم محمد /الدكتكر المناقشة ممنمة بكؿ مف: لمجنة بخالص الشكر كالتقدير كأتقدـ       

نرائيػا بمالحظاتيمػا  تفضميما بقبكؿ مناقشػة الرسػالةعمى  ،الدجني عمي إياد كالدكتكر/ كالحكػـ عمييػا، كا 

 .فية، كأف يجزييما خير الجزا أف يديـ عمييما مكفكر الصحة كالعا -عز كجؿ–السديدة، سائالن ا 
ر كالتقدير ألكاديمية اردارة كالسياسػة لمدراسػات العميػا، كأخػص بالػذكر المجمػس كما أتقدـ بالشك

 كمنقؼ قادر عمى النيكض بكطنو كقضيتو. دىـ المضنية في سبيؿ صقؿ جيؿ كاعو األكاديمي لجيك 
كمػػػا أتقػػػدـ بجزيػػػؿ الشػػػكر كالعرفػػػاف إلػػػى السػػػادة المحكمػػػيف ألداة الدراسػػػة، لمػػػا كػػػاف ررشػػػاداتيـ 

نرائيا ع كالفائدة رغنا  الرسالةكنصحيـ مف النف العامميف فػي  كالشكر مكصكؿ إلى السادة األفاضؿ/ .كا 
 الدراسة الميدانية. ستماراتة اعبئلما بذلكه مف جيد في ت ،كزارة الداخمية كاألمف الكطني

 إنجاح ىذا البحث.كساىمكا في  شجعكا األخكة الذيف كؿ الشكر كالتقدير لكؿ ،كأخيران 
ذ نشكر ليـ  ىذا الجيد عمى ما قدمكا مف عطا  مميز جعمو ا في مػكازيف حسػناتيـ، حررنػا كا 

ىػػذه السػػطكر بمسػػاف ارمكػػاف   بقمػػـ التبيػػاف، سػػائميف المػػكلى أف يجعمنػػا جميعػػان مػػف أىػػؿ القػػػر ف، كأف 
ياىـ الفردكس األعمى مف الجناف َساِن ِإالَّ اإلِ  َىل  ﴿كصدؽ ا إذ يقكؿ ، يرزقنا كا  َسانُ َجزَاُء اإِلح   .﴾ح 
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 ممخص الدراسة
فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة بػػكزارة الداخميػػة ا سػػتراتيجية  متعػػرؼ عمػػى دكر القيػػادةة لىػػدفت الدراسػػ

 مجتمػػع الدراسػػة مػػف العػػامميف فػػي الكظػػائؼ ارشػػرافية فالشػػؽ المػػدني بقطػػاع غػػزة، حيػػث تكػػك   -كاألمػػف الػػكطني
، ةفػػي كزارة الداخميػػة الشػػؽ المػػدني بقطػػاع غػػز  ان مكظفػػ( 011ػػػػ )ر عػػددىـ بكيقػػد   (،س شػػعبة حتػػى ككيػػؿ كزارةرئػػي)

مػف جميػع العػامميف فػي الكظػائؼ ارشػرافية فػي  الشامؿ لمجتمع الدراسػة عمى المسح تعتمدأما عينة الدراسة فا
 (.011)الشؽ المدني كالبالغ عددىـ  -كزارة الداخمية

تكزعػػػت عمػػػى خمسػػػة محػػػاكر،  فقػػػرة (50ة لمدراسػػػة عبػػػارة عػػػف اسػػػتبانة مككنػػػة مػػػف )صػػػمـ الباحػػػث أدا
 .(SPSS)كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كبرنامج التحميؿ ارحصائي 

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
 –لداخميػػة كاألمػػف الػػكطنيبػػكزارة اا سػػتراتيجية  كاقػػع ممارسػػات القيػػادةبم ػػت الدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة حػػكؿ  -

كاقػػع عمميػػات . بينمػػا بم ػػت الدرجػػة الكميػػة حػػكؿ %(68.458الشػػؽ المػػدني بقطػػاع غػػزة كانػػت بػػكزف نسػػبي )
 .%(67.156الشؽ المدني بقطاع غزة كانت بكزف نسبي ) –إدارة المعرفة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

كتفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة، حيػػث كػػاف اتيجية ا سػػتر  تكجػػد عالقػػة ذات د لػػة إحصػػائية بػػيف دكر القيػػادة -
 (.0005.( كمستكل د لة )**789.معامؿ ارتباط بيرسكف )

الشػػؽ المػػدني بقطػػاع  –%( مػػف تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني50مػػا نسػػبتو ) -
%( قػػد ترجػػع إلػػى 38.ة المتبقيػػة )كالنسػػبا سػػتراتيجية  غػػزة تػػـ تفسػػيره مػػف خػػالؿ العالقػػة الخطيػػة مػػع القيػػادة

 تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة. عكامؿ أخرل تؤنر في

حيػػث  يكجػػد ضػػعؼ فػػي قيػػاـ الػػكزارة بتحميػػؿ العكامػػؿ البيئيػػة الداخميػػة لمتعػػرؼ عمػػى مصػػادر القػػكة كالضػػعؼ -
 يػػة، كمػػا يكجػػد ضػػعؼ فػػي اىتمػػاـ الػػكزارة بالكػػادر الػػكظيفي ذكم الخبػػرات كالمػػؤىالت العمم%(5.80بم ػػت )

. كما يكجد ضػعؼ لػدل الػكزارة فػي تػكفير كسػائؿ تكنكلكجيػة متطػكرة لتجميػع كتكنيػؽ %(5.80حيث بم ت )
 .  %(5586حيث بم ت ) التجارب كالخبرات لممساعدة في اكتساب المعرفة

 أىميا:الدراسة إلى العديد من التوصيات وقد خمصت 
 الشؽ المدني بقطاع غزة. –مف الكطنيبكزارة الداخمية كاألا ستراتيجية  تعزيز ممارسات القيادة -
 مكافػػػػأة المػػػػكظفيف ذكم التقػػػػديرات العاليػػػػة فػػػػي تقػػػػكيـ األدا  السػػػػنكم كالعمػػػػؿ عمػػػػى تييئػػػػة قػػػػادة مسػػػػتقبمييف -

عدادىـ  .كا 

 الشؽ المدني بقطاع غزة. –العمؿ عمى تطكير عمميات إدارة المعرفة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني -

فػػي الػػكزارة عمػػى تنظػػيـ المعرفػػة المكتسػػبة، كتعزيػػز فرصػػة الحصػػكؿ عمػػى تطػػكير قػػدرات الجيػػات المعنيػػة  -
 المعرفة بسيكلة مف مراكز الحفظ.
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Abstract 

This study aims to identify the role of strategic leadership in the activation 

processes of knowledge management at the Ministry of Interior and Security- civil branch 

in the Gaza Strip. While the study sample relied on a comprehensive survey of the study 

community of all employees in supervisory positions in the Ministry of Interior-civil 

branch totaled (177), the study population consisted of all workers in the supervisory 

positions i.e. The head Division till deputy of the Ministry, totaled (177) employees in the 

Ministry of the Interior - civil branch in the Gaza Strip.  
The study research tool was questionnaire which was designed by the researcher 

and consisted of (65) items. It used distributive analytical method. The data collected was 

analyzed using the descriptive analytical and statistical analysis software (SPSS). 
The study most important results could be summed up in the following:  

- In the one hand, the total score of the reality of knowledge management processes at 

the Ministry of Interior and Security- civil branch in the Gaza Strip had a relative 

weight of (67.156%). In the other hand, the total score of the questionnaire about the 

reality of strategic leadership at the Ministry of Interior and security practices- civil 

branch in the Gaza Strip had a relative weight of (68.458%).  

- The study showed a significant relationship between the role of strategic leadership and 

activation processes of knowledge management, where Pearson correlation was 

(0.789**) at the level of significance of (0.000). 
- Nearly (62%) of the activation processes of knowledge management at the Ministry of 

Interior and Security - civil branch in the Gaza Strip has been explained by the linear 

relationship with strategic leadership and the remainder of (38%) may be due to other 

factors that affect the activation of knowledge management processes. 

- There is a weakness in the Ministry's internal analysis of environmental factors to 

identify the sources of strength and weakness weight of (68.2%). In addition, there is a 

weakness in the interest of the ministry in the staff of scientific expertise and 

qualifications weight of (63.5%). There is also a weakness in the ministry in providing 

advanced technological means to collect and document the experience and expertise to 

assist in the acquisition of knowledge weight of (60.9%). 

The study concluded many of recommendations; the most important are the need to: 

- Strengthen the strategic leadership in internal security ministry practices- civil branch 

in the Gaza Strip. 

- Reward employees with high estimates of the annual performance evaluation and work 

to create and prepare prospective leaders. 

- Work on the development of knowledge management processes in internal security 

ministry- civil branch in the Gaza Strip. 

- Enhance the abilities of the authorities in the Ministry's capacity to organize the 

knowledge gained, and to promote access to knowledge easily from conservation 

centers. 
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 المبحث األول

 اإلطار العام
 

 أواًل: المقدمة

 الدراسة وأسئمتيا مشكمةثانيًا: 

 الدراسة متغيراتثالثًا: 

 فرضيات الدراسة رابعًا:

 الدراسةأىداف : خامساً 

 الدراسةأىميــة : سادساً 

 دراسةمنيجية السابعًا: 

 لدراسةدود اثامنًا: ح

 الدراسة مصطمحاتتاسعًا: 



 . 

 :مقدمةأواًل: ال

قػػت لمقيػػادة الػػدكر الحيػػكم فػػي المنظمػػات  بػػات كاضػػحان مػػف خػػالؿ الدراسػػات كالبحػػكث التػػي تطر 
نيف كالمؤسسات كانعكاساتيا عمى المجتمع بشتى مجا تيا، حيث تطػر ؽ إلييػا الكنيػر مػف الكت ػاب كالبػاح

كلكي تؤدم القيػادة دكرىػا الفعػاؿ فػي نيضػة المؤسسػات كفعالياتيػا فػ ف عمييػا أف  القدامى كالمعاصريف.
إلى التكجو متكسط كطكيؿ المدل لممنظمة ا ستراتيجية  تككف ذات رؤية إستراتيجية، حيث تنظر الرؤية

ات فػي البيئػة الخارجيػة لتطػكر لرسـ مستقبميا بطريقة متكاممة،  خػذة فػي ا عتبػار ا تجاىػات المتكقعػة كا
 .(Preedy, Glatter and Wiss, 2003:6)ساؽ مع البيئة الداخمية عمى قدـ ك 

أنيا تؤدم دكرىا بكفا ة عالية في بيئة تتصؼ بال مكض ا ستراتيجية  كأىـ ما تتميز بو القيادة
يجييف يتطمعػػكف لكضػػػع كالتعقيػػد كالتشػػكيش نتيجػػة الػػكفرة المعمكماتيػػة، كيػػػرل الػػبعض أف القػػادة ا سػػترات

كيؤسسػػػػكف المعنػػػػى كاألغػػػػراض كاألىػػػػداؼ  ،كبػػػػاألحرل تحديػػػػد كجيتيػػػػا المسػػػػتقبمية ،تكجيػػػػات المنظمػػػػة
 ك  يقؼ دكرىا فقط عنػد مسػاعدة المنظمػة فػي تحديػد المعنػى كاألغػراض كاألىػداؼ لممنظمػة، لممنظمة.

اعد المػػديريف ارخػػريف لتنفيػػذ تسػػ -أيضػػان –لكنيػػا عكلمػػة المت يػػرة عمػػى نحػػك متزايػػد، كالتكيػػؼ مػػع بيئػػة ال
 .(Lee, Chen, 2007:1028) نشاطاتيـ اليكمية الركتينية

اسػتراتيجية  ليا دكرىػا الكاضػح فػي تنفيػذا ستراتيجية  كلقد أكدت العديد مف الدراسات أف القيادة
ؾ مف ذلػػبفعاليػػة يتضػػ منظمػػةإدارة مػػكارد ال :منيػػا ،المنظمػػة مػػف خػػالؿ مجمكعػػة مػػف األدكار المتفاعمػػة

فػػػي تأسػػػيس ا تجػػػاه ا سػػػتراتيجي، تنشػػػئة نقافػػػة منظمػػػة فعالػػػة،  المسػػػاىمةتنميػػػة رأس المػػػاؿ البشػػػرم، 
 Hit)استخداـ أنظمػة رقابػة تنظيميػة فعالػة، كتأسػيس ممارسػات أخالقيػة. است الؿ الكفايات الجكىرية، 

and  Hoskinsson, 2009:350). 
التي أخذ يزداد ا ىتمػاـ بيػا بالنسػبة لمنظمػات  تعد إدارة المعرفة مف المفاىيـ اردارية الحدينةك 

األعمػػاؿ فػػي ظػػؿ التحػػكؿ باتجػػاه اقتصػػاديات المعرفػػة التػػي أصػػبحت تؤكػػد أف مصػػدر النػػركة لػػيس رأس 
نما المعرفة، استنمار تقكـ بو المنظمات بيدؼ تكظيفو في أنشطتيا لتطكيرىا  ككف إدارة المعرفة الماؿ كا 

يػذا فػ ف تطبيػؽ المعرفػة يحتػاج إلػى مجمكعػة مػف المتطمبػات يػأتي عمػى لكتحقيؽ أىدافيا ارستراتيجية، 
رأسػيا عنصػػر القيػادة، حيػػث يجػب أف يكػػكف القائػد معممػػان كقػدكة للخػػريف كلديػو القػػدرة عمػى شػػرح رؤيتػػو 
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ليػػـ، كأف يكػػكف لديػػو القػػدرة عمػػى ربػػط ىػػذه الرؤيػػة فػػي أكنػػر مػػف مضػػمكف داخػػؿ أكنػػر مػػف إطػػار فػػي 
 (.010500، المنظمة )صالحي كتكيزة

اسػػػتراتيجية  كيمكػػػف ألم منظمػػػة مػػػف المنظمػػػات أف تبػػػدأ تنفيػػػذ إدارة المعرفػػػة مػػػف خػػػالؿ كضػػػع
 .ظمة، كتحديد ا حتياجات كاألىداؼخاصة بذلؾ، كمف الممكف تحديد فحكل المعرفة في المن

بعينيػا أك مجػاؿ مخصػص،  منظمػةلـ تقتصر عمػى إدارة ا ستراتيجية  كيرل الباحث أف القيادة
ن  كافة النكاحي اردارية كالمعرفية، كمنيا إدارة المعرفة داخؿ المؤسسات كالمنظمات. تشمؿما كا 

فػي تفعيػؿ إدارة المعرفػة بػكزارة الداخميػة سػيككف لػو تػأنير إيجػػابي ا سػتراتيجية  القيػادة إسػياـإف 
ا، كأصػبح ي منيػعمى ت يير مؤشرات األدا  لدل العامميف في شتى مفاصػؿ الػكزارة كخاصػة الشػؽ المػدن

بػػأف إدارة المعرفػػة كعممياتيػػا تمنػػؿ إحػػدل التطػػكرات الفكريػػة  -بمػػا   يقبػػؿ الشػػؾ-مػػف المممػػكس اليػػـك 
 المعاصرة في فمسفة اردارة الحدينة كاألكنر تالؤمان مع الت يرات المتسارعة في شتى المجا ت.

الفاعمػة ا سػتراتيجية  ادةكانطالقان مف األىمية  نفة الذكر تسعى ىذه الدراسة إلػى إبػراز دكر القيػ
 .كاألمف الكطني في تفعيؿ إدارة المعرفة لدل العامميف في الشؽ المدني بكزارة الداخمية

 الدراسة االستطالعية:
مػػكظفيف مػػػف الكظػػػائؼ ارشػػرافية فػػػي كزارة الداخميػػػة  عشػػػرةل مييكمػػػة مقابمػػةبػػػ جرا   قػػاـ الباحػػػث

( نائػب 0( مػدير، ).( مػدير عػاـ، )0ت كظػائفيـ )الشؽ المدني فػي قطػاع غػزة، ككانػ -كاألمف الكطني
ـ، كتـ طرح عدد 0504/.06/5-.0-01( رئيس شعبة، كذلؾ خالؿ األياـ 0( رئيس قسـ، ).مدير، )
أسئمة استطالعية لبياف كاقع عمميات إدارة المعرفة كما لدل الكزارة مف نقاط قكة كضعؼ فػي ىػذا  عشرة

 يكضح ذلؾ. ارتيعزيز ىذا الكاقع، كالجدكؿ تالمجاؿ، كما الذم يمكف ا ستناد إليو ل
 (3جدول رقم )

 أسئمة استطالعية لبيان واقع عمميات إدارة المعرفة
 غير موافق محايد موافق العبارات م.
%05 ترصد الكزارة ميزانية  كتساب المعرفة الخارجية. .0  05%  .5%  

%55 ارية.تدعـ الكزارة عمميات دمج المعرفة في كافة األنشطة ارد .0  05%  .5%  

تشػػػػجع الػػػػكزارة أفرادىػػػػػا عمػػػػى البحػػػػث كالتطػػػػػكير عػػػػف المعرفػػػػػة  ..
 المرتبطة بأنشطتيا.

55%  05%  .5%  
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 غير موافق محايد موافق العبارات م.

4. 
لػػػدل الجيػػػات المعنيػػػة فػػػي الػػػكزارة القػػػدرة عمػػػى تنظػػػيـ المعرفػػػة 

  المكتسبة.
55%  .5%  05%  

%15  يتـ الحصكؿ عمى المعرفة بسيكلة مف مراكز الحفظ. .0  - .5%  

5. 
تشػػػجع األفػػػراد عمػػػى عػػػرض أفكػػػارىـ  منظمػػػةسػػػة العامػػػة لمالسيا

 الجديدة المرتبطة بأنشطتيا.
55%  05%  05%  

1. 
تحػػػرص الػػػكزارة عمػػػى عقػػػد العديػػػد مػػػف النػػػدكات كا جتماعػػػات 

%05 لتبادؿ المعرفة بيف المكظفيف.  05%  .5%  

%55 تييئ الكزارة المناخ المناسب لالستفادة مف المعرفة الجديدة. ..  05%  05%  

%15  تنبنؽ مف الرؤية المنشكدة.استراتيجية  لدل الكزارة خطة .6  .5%  - 

لمكزارة عكامؿ نجاح مميزة )مكارد بشرية أك تكنكلكجيا أك نمػاذج  .05
  أعماؿ جديدة(.

.5%  05%  05%  

%15 يكجد اىتماـ كبير لدل القيادات اردارية بالمعرفة. .00  05%  %05  
 

 :( ارتي0يتضح مف الجدكؿ رقـ )
 ضعؼ لدل الكزارة في رصد ميزانية  كتساب المعرفة الخارجية. -

 أفرادىا عمى البحث كالتطكير عف المعرفة المرتبطة بأنشطتيا. درجة مقبكلة لدل الكزارة في تشجيع -

 لدل الكزارة عمى تنظيـ المعرفة المكتسبة، كسيكلة الحصكؿ عمييا مف مراكز الحفظ.درجة قكية  -

 في تشجيع األفراد عمى عرض أفكارىـ الجديدة. منظمةلم ضعؼ في السياسة العامة -

 ضعؼ لدل الكزارة في عقد الندكات كا جتماعات لتبادؿ المعرفة بيف المكظفيف. -

 ضعؼ لدل الكزارة في تييئة المناخ المناسب لالستفادة مف المعرفة الجيدة. -

 ضعؼ في عمميات دمج المعرفة في كافة األنشطة اردارية. -

 ل الكزارة في كضع خطة إستراتيجية، كأف لدل الكزارة عكامؿ نجاح مميزة.درجة قكية لد -

 يكجد اىتماـ كبير لدل القيادات اردارية بكزارة الداخمية بالمعرفة. -

بكجػػػػكد نقػػػػاط ضػػػػعؼ فػػػػي عمميػػػػات إدارة  التػػػػي تػػػػـ إجراؤىػػػػا يتضػػػػح مػػػػف الدراسػػػػة ا سػػػػتطالعية
يػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة، كتتمنػػؿ فػػي كجػػكد مػػف أجػػؿ تفع اسػػتنمارىاالمعرفػػة، ككػػذلؾ نقػػاط قػػكة يمكػػف 

تتبنػػى اسػػتراتيجية  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ كجػػكد قيػػادة اسػػتنمارخطػػة إسػػتراتيجية، كعكامػػؿ نجػػاح مميػػزة، كيمكػػف 
 تمؾ التكجيات كالقياـ بتمؾ األدكار.
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 :وأسئمتيا الدراسة مشكمةثانيًا: 

حككمػػة الفمسػػطينية، كىػػي الػػكزارة ة فػػي المػػف الػػكزارات الرئيسػػ كاألمػػف الػػكطني كزارة الداخميػػة تعػػد  
 نو منكط بيا حماية أمف الكطف كالمكاطف.مفة بيا، حيث إاألىـ لطبيعة المياـ المك

مجمكعػة مػف المػكظفيف مػف خػالؿ مقابمػة  كبنا ن عمػى نتػائج الدراسػة ا سػتطالعية التػي أجريػت
ي قطاع غزة، التي أكضحت الشؽ المدني ف -ذكم الكظائؼ ارشرافية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني

مػف خػالؿ  اسػتنمارىابكجكد نقػاط ضػعؼ فػي عمميػات إدارة المعرفػة فػي الػكزارة، ككجػكد نقػاط قػكة يمكػف 
القيػػػادة داخػػػؿ الػػػكزارة كالفجػػػكة البحنيػػػة التػػػي تكصػػػؿ إلييػػػا الباحػػػث مػػػف خػػػالؿ إطالعػػػو عمػػػى الدراسػػػات 

كاف  بد مف كجكد قيػادة ترتقػي بيػذه  ع غزةفي قطا استقرارألىمية كزارة الداخمية كعدـ كجكد ك  السابقة،
ة، كرئيسػػكىػي خػػدمات مركزيػة  ،و مػػف خػدمات مباشػرة لممػػكاطنيفتقدمػكزارة كخاصػة الشػػؽ المػدني لمػػا الػ

كػاف كبنػا  عمػى مػا تقػدـ كفعالػة لمرقػي بيػذه الػكزارة كالعػامميف بيػا، اسػتراتيجية  كاف  بد مف كجػكد قيػادة
 كالتي تتمنؿ في السؤاؿ الرئيس التالي: ،ة بد مف التطرؽ إلى مشكمة الدراس

 -في تفعيل عمميات إدارة المعرفة في وزارة الداخميـة واألمـن الـوطنياالستراتيجية  ما دور القيادة -
 ؟الشق المدني بقطاع غزة

 التالية: األسئمةيتفرع مف السؤاؿ الرئيس 
 ؟بقطاع غزة الشؽ المدني -كاألمف الكطني في كزارة الداخميةا ستراتيجية  ما كاقع القيادة .0

 ؟بقطاع غزة الشؽ المدني -كاألمف الكطني ما كاقع عمميات إدارة المعرفة في كزارة الداخمية .0

كتفعيػػػؿ عمميػػػات إدارة المعرفػػػة بػػػكزارة الداخميػػػة كاألمػػػف ا سػػػتراتيجية  عالقػػػة بػػػيف القيػػػادةيكجػػػد ىػػػؿ  ..
 الشؽ المدني بقطاع غزة؟ –الكطني

 –عمى تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة بكزارة الداخمية كاألمف الكطنيتيجية ا سترا نر لمقيادةأيكجد ىؿ  .4
 الشؽ المدني بقطاع غزة؟

فػػػي تفعيػػػؿ ا سػػػتراتيجية  ىػػػؿ يكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكنيف حػػػكؿ دكر القيػػػادة .0
مت يػرات تعزل ل ،الشؽ المدني بقطاع غزة –عمميات إدارة المعرفة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني

 )الكظيفة، الجنس، العمر، سنكات الخدمة، المؤىؿ العممي، الدكرات التدريبية(؟
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 (3شكل رقم )

 المقترح الدراسةنموذج 

 

 

 

 

 

 

 
 النموذج من إعداد الباحث بناء عمى األدبيات التي تناوليا الباحث

 

 :الدراسة متغيرات: ثالثاً 
 :التالية المتغيرات عنيا ثقوينب)القيادة اإلستراتيجية(:  المستقل رالمتغي - أ
 .تحديد التكجو ا ستراتيجي .0
 .كاستنمارىاا ستراتيجية  است الؿ القدرات كالمكاىب .0

 .تطكير رأس الماؿ البشرم ..

 .مساندة النقافة التنظيمية كتعزيزىا .4

 تنفيذ الرقابة التنظيمية المتكازنة. .0

 ت التالية:(: وينبثق عنيا المتغيراالمعرفة دارةإ عمميات) التابع المتغير - ب
 اكتساب المعرفة. .0

 تخزيف المعرفة. .0

 نشر المعرفة. ..

 تطبيؽ المعرفة. .4

 تطكير رأس الماؿ البشرم

 ا ستراتيجية كاستنمارىا است الؿ القدرات كالمكاىب

تيجيتحديد التكجو ا سترا

 

 المتغير المستقل

القيادة االستراتيجية 

 

 المتغير التابع

 عمليات إدارة المعرفة

 

 

اكتسابالمعرفة

 
 تخسينالمعرفة

 

 نشرالمعرفة



تطبيقالمعرفة 

 

 كتعزيزىا مساندة النقافة التنظيمية

 تنفيذ الرقابة التنظيمية المتكازنة



 . 

 : فرضيات الدراسة:رابعاً 
 الفرضية الرئيسة األولى:

بػػكزارة  كتفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػةا سػػتراتيجية  القيػادة دكر كجػد عالقػػة ذات د لػػة إحصػػائية بػػيفت  
 غزة. الشؽ المدني بقطاع –الداخمية كاألمف الكطني

 ية:ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التال

تحديػػػػػػد التكجػػػػػػو بػػػػػػيف  (α ≥ 0.05)ذات د لػػػػػػة إحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل د لػػػػػػة    تكجػػػػػػد عالقػػػػػػة .0
الشػػؽ المػػدني بقطػػاع  –بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطنيكتفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة  ا سػػتراتيجي

 غزة.
اسػػػػت الؿ القػػػػدرات بػػػػيف  (α ≥ 0.05)د لػػػػة ذات د لػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل   تكجػػػػد عالقػػػػة  .0

 –بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطنيكتفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة  كاسػػتنمارىاا سػػتراتيجية  كالمكاىػػب
 .الشؽ المدني بقطاع غزة

تطػػػػكير رأس المػػػػاؿ بػػػػيف ( α ≥ 0.05)عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة  ذات د لػػػػة إحصػػػػائية  تكجػػػػد عالقػػػػة  ..
 الشؽ المدني بقطاع غزة. –بكزارة الداخمية كاألمف الكطنيرة المعرفة كتفعيؿ عمميات إداالبشرم، 

مسػاندة النقافػة التنظيميػة بػيف  (α ≥ 0.05)ذات د لة إحصائية عند مسػتكل د لػة    تكجد عالقة .4
 .الشؽ المدني بقطاع غزة –بكزارة الداخمية كاألمف الكطنيكتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة  كتعزيزىا

تنفيػػذ الرقابػػة التنظيميػػة بػػيف ( α ≥ 0.05)عنػػد مسػػتكل د لػػة  ذات د لػػة إحصػػائية ة  تكجػػد عالقػػ .0
 .الشؽ المدني بقطاع غزة –بكزارة الداخمية كاألمف الكطنيكتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة  المتكازنة

 

 الثانية: الفرضية الرئيسة
تفعيػؿ عمػى ا سػتراتيجية  قيػادةال لػدكر (α ≥ 0.05)عنػد مسػتكل د لػة  د لة إحصائية ذك أنريكجد   

 الشؽ المدني بقطاع غزة. –بكزارة الداخمية كاألمف الكطني عمميات إدارة المعرفة
 

 :الثالثةالفرضية الرئيسة 

( بػػػػػيف متكسػػػػطات اسػػػػػتجابات α ≥ 0.05  تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات د لػػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة )
 -مميات إدارة المعرفة بكزارة الداخميػة كاألمػف الػكطنيكتفعيؿ عا ستراتيجية  المبحكنيف حكؿ دكر القيادة
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الشػػؽ المػػدني بقطػػاع غػػزة تعػػزل لممت يػػرات ارتيػػة: )الكظيفػػة، الجػػنس، العمػػر، سػػنكات الخدمػػة، المؤىػػؿ 
 العممي، الدكرات التدريبية(.

 

 الدراسة:أىداف : خامساً 

إدارة عمميػػػات ك راتيجية ا سػػػت ة الدراسػػػات التػػػي تػػػربط بػػػيف القيػػػادةفػػي ضػػػك  مشػػػكمة الدراسػػػة كقم ػػػ
 سعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:ت ه الدراسةف ىذ ف ،المعرفة

 الشؽ المدني بقطاع غزة. –بكزارة الداخمية كاألمف الكطنيا ستراتيجية  الكشؼ عف كاقع القيادة .0

 الشؽ المدني بقطاع غزة. –كاقع عمميات إدارة المعرفة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني التعرؼ .0

 .إدارة المعرفةعمميات في تفعيؿ  في كزارة الداخمية ا ستراتيجية  حديد دكر القيادةت ..

 .إدارة المعرفةفي تفعيؿ عمميات  في كزارة الداخمية ا ستراتيجية  القيادة نرأتحديد  .4

التػي يمكػػف اسػت الليا فػػي تفعيػؿ عمميػػات  ،كجػكدة لػػدل القيػادة ارسػػتراتيجيةتحديػد أىػـ العناصػػر الم .0
 المعرفة.إدارة 

 يمكػػػػػف ا سػػػػػتفادة منيػػػػػا فػػػػػي كزارة الداخميػػػػػة تتعمػػػػػؽ بالقيػػػػػادةك  ،الخػػػػػركج بتكصػػػػػيات قابمػػػػػة لمتطبيػػػػػؽ .5
دارة المعرفة.ا ستراتيجية   كا 

 

 :الدراسةأىميــة : سادساً 
 تتمنؿ أىمية ىذه الدراسة مف الناحية النظرية كالتالي:

ا سػػػتراتيجية  القػػة بػػػيف القيػػادةالتػػي تػػػدرس الع -حػػد عمػػػـ الباحػػث ىعمػػػ- ىكلػػتعػػد ىػػذه الدراسػػػة األ .0
 دارة المعرفة.إكتفعيؿ عمميات 

 .إضافة نتائج الدراسة لممكتبة الفمسطينية كمرجع نظرم لمميتميف كالمتخصصيف .0

 (.كعمميات إدارة المعرفةا ستراتيجية  القيادة) جمع إطار معرفي كاضح عف مت يرات الدراسة ..

كعالقتيػا بتفعيػؿ عمميػات إدارة المعرفػة ا سػتراتيجية  دةعدـ كجكد دراسات ميدانية كافيػة تيػتـ بالقيػا .4
 عمى كجو الخصكص. بقطاع غزة الشؽ المدني -كاألمف الكطني في كزارة الداخمية
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كتفعيػػؿ عمميػػات إدارة ا سػػتراتيجية  يـ ىػػذه الدراسػػة فػػي إنػػرا  معمكمػػات الباحػػث حػػكؿ القيػػادةستسػػ .0
عمػػػى أدبيػػػات الدراسػػػة فػػػي الكتػػػب كالدراسػػػات  المعرفػػػة كالعالقػػػة بينيمػػػا، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ارطػػػالع

 كالمراجع كالمقا ت ذات العالقة.

 

 دراسة:منيجية السابعًا: 

حيػث تػـ اسػتخداـ  ،الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي مػف حيػث جمػع المعمكمػات اعتمدت
فػػػػي ىػػػػذا  كالدراسػػػػات السػػػػابقة ،كالمجػػػػالت العمميػػػػة المحكمػػػػة ،كالػػػػدكريات ،المصػػػػادر النانكيػػػػة كػػػػالمراجع

 ،مػع متطمبػات الدراسػة كذلؾ تمشيان  ،في ا ستبياف كمف خالؿ استخداـ المصادر األكلية ممنالن  ،المجاؿ
 الدراسة. إلى النتائج كالمؤشرات التي تضعنا أماـ حقائؽ الحالة محؿ   يا كصك ن مكمف نـ تحمي

حالػػة كصػػفان الػػذم يعنػػى فػػي كصػػؼ الصػػفي التحميمػػي مػػف البحػػكث الكميػػة، كيعتبػػر المػػنيج الك 
دقيقػػان، كيعنػػى بكصػػؼ الظػػاىرة كتحديػػدىا، كتبريػػر الظػػركؼ كالممارسػػات أك التقيػػيـ كالمقارنػػة )قنػػديمجي، 

 (.10556..0السامرائي، 

 

 الدراسة: أدوات

 قػػػػاـحيػػػػث  الدراسػػػػة ه بأنيػػػػا األداة األكنػػػػر أىميػػػػة ليػػػػذهأداة ا سػػػػتبانة  عتقػػػػاد الباحػػػػث سػػػػتخدـا
 تمادىا مف عدد مف المحكميف.كاع ،ب عدادىا بما يخدـ دراستو

 

 :مجتمع الدراسة

 (،رئػػيس شػػعبة حتػػى ككيػػؿ كزارة) ف مجتمػػع الدراسػػة مػػف العػػامميف فػػي الكظػػائؼ ارشػػرافيةتكػػك  
ة )ديػػكاف المػػكظفيف العػػاـ، فػػي كزارة الداخميػػة الشػػؽ المػػدني بقطػػاع غػػز  ان مكظفػػ( 011ػػػػ )ر عػػددىـ بكيقػػد  

 الشامؿ لمجتمع الدراسة. عتمد عمى المسحأف الباحث أب عممان  (،0504
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 لدراسة:دود احثامنًا: 

 :حدود مكانية -أ 
تػـ   ة،لمكضع السياسي المفركض عمى فمسطيف كحالة ا نقساـ بيف الضفة ال ربية كقطاع غػز  نظران 

الشؽ المدني في حدكد ج رافيػا  -الفمسطيني كاألمف الكطني تطبيؽ ىذه الدراسة عمى كزارة الداخمية
 .ةقطاع غز 

 :ةحدود بشري -ب 

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى العامميف فػي الكظػائؼ ارشػرافية مػف كظيفػة رئػيس شػعبة كحتػى كظيفػة 
 .ةالشؽ المدني بقطاع غز  -كاألمف الكطني ككيؿ كزارة في كزارة الداخمية

 :حدود زمانية -ج 

 ـخػالؿ العػا ةبقطػاع غػز  الشػؽ المػدني –كاألمػف الػكطني تـ تطبيؽ ىػذه الدراسػة عمػى كزارة الداخميػة
 .ـ0504

 

 :الدراسة مصطمحاتتاسعًا: 
 القيادة: -3

تعػػر ؼ القيػػادة بأنيػػا عمميػػة إليػػاـ األفػػراد ليقػػدمكا أفضػػؿ مػػا لػػدييـ لتحقيػػؽ النتػػائج المرجػػك ة )عبػػكدم، 
(، كتعػػػػرؼ بأنيػػػػا التػػػػأنير الػػػػذم يقػػػػكـ بػػػػو القائػػػػد فػػػػي مرؤكسػػػػيو رقنػػػػاعيـ كحػػػػنيـ عمػػػػى 00: 0551

بأنيػا النشػاط الػذم  -أيضػان –(، كتعػرؼ 004: 0551، المساىمة لمقيػاـ بنشػاط متعػاكف )السػمادكني
صػػداره يمارسػػو القائػػد اردارم فػػي مجػػاؿ اتخػػاذ القػػرار أك عػػف طريػػؽ  ،باسػػتخداـ السػػمطة الرسػػمية كا 

 (.40: 0550معيف )عميكه، السيد،  التأنير كا ستمالة بقصد تحقيؽ ىدؼ
قنػػػعمميػػػة التػػػأنير فػػػي ارخػػػريف : ىػػػي التعريـــف اإلجرائـــي لمقيـــادة اعيـ نحػػػك تحقيػػػؽ ىػػػدؼ معػػػيف كا 

 بمشاركة الجميع.
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 :اإلستراتيجيةالقيادة  -5

تعػر ؼ بأنيػا القػػدرة عمػى التكقػػع كالتصػكر، كالحفػػاظ عمػى المركنػػة، كتمكػيف ارخػػريف رحػداث ت ييػػر 
، كأيضان تعر ؼ (Ireland & Hitt, 2005:63)استراتيجي مف شأنيا خمؽ مستقبؿ حيكم لممنظمة 

 ,Hough & Scheepers)لمالئمة كالتحػالؼ فػي كػؿ مسػتكيات األعمػاؿ بأنيا القدرة عمى خمؽ ا

بقػػا  المركنػػة، كالتفكيػػر (2008:18 ، كتعػػرؼ أيضػػان بأنيػػا قػػدرة الشػػخص عمػػى التكقػػع، كالتصػػكر، كا 
بشػكؿ اسػتراتيجي، كالعمػػؿ مػع ارخػػريف لبػد  الت ييػػرات التػي سػػتخمؽ مسػتقبؿ قابػػؿ لمنمػك كا زدىػػار 

 .(Lee & Chen, 2007:1028)لممنظمة 
عمميػػػة يمجػػػأ إلييػػػا القائػػػد ب يػػػة تحقيػػػؽ رؤيػػػة اسػػػتراتيجية  التعريـــف اإلجرائـــي لمقيـــادة االســـتراتيجية:

كاضػػحة كمفيكمػػة مػػف خػػالؿ التػػأنير فػػي النقافػػة التنظيميػػة، كتخصػػيص المػػكارد، كالتكجيػػو بكسػػاطة 
ب يػة تشػػخيص  السياسػات، كتحقيػػؽ حالػة مػػف ا نسػجاـ فػػي إطػار بيئػػة عالميػة معقػػدة كعاليػة التأكػػد

 الفرص كالتيديدات.
 

 المعرفة: -1

تعر ؼ بأنيا تمؾ المخرجات التي يتـ إنتاجيا مف طرؼ قطاع متخصص عبر كظيفة إنتاجية، تمزج 
مػات التػي يػتـ تػداكليا فػي السػكؽ العمؿ المؤىؿ برأس الماؿ، كأف ناتج ىذا القطاع يتمنؿ في المعمك 

ف الخبػػػػرات المتراكمػػػػة، كالقػػػػيـ، كالمعمكمػػػػات (، كمػػػػا تعػػػػر ؼ بأنيػػػػا مػػػػزيج مػػػػ004: 0554قكيػػػػدر، )
السػػياقية، كبصػػيرة الخبػػرا ، التػػي تقػػدـ إطػػاران عامػػان لتقيػػيـ كدمػػج الخبػػرات كالمعمكمػػات الجديػػدة، فيػػي 
متأصمة كمطبقة في عقؿ العارؼ بيا، كغالبان ما تصبح المعرفة جز ان   يتجزأ ليس فقػط فػي كنػائؽ 

ارجػػػرا ات التنظيميػػػة كالعمميػػػات كالممارسػػػات كالقكاعػػػد فػػػي  -أيضػػػان –كلكػػػف  منظمػػػةكمسػػػتكدعات ال
(Butler, 2006:1). 

: ىػػػي عبػػػارة عػػػف المعمكمػػػات كالبيانػػػات كالقػػػدرات كالخبػػػرات الصػػػريحة التعريـــف اإلجرائـــي لممعرفـــة
 كالضمنية.

 



 0. 

 إدارة المعرفة: -4

ػػو مػػف قبػػؿ إدارة المنظمػػة لجمػػع كتصػػنيؼ كتنظػػ يـ كخػػزف تعػػر ؼ بأنيػػا الجيػػد المػػنظـ الػػكاعي المكج 
جميػػػع أنػػػكاع المعرفػػػة ذات العالقػػػة بنشػػػاط تمػػػؾ المنظمػػػة، كجعميػػػا جػػػاىزة لمتػػػداكؿ كالمشػػػاركة بػػػيف 

، (510554كاألدا  التنظيمي )الفضؿ،  العامميف في أقساـ المنظمة بما يحس ف كفا ة اتخاذ القرارات
كمػركران بتكصػيفيا  بأنيا كصؼ لكؿ ما يتعمؽ بالتعامؿ بالمعرفػة بػد ان مػف معرفتيػا -أيضان –كتعر ؼ 

 (.0: 0554كتنظيميا نـ معالجتيا )أبك دية، 
: ىػي عمميػة منظمػة يػتـ مػف خالليػا تكحيػد الجيػكد نحػك اسػتنمار التعريف اإلجرائـي إلدارة المعرفـة

 المعرفة.

 عمميات إدارة المعرفة: -2
دارة المعرفة ه أنو   يكجد اتفاؽ بيف العمما  كالباحنيف في مجاؿ إكزمالؤ ( 610555.يقكؿ )العمي، 

كعميػو سيقتصػر عمػؿ الباحػث عمػى العمميػات األربعػة  عمى عدد عمميػات المعرفػة ك  عمػى ترتيبيػا.
 األكنر تداك ن كىي )اكتساب المعرفة، تخزيف المعرفة، نشر المعرفة، تطبيؽ المعرفة(.

ا اكتسػاب : ىي مجمكعػة مػف المراحػؿ التػي يػتـ مػف خالليػالتعريف اإلجرائي لعمميات إدارة المعرفة
 كتخزيف كنشر المعرفة كتطبيقيا.

 

 :واألمن الوطني وزارة الداخمية -6

إحػػدل الػػكزارات األكنػػر أىميػػة فػػي الحككمػػة الفمسػػطينية، حيػػث تقػػكـ بػػأدا  ممي ػػز فػػي تنفيػػذ مياميػػا 
كالسير عمى مصمحة الكطف كالمكاطف، كتنظـ الحياة المدنية، كتنفػذ القػانكف عمػى الجميػع، كتحمػي 

 8(http://www.moi.gov.ps، 0504راد كالمؤسسات )مكقع كزارة الداخمية، ممتمكات األف

http://www.moi.gov.ps/
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة
 

 الدراسات الفمسطينية أواًل:

 الدراسات العربيةثانيًا: 

 الدراسات األجنبيةثالثًا: 

 التعميق عمى الدراسات السابقة: رابعاً 
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 مقدمة:
يعرض الباحث مجمكعػة الدراسػات السػابقة ذات العالقػة بمكضػكع الدراسػة الحاليػة، كتػـ اختيػار 
الدراسات التي تفيد الباحث في دراستو، كذلؾ مف خالؿ اشتراؾ الدراسات مػع دراسػة الباحػث فػي إحػدل 

راسػػة بالنسػػبة ليػػذه المت يػػرات المسػػتقمة عمػػى األقػػؿ أك المت يػػر التػػابع، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحديػػد مكقػػع الد
الدراسػػػات السػػػابقة، كمػػػدل ا سػػػتفادة منيػػػا فػػػي ارجػػػرا ات كتصػػػميـ األدكات، كاختيػػػار عينػػػة الدراسػػػة، 

 .، كسيتـ عرضيا مف األحدث إلى األقدـككذلؾ ا ستفادة منيا في تفسير النتائج

 :الفمسطينيةأواًل: الدراسات 
وعالقتيـا بـادارة األزمـات، دراسـة راتيجية االسـت ( بعنـوان: ميـارات القيـادة5132دراسة الخطيب ) -3

 ميدانية عمى الييئات المحمية الفمسطينية في محافظات غزة.
كعالقتيػا بػ دارة األزمػات، كىػي دراسػة ا سػتراتيجية  ىدفت الدراسة التعرؼ عمى ميارات القيػادة

نيج الكصػػػفي ميدانيػػػة عمػػػى الييئػػػات المحميػػػة الفمسػػػطينية فػػػي محافظػػػات غػػػزة، كاسػػػتخدمت الدراسػػػة المػػػ
التحميمي، كقاـ قاـ الباحث باستخداـ طريقة الحصر الشامؿ لجميع المكظفيف مػف مسػمى كظيفػي رئػيس 
قسـ فأعمى، حيث شممت الدراسة جميع الييئات المحميػة الكبػرل فػي محافظػات غػزة )جباليػا، غػزة، ديػر 

يفػي رئػيس قسػـ فػأعمى، ( مكظفان مف مسمى كظ000البمح، خانيكنس، رفح(، كالمكظفيف البالغ عددىـ )
 كاستخداـ الباحث ا ستبانة كأداة لمدراسة.

كجكد درجة عالية مف المكافقة مف قبؿ أفػراد مجتمػع الدراسػة فيمػا يخػص  إلى الدراسة كتكصمت
)الميػارات الذاتيػة، الميػارات الفنيػة، الميػارات الفكريػة، الميػارات ارداريػة(، ا سػتراتيجية  ميارات القيػادة
مػف قبػػؿ أفػراد مجتمػػع الدراسػػة ا سػػتراتيجية  المكافقػة عمػػى جميػع مجػػا ت ميػػارات القيػادة كجػا ت درجػػة
%(، كأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة كجػػػكد درجػػػة عاليػػػة مػػػف المكافقػػػة عمػػػى فقػػػرات إدارة 10800بػػػكزف نسػػػبي )

دارة األزمػػػات فػػػي الييئػػػاا سػػػتراتيجية  األزمػػػات، ككجػػػكد عالقػػػة إيجابيػػػة بػػػيف تػػػكفر ميػػػارات القيػػػادة ت كا 
، كأنػػو   تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل د لػػة  بػػيف متكسػػطات المحميػػة بمحافظػػات غػػزة

دارة األزمػػػات فػػػي الييئػػػات المحميػػػة ا سػػػتراتيجية  اسػػػتجابات المبحػػػكنيف حػػػكؿ عالقػػػة ميػػػارات القيػػػادة كا 
نكات الخدمػػة، بمحافظػػات غػػزة تعػػزل لممت يػػرات )الجػػنس، الييئػػة المحميػػة التػػي يعمػػؿ بيػػا المسػػتجيب، سػػ

المسػػمى الػػكظيفي(، مػػا عػػدا مت يػػر العمػػر، ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح األفػػراد مػػف الػػذيف أعمػػارىـ أقػػؿ مػػف 
 .( سنة، كمت ير المؤىؿ العممي لصالح الذيف مؤىميـ العممي دبمـك متكسط فأقؿ5.)
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لـد   (، بعنوان: تفويض الصالحيات ودوره في تنميـة الميـارات القياديـة5134دراسة أبو عبيد ) -5
 أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخمية واألمن الوطني في محافظات غزة.

ىػػػدفت الدراسػػػػة التعػػػرؼ عمػػػػى تفػػػػكيض الصػػػالحيات كدكره فػػػػي تنميػػػػة الميػػػارات القياديػػػػة لػػػػدل 
أصػحاب الرتػػب السػػامية فػػي كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني فػػي محافظػػات غػػزة، كالتعػػرؼ عمػػى أنػػر كػػؿ 

دمػػة، المؤىػػؿ العممػػي، كالمحافظػػة( عمػػى العالقػػة بػػيف ممارسػػات القيػػادات ارداريػػة مػػف )الرتبػػة، مػػدة الخ
بتفكيض السمطة كدرجة امتالؾ المكظفيف لمميارات القيادية، كاتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمػي، 

( ضػابطان 055كاشتممت عينة الدراسة عمى أصحاب الرتػب السػامية فػي جيػاز الشػرطة كالبػالغ عػددىـ )
 محافظات غزة. في

ككاف مف أبرز نتائج الدراسة، درجة ممارسة القيادة اردارية لتفكيض الصػالحيات كانػت بنسػبة 
%(، كمػػا أشػػارت النتػػائج لكجػػكد 480.%(، كدرجػػة امػػتالؾ أصػػحاب الرتػػب لمميػػارات القياديػػة )1486)

كارداريػػة، كالفكريػػة(،  عالقػػة طرديػػة بػػيف تفػػكيض الصػػالحيات كالميػػارات )الذاتيػػة، كالفنيػػة، كارنسػػانية،
كأظيػػرت الدراسػػة عػػدـ كجػػكد فػػركؽ إحصػػائية تعػػزل لممت يػػرات )المػػؤىالت العمميػػة، سػػنكات الخدمػػة(، 

 ككجكد فركؽ ذات د لة إحصائية في مت يرات )الرتبة، المحافظة(.

 ثانيًا: الدراسات العربية:
ي التييــل لضــغوط العمــل، فــاالســتراتيجية  (، بعنــوان: دور ميــارات القيــادة5135دراســة رحيمــة ) -3

 دراسة تحميمية آلراء عينة من القادة العسكريين.

بأبعادىػػػا النالنػػػة )الرؤيػػػة، ا سػػػتراتيجية  ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف دكر ميػػػارات القيػػػادة
التركيػػز، التنفيػػذ( فػػي التييػػؤ لضػػ كط العمػػؿ بأبعادىػػا السػػتة كىػػي )التييػػؤ لممكاجيػػة، التأمػػؿ لممكاجيػػة، 

، كالبحث عف الدعـ الكجداني، كتجنب المكاجية(، كذلؾ مكجستيلكقائية، البحث عف الدعـ الالمكاجية ا
مػػف خػػالؿ دراسػػة ا رتبػػاط كالتػػأنير بػػيف المت يػػريف المػػذككريف كأبعادىمػػا الفرعيػػة، إذ طب ػػؽ البحػػث عمػػى 

داة لجمػػع ( قائػػد عسػػكرم فػػي منظمتػػي الػػدفاع كالداخميػػة، كقػػد تػػـ اسػػتخداـ ا سػػتبانة كػػأ40عينػػة بم ػػت )
البيانات، تـ اختبارىا مف خالؿ نالث فرضػيات كانػت األكلػى لعالقػة ا رتبػاط، كالنانيػة لمتػأنير، كالنالنػة 

 لمفركؽ.
إلى مجمكعة مف ا ستنتاجات أىميا كجكد عالقة ارتباط كتأنير بيف ميػارات  كتكصمت الدراسة

 كالتييؤ لض كط العمؿ.ا ستراتيجية  القيادة
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 فـي تعزيـز المرونـةاالستراتيجية  بعنوان: إسيامات القيادة ،(5133الطائي )و دراسة المعاضيدي  -5
 لمنظمات األعمال.االستراتيجية 

ا سػػػتراتيجية  ىػػػدفت الدراسػػػة قيػػػاس كتحميػػػؿ عالقػػػات ا رتبػػػاط  كاألنػػػر بػػػيف ممارسػػػات القيػػػادة
بشػػرم، اسػػتخداـ التقانػػة اميػػة جكىريػػة، التركيػػز عمػػى بنػػا  رأس المػػاؿ البنػػا  قػػدرات دينتي )اركالمتمنمػة بػػ

جديػدة( بكصػفيا مت يػرات  النمينة كبنػا  ىيكػؿ كنقافػة منظميػةالجدية بفاعمية، ا نش اؿ با ستراتيجيات 
ك)المركنػػػػة ارسػػػػتراتيجية( بكصػػػػفيا مت يػػػػران معتمػػػػدان لمكاجيػػػػة الت يػػػػرات البيئيػػػػة التػػػػي تشػػػػيدىا  ،مسػػػػتقمة

يػػا، فضػػالن عػػف اكتشػػاؼ مقػػدار التبػػايف فػػي تػػأنير المنظمػػات فػػي إطػػار ممارسػػتيا ألعماليػػا كسػػعيان لبقائ
 لممنظمة.ا ستراتيجية  الممارسات المشار إلييا في تعزيز المركنة

بالمركنػػػػػة  تػػػػػرتبط كتػػػػػؤنر معنكيػػػػػان ا سػػػػػتراتيجية  أف ممارسػػػػػات القيػػػػػادةإلػػػػػى  تكصػػػػػمت الدراسػػػػػةك 
ي تكجيػو أنظػار نيا أف تسػيـ فػقػد عرضػت بعػض المقترحػات التػي مػف شػأارستراتيجية، كبمكجب ذلؾ ف

كالبحػػث عػػف أىػػـ  ،دكار تمػػؾ الممارسػػاتي المنظمػػات المختمفػػة لمتعػػرؼ عمػػى أفػػا سػػتراتيجية  القيػػادات
التي تمكف ا ستراتيجية  ارليات كالكسائؿ التي تمكنيا مف اعتمادىا ككنيا أداة ميمة في تحقيؽ المركنة

 كا ستعداد ليا. المنظمة مف ا ستجابة السريعة لمت ييرات البيئية المتسارعة
 

فـــي تطـــوير المنظمـــات األمنيـــة االســـتراتيجية  (، بعنـــوان: دور القيـــادات5131دراســـة الزعبـــي ) -1
 والمدنية في الجميورية العربية السورية.

فػػي تطػػكير المنظمػػات، كذلػػؾ مػػف ا سػػتراتيجية  ىػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى دكر القيػػادات
مميف، كنشػػػر النقافػػػة التنظيميػػػة، كتفعيػػػؿ التقنيػػػات الحدينػػػة، خػػػالؿ نشػػػر الػػػتعمـ التنظيمػػػي، كتمكػػػيف العػػػا

ف مجتمػع الدراسػة مػف  كتطكير اليياكػؿ التنظيميػة، كاسػتخدمت الدراسػة المػنيج الكصػفي التحميمػي، كتكػك 
( قائػد، إضػافة إلػى العػامميف فػي كزارة 055القادة الضباط العامميف في كزارة الداخميػة السػكرية كعػددىـ )

( 055عية كالعمؿ ممف يشت مكف كظيفة مدير، كمكظفي الفئػة األكلػى كالنانيػة كعػددىـ )الشؤكف ا جتما
 مكظؼ، كاستخدمت الدراسة ا ستبانة كأداة لمدراسة.

فػػي تطػػكير المنظمػػات األمنيػػة ا سػػتراتيجية  ككػػاف مػػف أبػػرز نتػػائج الدراسػػة كجػػكد دكر لمقيػػادات
يف درجػة مكافقػة أفػراد مجتمػع الدراسػة تجػاه محػاكر كالمدنية، كأنو   تكجػد فػركؽ ذات د لػة إحصػائية بػ

فػػػػي تطػػػػػكير المنظمػػػػات األمنيػػػػة كالمدنيػػػػة تبعػػػػان لمت يػػػػػراتيـ ا سػػػػتراتيجية  الدراسػػػػة حػػػػكؿ دكر القيػػػػادات



 0. 

الشخصية كالكظيفية، بينما تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية بيف درجة مكافؽ أفراد مجتمع الدراسة تجػاه 
فػػػي تطػػػكير المنظمػػػات األمنيػػػة كالمدنيػػػة تبعػػػان لعػػػدد ا سػػػتراتيجية  داتمحػػػاكر الدراسػػػة حػػػكؿ دكر القيػػػا

 الدكرات في مجالي القيادة كتطكير المنظمات، ك  تكجد فركؽ تعزل لمت يرات الدراسة األساسية.
 

بعنــوان: قيــاس أثــر عوامــل الثقافــة التنظيميــة فــي تنفيــذ إدارة  (،5131دراســة المــدان ونخــرين ) -4
 تصاالت األردنية.المعرفة في مجموعة اال 

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى كصػػؼ كتحميػػؿ كاقػػع إدارة المعرفػػة فػػي مجمكعػػة ا تصػػا ت األردنيػػة مػػف 
حيث تكليد المعرفة كالمشاركة فييا كتطبيقيا، كتشخيص أنر عكامؿ النقافة التنظيمية المتمنمة في )نظػـ 

 القيادة( في تنفيذ إدارة المعرفة.المعمكمات، الييكؿ التنظيمي، أنظمة الحكافز، العمميات، العامميف، ك 
كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى كجػػكد أنػػر ذك د لػػة إحصػػائية لعكامػػؿ النقافػػة التنظيميػػة فػػي تنفيػػذ إدارة 

%( مف التبايف 1086المعرفة، حيث أظيرت نتائج الدراسة أف عكامؿ النقافة التنظيمية تفسر ما نسبتو )
نػػػت العامػػػؿ األكنػػػر تػػػأنيران مػػػف بػػػيف عكامػػػؿ النقافػػػة فػػػي إدارة المعرفػػػة، كمػػػا تكصػػػمت إلػػػى أف القيػػػادة كا

 التنظيميػػػػة فػػػػي تنفيػػػػذ إدارة المعرفػػػػة. كقػػػػدمت الدراسػػػػة مجمكعػػػػة مػػػػف التكصػػػػيات أبرزىػػػػا ضػػػػركرة تبنػػػػي
–ردارة المعرفػػة، ككضػػع إدارة المعرفػػة فػػي أكلكيػػة ا ىتمامػػات، كتػػكفير المسػػتمزمات كافػػػة اسػػتراتيجية 

التػػي تسػػيـ فػػي تكليػػد كنقػػؿ المعرفػػة كالمشػػاركة بيػػا كتطبيقيػػا،  -بشػػريةارداريػػة كالفنيػػة كالتكنكلكجيػػة كال
ارتباطػػان بالفكائػػد التنظيميػػة التػػي تحققيػػا بػػرامج إدارة المعرفػػة المتمنمػػة فػػي البقػػا  فػػي مقدمػػة المتنافسػػيف، 

 كتخفيض التكاليؼ، كتحقيؽ القيمة المضافة، كتحقيؽ الريادة في ىذا المجاؿ.
 

واقـــع إدارة المعرفـــة ومتطمبـــات اإلبـــداع والتجديـــد فـــي اإلدارة وان: (، بعنـــ5131دراســـة صـــبري ) -2
 العربية.

مكاناتيػػا المسػػتقبمية  ىػػدفت الدراسػػة إلػػى بحػػث مكضػػكع إدارة المعرفػػة، كالتعػػرؼ إلػػى معكقاتيػػا كا 
ت إطػػاران لمفػػاىيـ المعرفػػة م  نيجػػان تحميميػػان اسػػتنباطيان، حيػػث ضػػفػػي بيئػػة األعمػػاؿ العربيػػة، كتبنػػت لػػذلؾ م

دار  بػػراز دكرىػػا فػػي تحقيػػؽ كتعظػػيـ كفػػا ة كفاعميػػة منظمػػات كا  ة المعرفػػة كعالقاتيػػا بػػ دارة المعمكمػػات، كا 
األعماؿ الحدينة، كمسػاىمتيا فػي تحقيػؽ فيػـ العػامميف المشػترؾ لرسػالة المنظمػة كدكرىػـ فييػا، كالتأكيػد 

ي عػالـ كتحقيػؽ الجػكدة فػ عمى دكر القيادة الميـ في تكليد النقافة المؤسسية الداعمة لممعرفػة كا بتكػار،
 تسكده المنافسة كالت يير.
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كقدمت الدراسة تحميالن لعدد مف المؤشرات التي تكضح كضػع المعرفػة فػي المجتمعػات العربيػة، 
كالمعكقػػػات الحاليػػػػة التػػػػي تحػػػكؿ دكف تمكنيػػػػا مػػػػف المنافسػػػة فػػػػي اكتسػػػػاب المعرفػػػة كاسػػػػتيعابيا عالميػػػػان، 

 لممجتمعات العربية في ضك  كاقع المعرفة فييا.كاقترحت مشاىد )سيناريكىات( مستقبمية 
 

ودورىـا فـي تنميـة القـدرات التنافسـية االسـتراتيجية  (، بعنـوان: القيـادة5131دراسة عبد العزيـز ) -6
 لمنظمات األعمال الدولية بجميورية مصر العربية.

فػػػػي  إتباعيػػػػاا سػػػػتراتيجية  التعػػػػرؼ عمػػػػى أىػػػػـ الممارسػػػػات التػػػػي يمكػػػػف لمقيػػػػادة الدراسػػػػة ىػػػدفت
كمػػا ىػػدفا  الشػػركات الدكليػػة لصػػناعة المنسػػكجات، كتحديػػد مػػدل مسػػاىمتيا فػػي تنميػػة قػػدراتيا التنافسػػية.

، كتػػػأنير ذلػػػؾ عمػػػى ارسػػػتراتيجيةالكصػػػكؿ إلػػػى نمػػػكذج مقتػػػرح يمكػػػف تطبيقػػػو لزيػػػادة فعاليػػػة القيػػػادة إلػػػى 
 القدرات التنافسية لمشركات الدكلية لصناعة المنسكجات.

تكجػد فػركؽ معنكيػة بػيف الشػركات محػؿ الدراسػة فيمػا  :دة نتػائج أىميػاكتكصمت الدراسة إلى عػ
يتعمؽ بقدرة القائد عمى تككيف البنا  ا ستراتيجي، كيعني ذلؾ أف قادة الشركات القكيػة تنافسػيان يتميػزكف 

تكجػد فػػركؽ كمػػا  بقػدراتيـ فػي تكػػكيف البنػا  ا سػتراتيجي لمنظمػػاتيـ، ممػا يػؤنر عمػػى القػدرات التنافسػية.
عنكيػػة بػػيف الشػػركات محػػؿ الدراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بقػػدرة القائػػدة عمػػى إدارة الت ييػػر، كيتفػػؽ ذلػػؾ مػػع نتػػائج م

الدراسػات السػابقة التػػي أبػرزت دكر الت ييػر كالتطػػكير التنظيمػي، كأف يمعػب القائػػد الػدكر التحػكيمي الػػذم 
  تكجػػد كمػػا أنػػو  ألىػػداؼ.يتسػػـ بتكسػػيع نطػػاؽ المشػػاركة لمعػػامميف فيمػػا يتعمػػؽ باتخػػاذ القػػرارات ككضػػع ا

فركؽ معنكية بيف الشركات محؿ الدراسة فيما يتعمؽ بنظـ إعداد قادة المستقبؿ، كيعني ذلػؾ بػأف معظػـ 
 الشركات الدكلية تيتـ ارف ببرامج التدريب كالتطكير المستمرة.

 

 يا.(، بعنوان: واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تدعيم5131دراسة عودة ) -7
ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف كاقػػػػع إدارة المعرفػػػػة فػػػػي الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية كسػػػػبؿ 
تػػػدعيميا، كتحديػػػد عمميػػػات إدارة المعرفػػػة الكاجػػػب ممارسػػػتيا لػػػدل العػػػامميف فػػػي الجامعػػػات الفمسػػػطينية، 

باحػػث إضػػافة إلػػى قيػػاس درجػػة ممارسػػة العػػامميف لعمميػػات إدارة المعرفػػة، كلتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ قػػاـ ال
باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، كتػػـ إعػػداد اسػػتبانو لجمػػع البيانػػات كتكزيعيػػا عمػػى مجتمػػع الدراسػػة 

( مػػف العػػامميف ارداريػػيف )عمػػدا  الكميػػات، مػػدرا  الػػدكائر كاألقسػػاـ ارداريػػة كنػػكابيـ( 01.المكػػكف مػػف )
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سػتخداـ األسػاليب ارحصػائية في كؿ مف الجامعة ارسالمية كجامعة األزىر كجامعة األقصى، كقد تـ ا
 في معالجة البيانات.

جا  ترتيب ممارسة العامميف في الجامعات الفمسطينية  كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
لعمميػػػات إدارة المعرفػػػة عمػػػى النحػػػك التػػػالي: تطبيػػػؽ المعرفػػػة، تنظػػػيـ المعرفػػػة، تكليػػػد المعرفػػػة، التشػػػارؾ 

ات د لػة إحصػائية لكاقػع إدارة المعرفػة فػي الجامعػات الفمسػطينية عدـ كجكد فركؽ ذ أظيرتك  بالمعرفة.
د فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػائية لكاقػػع كجػػأنػػو   ي أظيػػرتكمػػا  تعػػزل لمت يػػر الجػػنس، أك سػػنكات الخدمػػة.

إدارة المعرفػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية فػػي بعػػدم التشػػارؾ فػػي المعرفػػة كتطبيػػؽ المعرفػػة تعػػزل لمت يػػر 
 المؤىؿ العممي.

 

(، بعنــوان: أثــر إدارة المعرفــة فــي زيــادة فاعميــة المــديرين فــي 5119اســة البشابشــة والحمــد )در  -8
 الوزارات األردنية.

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ كفحػػص أنػػر إدارة المعرفػػة بأبعادىػػا: ابتكػػار المعرفػػة، اكتسػػاب 
يف فػػي الػػكزارات األردنيػػة، المعرفػة، تنظػػيـ المعرفػػة، تكزيػع المعرفػػة، اسػػتخداـ المعرفػة، فػػي فاعميػػة المػدير 

كلتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ تػػـ تطػػكير اسػػتبانو ل ػػرض جمػػع البيانػػات تػػـ تكزيعيػػا عمػػى عينػػة مػػف المػػديريف 
( 500كالمكظفيف العامميف في الكزارات الحككمية األردنية في كزارات قطاع المكارد البشرية بمغ عددىا )

 ية.مكظفان تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية التناسب
تػػكفر إدارة المعرفػػة مػػف كجيػػة نظػػر المػػديريف جػػا ت  كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدة نتػػائج أىميػػا:

دراؾ المػديريف ردارة المعرفػػة جػا ت بدرجػػة مرتفعػة، فػػي حػيف جػػا  إدراؾ المػػكظفيف ك  بدرجػة متكسػػطة. ا 
سػػاب المعرفػػة، يكجػػد أنػػر ألبعػػاد المعرفػػة )ابتكػػار المعرفػػة، اكتكمػػا أنػػو  ردارة المعرفػػة بدرجػػة متكسػػطة.

 تنظيـ المعرفة، تكزيع المعرفة، استخداـ المعرفة( في فاعمية المديريف.

 

ــدور إدارة 5119دراســة المعــاني ) -9 ــوزارات األردنيــة ل (، بعنــوان: اتجاىــات المــديرين فــي مراكــز ال

 المعرفة في األداء الوظيفي.
دنيػة نحػك تطبيػؽ مفيػـك الدراسة التعرؼ عمى اتجاىات المديريف في مراكػز الػكزارات األر ىدفت 

إدارة المعرفػػة، كأنػػر ذلػػػؾ عمػػى أدائيػػـ الػػػكظيفي. قػػاـ الباحػػث بتكزيػػػع اسػػتبانة عمػػى عينػػػة الدراسػػة التػػػي 
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كاعتمػػد تحميػػؿ بياناتيػػا عمػػى التحميػػؿ  ،( مػػديران مػػف العػػامميف فػػي مراكػػز الػػكزارات األردنيػػة055شػػممت )
 .(T-Test)كاختبار  ،(ANOVA)حادم ارحصائي الكصفي، كمعامؿ ا نحدار كتحميؿ التبايف األ

تبنػػػي الػػػكزارات األردنيػػػة مفيػػػـك إدارة  كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف النتػػػائج مػػػف أىميػػػا:
كجػكد أنػر كمػا أظيػرت  شعكر المبحػكنيف بمسػتكل عػاؿو مػف األدا  الػكظيفي.سطة، ك المعرفة بدرجة متك 

 الػػػكظيفي الػػػذم يشػػػعر بػػػو المبحػػػكنيف، ذك د لػػػة إحصػػػائية لعناصػػػر إدارة المعرفػػػة عمػػػى مسػػػتكل األدا 
كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة إحصػػائية فػػي اتجاىػػات المبحػػكنيف نحػػك تبنػػي الػػكزارة األردنيػػة كأيضػػان أظيػػرت 

 .لمفيـك إدارة المعرفة تعزل إلى خصائصيـ الديمكغرافية باستننا  مت ير مدة الخدمة
 

في تطوير الثقافـة التنظيميـة فـي ودورىا االستراتيجية  (، بعنوان: القيادة5118) المربعدراسة  -31
 األجيزة األمنية.

فػي تطػكير النقافػة التنظيميػة فػي األجيػزة ا سػتراتيجية  ىدفت الدراسة التعرؼ عمػى دكر القيػادة
األمنيػة بكجػػو عػاـ كالمديريػػة العامػػة لمجػكازات كالمديريػػة العامػة لمػػدافع المػػدني بكجػو خػػاص. كاسػػتخدمت 

ي المقػػارف مػػف خػػالؿ المسػػح ا جتمػػاعي لمعينػػة، كالدراسػػات الكنائقيػػة، الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػ
 كاستخدمت أداة ا ستبانة لجمع المعمكمات.

المشػػاركة فػػي المديريػػة ا سػػتراتيجية  كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى نتػػائج مػػف أىميػػا: ممارسػػة القيػػادة
العامػػة لمجػػكازات بدرجػػة العامػػة لمجػػكازات بدرجػػة متكسػػطة، ككجػػكد نمػػط النقافػػة المحافظػػة فػػي المديريػػة 

المشػاركة كبػيف نمػط النقافػة المحافظػة، ا ستراتيجية  متكسطة، ككجكد ارتباط طردم متكسط بيف القيادة
 المشػػاركة كبػػيف كػػؿ مػػف النقافػػة المرنػػة، كمسػػاىمة القيػػادةا سػػتراتيجية  القيػػادةكارتبػػاط طػػردم قػػكم بػػيف 

ة السػػػػائدة فػػػػي المديريػػػػة العامػػػػة لمجػػػػكازات بدرجػػػػة المشػػػػاركة فػػػػي تطػػػػكير النقافػػػػة التنظيميػػػػا سػػػػتراتيجية 
فػي تطػكير النقافػة ا سػتراتيجية  متكسطة، ككجكد معكقات تنظيمية ميمة تحػد مػف فاعميػة دكر القيػادات

 التنظيمية السائدة في المديرية العامة لمجكازات العامة لمدفاع المدني بدرجة عالية.
 

والبرامج العممية الحديثة إلدارة المعرفة في  اليباستخدام األسـ :بعنوان ،(5117)بيدس دراسة  -33
 من قبل مديري شركات االتصال األردنيـة. اتخاذ القرارات

المعرفػػة  ردارة كاقػػع اسػػتخداـ األسػػاليب كالبػػػرامج العمميػػػة الحدينػػػة عمػػى ؼتعػػر ال الدراسػػةىػػػدفت 
 خػػػػالؿ دراسػػػػة المت يػػػػراتاألردنيػػػة، كذلػػػؾ مػػػػف  ا تصػػػاؿ فػػػي اتخػػػاذ القػػػرارات مػػػف قبػػػؿ مػػػديرم شػػػػركات



 00 

تعػػاكف المجمكعػػة، كتطبيقػػات  كأنظمػػة ارتيػػة: أنظمػػة أتمتػػة المكاتػػب، كأنظمػػة معرفػػة العمػػؿ، المسػػتقمة
األسػػاليب  اسػػتخداـ ىػػدفت إلػػى معرفػػة الفػػركؽ ذات الد لػػة ارحػػػصائية فػػػي كمػػا الػػذكا  ا صػػػطناعي.

 األردنيػػة رارات مػػف قبػػػؿ مػػػديرم شػػػركات ا تػػػصاؿاتخػػاذ القػػ فػػي كالبػػرامج العمميػػة الحدينػػة ردارة المعرفػػػة
كالمؤىػؿ العممػي، كالمركػز الػكظيفي. تكػكف  كالخبػرة، ارتيػة: الجػػنس، ةالديمكغرافيػالتي تعزل لممت يػرات 

( 000األردنيػػة كعػػددىـ ) ا تصػػاؿ مػػف مػػديرم الػػدكائر كرؤسػػا  األقسػػاـ لػػدل شػػػركات الدراسػػة مجتمػػع
 فردان.

فػػي إدارة  الحدينػػة ف تمػػؾ الشػػركات تسػػتخدـ األسػػاليب كالبػػػرامج العمميػػػةأ إلػػى كخمصػػت الدراسػػػة
. متكسطة معرفة العمؿ، كأنظمة تعاكف المجمكعػة بدرجػة كأنظمة المعرفة، منؿ: أنظمػة أتمتػة المكاتػب،

 تقمةالتخطػػيط السػػيئ، كعػػدـ تػػكافر الميزانيػػػة المػػػس البػػرامج كأف أىػػـ التحػػديات التػػػي تكاجػػػو اسػػػتخداـ ىػػػذه
فركقػػػػان ذات د لػػػػة إحػػػػػصائية فػػػػػي  ىنػػػػاؾ إدارة المعرفػػػػة، كعػػػػدـ تػػػػكافر دعػػػػـ اردارة العميػػػػا. كأف لمشػػػػركع

كالمركػػز الػػكظيفي،  العممػػي، العمميػػة الحدينػػة ردارة المعرفػػة تعػػػزل لممؤىػػػؿ كاألسػػاليب اسػػػتخداـ البػػػرامج
إنشا ، كاقتنا ،  عمميات راسػة بتحػسيفالجنس، كالخبرة. كأكصػت الد لمت يرم بينما   يكجػد فػركؽ تعػزل

 المعرفػػػة مػػػف خػػػالؿ زيػػػادة اسػػػتخداـ البػػػػرامج الحدينػػػػة ردارة المنظمػػػة كتصػػػنيؼ، كتشػػػارؾ المعرفػػػػة فػػػػي
 كتطبيقيا، كتكفير الميزانية المطمكبة ليا.

 

قياس أثر إدراك أبعاد إدارة المعرفة وتوظيفيا لد  المنظمات (، بعنوان: 5112) حجازيدراسة  -35
 .ألردنيةا

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ المنظمات األردنية ردارة المعرفػة فػي أعماليػا. 
( منظمػات 05( منظمػة مػف القطػاع العػاـ، ك)00( منظمػة أردنيػة، منيػا )00كقد أجريت الدراسة عمى )

ميػػػا كالكسػػطى فػػػي مػػف القطػػػاع الخػػاص. كتككنػػػت كحػػدة التحميػػػؿ مػػف األفػػػراد العػػامميف فػػػي اردارتػػيف الع
 منظمات األردنية العامة كالخاصة.ال

تدارؾ المنظمات األردنية العامة كالخاصة منيا مفيـك كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
عمميػػات  تمػػارس المنظمػػات األردنيػػة فػػي القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاصكأف  إدارة المعرفػػة كدكرىػػا كأىػػدافيا.

الشػػراكة بػػيف القطػػاعيف العػػاـ كالخػػاص  كأظيػػرت شػػاركيتيا، كتعمميػػا.إدارة المعرفػػة مػػف حيػػث خمقيػػا، كت
 لتكظيؼ إدارة المعرفة.



 0. 

ــــي 5112المــــومني )دراســــة  -31 ــــق إدارة المعرفــــة ف ــــوان: اتجاىــــات المــــديرين نحــــو تطبي (، بعن
 (.ةالملسسات العامة في األردن )دراسة تحميمي

ارة المعرفػػة كبرامجيػػا فػػي إلػػى التعػػرؼ عمػػى اتجاىػػات المػػديريف نحػػك تطبيػػؽ إدىػػدفت الدراسػػة 
المؤسسات العامة في األردف ألف إدارة المعرفة كمنيج إدارم حديث غير مطبػؽ فػي المؤسسػات العامػة 

 كالدكائر الحككمية بمفيكمو الشامؿ.
كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج التاليػػة مػػف أبرزىػػا: كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة ضػػعيفة إلػػى 

عكقػات كالصػعكبات كبػيف مسػتكل اسػتعداد العناصػر التاليػة )مسػتكل دعػـ متكسطة القكة عكسية بػيف الم
مجالس اردارة، مستكل استعداد المكارد البشرية، مستكل استعداد البنية التحتيػة(، بينمػا كػاف ىنػاؾ عػدـ 

نتائج التحميػؿ عػدـ كجػكد فػركؽ  إحصائية لبقية العناصر، كذلؾ أظيرتكجكد عالقة ارتباط ذات د لة 
ة إحصائية بيف اتجاىػات أفػراد عينػة الدراسػة نحػك مػدل األخػذ بػ دارة المعرفػة تعػزل لممت يػرات ذات د ل

التػػي ركػػزت كقػػد قػػدمت الدراسػػة عػػددان مػػف التكصػػيات  باسػػتننا  مت يػػر التخصػػص العممػػي. ةالديمكغرافيػػ
ؿ التػدريب عمى ضركرة ا ىتماـ ب دارة المعرفة كنشر الكعي بيف المكظفيف كالعامميف بمفيكميا مف خػال

كالتأىيػػػؿ كالتركيػػػز عمػػػى إعػػػداد العناصػػػر الشػػػابة بمػػػا يتفػػػؽ كمتطمبػػػات إدارة المعرفػػػة مػػػف خػػػالؿ طػػػرح 
 .ئيا في الجامعات كالمعاىدمساقات تدريس لمكضكع إدارة المعرفة كمباد

 

المعرفة والمعمومات في الوزارات المركزية  مد  تطبيـق إدارة :بعنوان ،(5114) أبو قبةدراسة  -34
 .ردنفي األ 

لبػػرامج كأنظمػػة إدارة  األردف مػػدل تطبيػػؽ الػػػكزارات فػػػي عمػػى ؼتعػػر الىػػدفت تمػػؾ الدراسػػة إلػػى 
كمخػازف  البيانػات، نظـ التنقيػب عػف بدراسة المت يرات المستقمة ارتية: كذلؾ المعرفة كالمعمكمػات فييػا،

 كة فػػػػي الممارسػػػػات. كمعرفػػػػةارلكتركنيػػػػة، كالمشػػػػار  كالمكتبػػػػات البيانػػػػات، كخػػػػرائط المعرفػػػػة كارنترانػػػػػت،
الدراسػػة المػػديريف فػػي اردارتػػيف  اسػػتيدفت التػػي تكاجػػو اردارة المعرفيػػة ككيفيػػة الت مػػب عمييػػا. التحػػديات

 فردان. (.5.) األقساـ في الكزارات األردنية، كقد بمغ حجـ عينتيا كرؤسا  العميػا كالكسػطى
ة المعرفػػة كالمعمكمػػات باسػػتننا  نظػػاـ إدار  كأنظمػػة كخمصػػت إلػػى أف تمػػؾ الػػكزارات تطبػػػؽ بػػػرامج

الكزارات ىي عدـ الػدعـ الكػػافي  في كأف أىـ المشكالت التي تكاجو إدارة المعرفػة ارلكتركنية، المكتبػات
 .منيا عممية خزف المعرفة كبخاصة المعرفػة الػضمنية كضعؼ مػف اردارة العميػا،
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 : الدراسات األجنبية:ثالثاً 
1- Araujo A. (2013), Confirmatory factor analysis on strategic 

leadership, corporate culture, good corporate governance and 

company performance. 

تيمـور  -"تحميل العوامل الملثرة عمى القيادة اإلستراتيجية، ثقافة المنظمة، الحوكمـة وأداء المنظمـات
 الشرقية".

المػػؤنرة عمػػى القيػػادة ارسػػتراتيجية، نقافػػة المنظمػػة، الحككمػػة  ىػدفت الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ العكامػػؿ
كأدا  المنظمػػػات مػػػف خػػػالؿ بنػػػا  نمػػػكذج يتكػػػكف مػػػف مت يػػػرات القيػػػادة ارسػػػتراتيجية، كنقافػػػة الشػػػركات، 
كالحككمػػة كأدا  المنظمػػة فػػي شػػركة كامػػارا الصػػناعية فػػي تيمػػكر الشػػرقية، كاسػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج 

سػػػػتبانة أداة الدراسػػػػة عمػػػػى العينػػػػة التػػػي تككنػػػػت فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف المػػػػدرا  الكصػػػفي التحميمػػػػي، كا 
 كالمالكيف لمشركة.

ككاف مف أبرز نتائج الدراسة أف نمكذج قياس القيػادة ارسػتراتيجية، كنقافػة المنظمػة، كالحككمػة 
لحككمػة كأدا  كأدا  المنظمة ىك نمػكذج مناسػب، كأف مؤشػرات القيػادة ارسػتراتيجية، كنقافػة المنظمػة، كا

المنظمػػة صػػحيحة كذات نقػػة مػػف ناحيػػة إحصػػائية، كأف مؤشػػر قػػدرة القائػػد عمػػى التكاصػػؿ يعطػػي أكبػػر 
مسػػاىمة فػػي القيػػادة ارسػػتراتيجية، كأف مؤشػػر الكضػػكح يعطػػي أكبػػر مسػػاىمة فػػي نقافػػة المنظمػػة، أمػػا 

مػػػالي يعطػػػي أكبػػػر بالنسػػػبة لمحككمػػػة كأدا  المنظمػػػة فػػػ ف مؤشػػػر مسػػػتكل ا سػػػتقاللية كمؤشػػػر الجانػػػب ال
 مساىمة عمى التكالي.

 

2- Donate, M. & Guadamillas, F. (2011), Organizational factors to 

support knowledge management and innovation. 

 "العوامل التنظيمية لدعم إدارة المعرفة واإلبداع".
القيـ النقافيػػة، كالقيػػادة، ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ كيفيػػة تػػأنير ممارسػػات العكامػػؿ التنظيميػػة، كػػ

مكانية است الليما، كمف كجية نظر المنظمة  كالمكارد البشرية في ممارسات اكتشاؼ المعرفة كاربداع كا 
( شػركة إسػبانية تنتمػي إلػى 000القائمة عمى المعرفة تـ تطكير ست فرضػيات تػـ اختبارىػا مػف خػالؿ )

 قطاعات صناعية إبداعية.
أف النقافػػػة التػػػي مركزىػػػا المعرفػػػة كالقيػػػادة المكجيػػػة نحػػػك المعرفػػػة كتكصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى 

فػي العالقػة بػيف ممارسػات اكتشػاؼ كممارسات المكارد البشػرية التػي مركزىػا المعرفػة تػؤدم دكران معتػد ن 
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مف جية، كاربداع مف جية أخرل فػي شػركات عينػة الدراسػة. كاقترحػت الدراسػة أنػو المعرفة كاست الليا 
ف أىمية ممارسة المعرفة في ذاتيا ل ايػات اربػداع، إ  أف تػكافر عكامػؿ تنظيميػة مسػاعدة عمى الرغـ م

لمت مػػب عمػػى معكقػػات العنصػػر البشػػرم المرتبطػػة بالمعرفػػة سػػكؼ يػػؤدم إلػػى اسػػت الؿ الطاقػػة اربداعيػػة 
 لمشركة بشكؿ أفضؿ.

 

3- Andreeva,  T. & Kianto, A. (2011), Knowledge processes, knowledge 

in tensity and Innovation: a moderated Mediation Analysis. 

 "أثر عمميات إدارة المعرفة وكثافة المعرفة في أداء اإلبداع".
ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى اختبػػػار اربػػػداع مػػػف كجيػػػة النظػػػر القائمػػػة عمػػػى المعرفػػػة  ستكشػػػاؼ أنػػػر 

نتػائج الدراسػة أف جميػع عمميػات إدارة عمميات إدارة المعرفة ككنافػة المعرفػة فػي أدا  اربػداع، كأظيػرت 
المعرفػػة ليػػا تػػأنير مفيػػد عمػػى اربػػداع كلكػػف عمميػػة خمػػؽ المعرفػػة تعػػد األكنػػر تػػأنيران. إضػػافة غمػػى ذلػػؾ، 
تتكسط عممية خمؽ المعرفة بشكؿ كامؿ العالقة بيف تكنيؽ كمشػاركة المعرفػة داخػؿ المنظمػة، كاكتسػاب 

 المعرفة الخارجية، كأدا  اربداع.
نتائج الدراسة أف كنافة المعرفة تزيد جميع عمميات إدارة المعرفة، فضالن عػف أنيػا تػؤدم  كبينت

 دكران كسيطان لمعالقة بيف تكنيؽ كمشاركة المعرفة كخمؽ المعرفة.
 

4- Ugurluglu, U.; Celik, Y. & Pisapia, J. (2010), The use of strategic 

leader actions by hospital managers in Turkey. 
 ".في تركيا لمدراء المستشفياتاالستراتيجية  "ممارسة القيادة

جرا ات القائد ارسػتراتيجي التػي تميػز المػديريف الفعػاليف  كاف اليدؼ مف الدراسة تمييز أفعاؿ كا 
في تركيا، كتمنمت نالنة محددات الدراسة: إجرا ات القائد، كالخصػائص الشخصػية كالتنظيميػة، كفعاليػة 

تـ استخداـ تصميـ كمي غير تجريبي كتقنيات ا نحػدار المتعػدد كا رتبػاط لتحديػد العالقػة المدير. كلقد 
 .ان ( مدير 445بيف المت يرات المختبرة. كلقد شارؾ في الدراسة )

كلقد كشفت النتائج أف كػؿ أفعػاؿ القائػد )التحكيميػة، كارداريػة، كالسياسػية، كاألخالقيػة( ارتبطػت 
اـ ارجػػرا ات التحكيميػػة مػػف قبػػؿ المػػديريف منبػػئ قػػكم بفعاليػػة المػػديريف، كأف بفعاليػػة المػػدير، كأف اسػػتخد

 أفعػػػػاؿ لممت يػػػػرات الشخصػػػػية عمػػػػى التنظيميػػػػة المعقػػػػدة، كلػػػػـ يكجػػػػد أنػػػػره إجػػػػرا ات القائػػػػد تػػػػأنرت بالبيئػػػػة 
جرا ات القائد.ك   ا 
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5- Wanasika (2009), Strategic leadership and rationale for economizing – 

strategizing principles 
 كأساس لترشيد وضع المبادئ االقتصادية واإلستراتيجية".االستراتيجية  "القيادة

ا قتصػادية  كأساس لترشيد كضػع المبػادئا ستراتيجية  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيادة
ة فػػي ف العكلمػػة كا ضػػطرابات الخارجيػػة )األزمػػات( اسػػتدعت إيجػػاد طػػرؽ جديػػدكارسػػتراتيجية، حيػػث إ

 تنظيـ كدعـ خطط المنظمات، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي.
في عممية ترشيد كضع المبادئ ا ستراتيجية  ككاف مف أبرز نتائج الدراسة أنو يكجد دكر لمقيادة

مكانية مساىمة القيادة ى في ترشيد أدا  الشركات، كاعتمادان عمػا ستراتيجية  ا قتصادية كارستراتيجية كا 
( بمدان تـ مػف خالليػا التعػرؼ عمػى الخصػائص 05معمكمات تـ استقصائيا مف المديريف التنفيذييف في )

الرئيسػػية )الشخصػػية كالقياديػػة كالمعرفيػػة( لكبػػار المػػديريف التنفيػػذييف، كىػػي القػػدرات التكيفيػػة مػػع البيئػػة 
 أدا  الشركات. الخارجية كعالقة ىذه الخصائص بترشيد ككضع ارستراتيجيات التي تؤنر عمى

 

6- Zack, M., Mckeen, J., Singh, S. (2009), Knowledge Management and 

Organizational Performance: an Exploratory Analysis. 

 "إدارة المعرفة واألداء التنظيمي".
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى بيػػاف أنػػر إدارة المعرفػػة فػػي األدا  الػػكظيفي لممنظمػػات التجاريػػة مػػف خػػالؿ 

ة أنر استخداـ إدارة المعرفة عمى الجكدة المتحققة، كبشكؿ أكضح دراسة العالقة بيف استخداـ إدارة دراس
المعرفة كنتائج األدا  التنظيمي، كلجمع المعمكمات صمـ الباحث استبانو كزعت عبر البريد ا لكتركني 

 A Learning North)( مػػػدير تنفيػػػذم مػػػف الػػػذيف درسػػػكا أك تمقػػػكا تػػػدريبات فػػػي 0055عمػػػى )

American Business School). 
إدارة المعرفة كاألدا  التنظيمي،  كجكد عالقة مباشرة بيف أىميا: كقد تكصمت الدراسة إلى نتائج

الدراسػة  كأظيػرت أظيرت الدراسػة كجػكد عالقػة مباشػرة كىامػة بػيف األدا  المػالي كاألدا  التنظيمػي.كما 
أظيػػرت الدراسػػػة كجػػكد عكامػػػؿ سػػػات إدارة المعرفػػة، كمػػػا   المػػالي كممار كجػػكد عالقػػػة مباشػػرة بػػػيف األدا

أخرل إضافة إلػى إدارة المعرفػة تػؤنر فػي األدا  المػالي كىػي عالقػة الشػركة بػالعمال ، كتطػكير المنػتج، 
 كتميز العمميات.

   



 01 

7- Sanjay, Kumar Singh (2008), Role of leadership in knowledge 

management. 

 معرفة"."دور القيادة في إدارة ال
 المعرفػة إدارة تطبيقػات عمػى القيػادة أنمػاط تػأنير بػيف العالقػة مػف التحقػؽ إلػى الدراسػة ىػدفت

 أخػرل كأداة المعرفػة، ردارة أداة البيانػات لجمػع أداتػيف بتصػميـ قػاـ حيػث ا ستبانة، أداة الباحث كاستخدـ

 القيادة. أنماط عف بيانات لتجميع
 المتبػع اردارة نمػكذج عمػى تعتمػد منظمػة أم إنتاجيػة أف ا:كقد تكصمت الدراسة إلى نتػائج أىميػ

 بأنماط فييا العاممكف يتمتع أف يتكجب البرمجية المنظمات في المعرفة إدارة تطبيقات فف لقيادة، كأف افييا

 تكجدكما  الكظيفية. حياتيـ إدارة مسؤكلية يتحممكا أف يستطيعكا حتى الكافية كالسمطة القكة كمنحيـ قيادية،

 أكنػر مػف التفػكيض ميػارات أف، ك المعرفػة إدارة تطبيقػات عمػى القيػادة أنمػاط فػي كسػمبية إيجابيػة ؤشػراتم

يػا كتنظيميػا كتخزين البرمجيػة الشػركة فػي كالصػريحة الضػمنية المعرفػة خمػؽ في جدكل القيادية السمككيات
دارة التفكيض مجاؿ في القيادة لسمكؾ كاف، كقد ياكاستخداميا كتطبيق  الميزة دعـ في كبير دكر فةالمعر  كا 

 ا ىتمػاـ ضػركرة أىميػا التكصػيات مػف ةمجمكعػ ت الدراسػةعرضػ، كمػا البرمجػة شػركات فػي التنافسػية

، قمة في كجعميـ المعرفة، بعماؿ  المنظمة. إدارة فف في كبير دكر ليـ يككف حتى بيـ كا ىتماـ اليـر
 

8- Singh, M., Shanker, R., Narain R., and Kumar, A. (2008), Survey of 

Knowledge Management practices in Indian Manufacturing 

Industries. 
 ".في الشركات اليندية "دور القيادة في إدارة المعرفة

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تكضػػيح أنػػر أنمػػاط القيػػادة عمػػى تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي الشػػركات الينديػػة 
تمػػؾ األنمػػاط يػػؤنر عمػػى نحػػك أكبػػر فػػي إدارة المعرفػػة مػػف  العاممػػة فػػي قطػػاع البرمجيػػات، كبيػػاف أم مػػف

خاصػػة لجمػػع البيانػػات تػػـ تكزيعيػػا عمػػى عينػػة  لمعرفػػة فييػػا، كصػػمـ الباحػػث اسػػتبانةكجيػػة نظػػر فػػرؽ ا
 ( مكظفان مف مكظفي فرؽ المعرفة العامميف في شركات البرمجيات اليندية.0..الدراسة البال ة )

أف كالن مف أنماط القيادة المساند كا ستشػارم كالمفػكض  :اكقد تكصمت الدراسة إلى نتائج أىمي
ي نأف أكنػػػػر األنمػػػػاط تػػػػأنيران عمػػػػى إدارة المعرفػػػػة بنكعييػػػػا الضػػػػمك  لػػػػو تػػػػأنير إيجػػػػابي فػػػػي إدارة المعرفػػػػة.



 0. 

كالظػػػػاىرم ىػػػػك الػػػػنمط المفػػػػكض، حيػػػػث يعطػػػػي لمعػػػػامميف السػػػػمطة كحريػػػػة التفكيػػػػر كالقػػػػدرة الكافيػػػػة فػػػػي 
 لسائد في الشركات مكضكع الدراسة ىك النمط القيادم المسيطر.التصرؼ، في حيف أف النمط ا

 

9- Matzkin, D. (2008), Knowledge Management in the Peruvian Non- 

Profit Sector. 
 ."في قطاع المنظمات غير الربحية في البيرو "إدارة المعرفة
تنظيمػات غيػر الربحيػة عمػى زيػادة كفػا ة ال إلى تكضيح أنر تطبيؽ إدارة المعرفة الدراسة ىدفت
كالبشػػػرية. كقػػػد صػػػمـ الباحػػػث  النالػػػث، كدكرىػػػا فػػػي معالجػػػػة ضػػػػعؼ إمكاناتيػػػػا الماديػػػػة فػػػػي دكؿ العػػػػالـ

المػػديريف  مػػػف (450)بكسػػاطة البريػػد ارلكتركنػػي عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف  اسػػتبانة خاصػػة بدراسػػتو كزعيػػا
منػػػؿ: المؤسسػػػات العامػػػة، كالػػػػكزارات، البيػػػرك،  مػػػف التنظيمػػػات غيػػػر الربحيػػػة فػػػػي (055)العػػػامميف فػػػي 
مختمفة، منػؿ: الػػصحة، كالتعمػػيـ،  ا جتماعية غير الربحية التي تعمؿ فػي قطاعػات خدميػة كالتنظيمػات

 كالتنميػة ا جتماعيػة.
المعرفػػػة بمسػػػتكل مػػػنخفض، كمػػػا أنيػػػا  كخمصػػػت الدراسػػػة إلػػػػى أف تمػػػػؾ التنظيمػػػػات تطبػػػػؽ إدارة

التػػدريب. كأكصػػت الدراسػػة  ازنػػات المخصصػػة لمػػػشاريع إدارة المعرفػػػة، كبػػػرامجالمك  تعػػاني مػػػف انخفػػػاض
الكافيػػة  إدارة المعرفػػة فػػي تمػػؾ التنظيمػػات مػػف خػػالؿ تػػكفير المكازنػػات بضػػركرة زيػػادة ا ىتمػػاـ بتطبيػػؽ

 كالتدريب المناسب.
 

10- Claudette, C. & Mujtaba, B., (2007), The influence of organizational 

culture on the success of the knowledge management practices with 

north American company. 
 "ممارسات إدارة المعرفة في شركات شمال أمريكا"

ىػػدفت الدراسػػػة إلػػػى مراجعػػة العالقػػػة بػػػيف إدارة المعرفػػة كالفكائػػػد التنظيميػػػة، ككػػذلؾ أنػػػر النقافػػػة 
دراسة نمكذجان لمتػأنير المعتػدؿ لمنقافػة التنظيميػة، كارتبػاط ذلػؾ التنظيمية في ىذه العالقة، كقد اختبرت ال

منؿ مشاركة المعرفة، كتطكير قدرات جديدة لمعمؿ مف خالؿ عممية الػتعمـ، استراتيجية  بقضايا تنظيمية
( منظمػػة مػػف ..صػػممت خصيصػػان لػػذلؾ، كتػػـ تكزيعيػػا عمػػى ) تػػـ جمػػع المعمكمػػات مػػف خػػالؿ اسػػتبانةك 

 لشمالية تتميز بتقديميا أفضؿ ممارسات إدارة معرفة.( في أمريكا ا46أصؿ )
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أظيػػػػرت نتػػػػائج الدراسػػػػة أف النقافػػػػة  كخمصػػػػت الدراسػػػػة إلػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف النتػػػػائج مػػػػف أىميػػػػا:
كمػػا  التنظيميػػة ارتبطػػت بعالقػػات إيجابيػػة مػػع الفكائػػد التنظيميػػة كعالقػػات داخميػػة إيجابيػػة بدرجػػة عاليػػة.

ي المسػاىـ الػرئيس فػي إدارة المعرفػة، حيػث تمنػؿ المصػدر الػرئيس بينت الدراسة أف النقافة التنظيمية ى
 لمميزة التنافسية.

 

11- Zaim, H. Tatoglu, E., Zaim, S. (2007), Performance of Knowledge 

Management Practices: A causal Analysis. 
 ."إدارة المعرفــة: دراســة حالــة "أداء تطبيـق

المعرفة، كعمميات إدارة المعرفة عمى مستكل تطبيؽ  التحتيػة ردارة ىدفت إلى دراسة أنػر البنيػة
مػػديران  (..)مقػػابالت شخصػػية مػػع  إدارة المعرفػػة. كقػػد اعتمػػدت أسػػمكب دراسػػة الحالػػة. فأجريػػػت مفيػػكـ

 في تركيا. (Global System For Mobile Communications) (GSM)ممف يعممكف فػي 
المعرفة، كالبنية التحتية تؤنر عمى نحكو إيجابي  مميػات إدارةكخمصت الدراسة إلى أف كالن مف ع

تقييـ أدا  إدارة المعرفة عمى نحكو مستمر في  مستكل تطبيؽ إدارة المعرفة. كأكصت بػضركرة ككبير فػي
 يكد إدارة المعرفة في تحسيف األدا .ذلؾ يمكف أف يزيد مف كفا ة كفعالية ج المنظمات؛ ألف

 

12- Bogner & Bansal (2007), Knowledge Management as the Basis of 

Sustained High Performance. 
 "إدارة المعرفة كأساس لالستخدام عال األداء".

، كالعناصػر المتعمقػة بمعرفػة منظمػةىدفت الدراسة إلى تحميؿ بعض العناصر المتعمقة بمكارد ال
إدارة المعرفػػػة التػػػي تػػػؤنر عمػػػى أدا  مككنػػػات ألنظمػػػة  ة. كقػػػد اقترحػػػت الدراسػػػة أف ىنػػػاؾ نالنػػػمنظمػػػةال

عمى تكليد إدارة المعرفة، القدرة عمى بنا  معرفتيا الخاصة، كالكفػا ة فػي  منظمةالمنظمات، كىي قدرة ال
تػػػـ تحميػػػؿ البيانػػػات مػػػف  منظمػػػة( 40ت طيػػػة كافػػػة النفقػػػات ذات العالقػػػة. كقػػػد شػػػممت عينػػػة الدراسػػػة )

عتمػػاد عمػػى البيانػػات المسػػتقاة مػػف سػػجالت المؤسسػػات سػػجالتيا باسػػتخداـ أسػػمكب تحميػػؿ ا نحػػدار با 
كقػػػد تكصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى نتػػػائج مػػػف أىميػػػا: أف معػػػدؿ نمػػػك المؤسسػػػات مػػػرتبط بشػػػكؿ  عينػػػة الدراسػػػة.

 إيجابي مع قدرتيا عمى تكليد المعرفة، كبنا  مجتمع المعرفة الخاص بيا.
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13- Ysain, Malmuz Z. (2006), The use of strategic leadership actions by 

deans in Malaysian and American public universities. 
مــن قبــل عمــداء الكميــات فــي الجامعــات الحكوميــة الماليزيــة االســتراتيجية  "اســتخدام إجــراءات القيــادة

 واألمريكية".
ما إذا كانت ىنػاؾ عالقػة دالػة بػيف اسػتخداـ القػادة رجػرا ات ىدفت الدراسة إلى إمكانية تحديد 

كنجػػاحيـ كمػػا يػػدرؾ ذلػػؾ أتبػػاعيـ، كمػػف خػػالؿ عينػػة عشػػكائية طبقيػػة قػػدرت بعػػدد ا سػػتراتيجية  لقيػػادةا
( عميػػػدان مػػػف جامعػػػة فمكريػػػدا األطمسػػػية، كجامعػػػة بػػػكترا الماليزيػػػة، كجامعػػػة 00، )ان جامعيػػػان ( أسػػػتاذ004)

التػي طػكرت سػتراتيجية، اسػتبانة القيػادة ار فػي ( سػؤا ن 11التكنكلكجيا الماليزية، كعبػر ا سػتجابة عمػى )
 لمقيادة ارستراتيجية. (Pisapia)اعتمادان عمى نظرية بيسابيا 

ف يستخدمكف مجمكعة أكسع مف استراتيجيات القيادة مقارنة كتكصمت الدراسة أف القادة الناجحي
ة أف ىناؾ اختالفػات دالػة بػيف سمسػمة إجػرا ات العمػؿ المسػتخدم -أيضان –بالقادة األقؿ نجاحان، ككجدت 

مػػف قبػػؿ العمػػدا  النػػاجحيف فػػي جامعػػات ماليزيػػا كأمريكػػا كسمسػػمة إجػػرا ات العمػػؿ المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ 
 العمدا  األقؿ نجاحان في جامعات ماليزيا كأمريكا.

 

14- Miguel et al. (2005), Managers’ perceptions of the value of knowledge 

management in small and medium sized knowledge- intensive 

enterprises (SMEs).  
 ".والمتوسطة الصغيرة المشروعات في المعرفة إدارة لقيمة المديرين إدراك مد "

 كمحاكلػة المعرفػة، إدارة لقيمػة (SMEs) فػي المػديريف إدراؾ مػدل معرفػة إلى الدراسة ىذه ىدفت

 ردارة النظريػة لمفػاىيـا بعػض تكضػيح خػالؿ مػف المشػركعات، تمػؾ فػي المعرفػة إدارة بأىميػة إقنػاعيـ

 ،(Yorkshire) بجنػكب بريطانيػا فػي (I & B) ىمػا: شػركتيف عمػى الدراسػة ىػذه كطبقػت المعرفػة،
 الشػركتيف، بيػاتيف التنفيػذييف ريفيالمػد عمػى تكزيعيػا تػـ استقصػا  قائمػة تصػميـ عمػى الدراسػة كاعتمػدت

 Case) الحالة سةار د أسمكب عمى اسةالدر  كاعتمدت، (B) بشركةان مدير  (10)ك (I) بشركة مديران ( .0)ك

Study)، الكصفية. الدراسة أسمكب كاستخدمت 
 المعرفػة، إدارة يػدرككف (SMEs) فػي المػديركف الدراسػة: إلييػا تكصػمت التي النتائج أىـككانت 

 المسػتكيات بػيف الرسػمية ا تصػا ت ضػعؼ بسػبب تجاىميػا كيػتـ عمميػان، تطبيقيػا يػتـ مػا نػادران  كلكػف
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، التنظيميػة المعرفة كاست الؿ كتخزيف تقاسـ ضعؼ، ك المستخدمة المعمكمات تكنكلكجيا ضعؼك  ،اردارية
 عالية المعرفة إدارة عمميات أف يدرككف (SMEs) في المديركفكأف  المعرفة. إدارة لتبني الحافز ضعؼك 

 تسػرب تيجػةن كالمنافسػة ارنتػاج كمعػد ت الكفػا ة فػي خسػائر تحقػؽ سػكؼ المشػاريع ىػذه كأف التكػاليؼ،

 كالمعرفػة المعرفػة، إدارة عػف النظريػة المفػاىيـ بعػض لتكضػيح الفرصػة الدراسػة ىػذه أتاحػتكمػا  المعرفة.

 أف، ك مالئمة تنظيمية كنقافة العميا، اردارة دعـ إلى تحتاج المعرفة إدارة أف، ك الضمنية كالمعرفة الصريحة

 كالتطبيؽ. النظرية بيف الفجكة لسد كالتكنكلكجية السمككية القضايا كفيـ تكضيح إلى تحتاج المعرفة إدارة
15- Holowetzki, A. (2002), The Relationship Between Knowledge 

Management and Organizational Culture: An Examination of 

Culture Factors that Support the Flow and Management of 

Knowledge Within an Organization. 

قة بين إدارة المعرفة والثقافة التنظيمية: تحديد أثر العوامل الثقافية عمـى مبـادرات إدارة المعرفـة "العال
 في المنظمات".

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أنر العكامؿ النقافية في مبادرات المعرفة، مف خالؿ دراسة مػا كرد 
مكف المػديركف التنفيػذيكف فػي المنظمػات في أدبيات إدارة المعرفة، كمف نـ تجميع البيانات في قائمػة ليػت

الص يرة كفي المنظمات غير الربحية مف استخداميا عند تنفيذىـ لمبادرات إدارة المعرفة في منظماتيـ. 
فػػي الك يػػات المتحػػدة األمريكيػػة، كاسػػتخدمت الدراسػػة أسػػمكب  (Oregon)أجريػػت الدراسػػة فػػي جامعػػة 

( مػػف 0550-.066راسػػات الحالػػة الصػػادرة بػػيف عػػامي )تحميػػؿ المحتػػكل، فقامػػت بمراجعػػة األدبيػػات كد
 أجؿ دراسة العالقة بيف النقافة المنظمية كبيف إدارة المعرفة.

أف ىنػاؾ سػتة عكامػؿ نقافيػة فػي مبػادرات إدارة المعرفػة  أىميػا: كقد تكصمت الدراسػة إلػى نتػائج
كالتعكيض، العمميات، األفػراد،  نجاحان أك إخفاقان كىي: )نظـ المعمكمات، ىيكؿ المنظمة، أنظمة المكافأة

أف منيا يعتبر عامػؿ مسػتقؿ بحػد ذاتػو، ك  أف ىذه العكامؿ متداخمة بعضيا ببعض رغـ أف كؿدة(، ك القيا
دامػػة مبػػادرات إدارة ىػػذه العكامػػؿ تنيػػر حالػػة لػػدل المػػديريف لتقيػػيـ قػػدرة منظمػػاتيـ كاسػػتعداداتيا لتنف يػػذ كا 

سػتندة إلػى التكنكلكجيػا ليسػت ىػي الحػؿ األمنػؿ رنجػاح مبػادرات أف مبادرات إدارة المعرفػة المالمعرفة، ك 
دامػػػة بيئػػػة  إدارة المعرفػػػة، بػػػؿ أف الحػػػؿ يكمػػػف فػػػي التركيػػػز عمػػػى العكامػػػؿ النقافيػػػة كقػػػدرتيا عمػػػى بنػػػا  كا 

 مفتاح تنفيذ إدارة معرفة فاعمة. التشارؾ في المعرفة التي ىي
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 :رابعًا: التعقيب عمى الدراسات السابقة

 ضوع:من حيث المو  .3

راسات السابقة مكضكع القيادة ا ستراتيجية، مميزاتيا كأىميتيا كأنماطيا كخصائصيا تناكلت الد
كالتحػػػديات التػػػػي تكاجييػػػػا، كمػػػػا تناكلػػػت الدراسػػػػات السػػػػابقة مكضػػػػكع إدارة المعرفػػػة مػػػػف حيػػػػث أىميتيػػػػا 

 كأىدافيا كأبعادىا كمعكقاتيا كعمميات إدارة المعرفة.
 من حيث الزمان: .5

 ـ.0500إلى  0550تـ إجراؤىا في الفترة مف سات السابقة حدينة نسبيان، فقد جميع الدرا

 من حيث المكان: .1

تنكعػػػت أمػػػاكف تطبيػػػؽ الدراسػػػات السػػػابقة، فمنيػػػا الفمسػػػطينية، كمنيػػػا العربيػػػة )مصػػػر، األردف، 
 (.ماليزيا، ألمانيا، العراؽ(، كمنيا األجنبية )بريطانيا، الك يات المتحدة األمريكية، السعكدية

 من حيث المنيج: .4

المربػػػع، حميمػػػي، كقػػد اسػػػتخدمت دراسػػة )اعتمػػدت جميػػع الدراسػػػات السػػابقة المػػػنيج الكصػػفي الت
 المنيج الكصفي التحميمي المقارف،  (.055

 من حيث األدوات: .2

 ,.Zaim et al)لمدراسػػة، إ  أف دراسػة اسػتخدمت معظػػـ الدراسػػات السػابقة ا سػػتبانة كػػأداة 

 استخدمت أسمكب دراسة الحالة كالمقابالت الشخصية. (Miguel et al., 2005)كدراسة  (2007
 من حيث العينات: .6

، كلكػػف تنكعػػت ابقة مػػف العػػامميف فػػي الييئػػات المحميػػة كالحككميػػةتككنػػت عينػػات الدراسػػات السػػ
 (.نائب رئيس قسـرئيس قسـ، مدير، ة العامميف، فمنيـ )طبيع

 من حيث استفادة الباحث منيا: .7

 مف الدراسات السابقة مف خالؿ:استفاد الباحث 
 صياغة مشكمة كفرضيات الدراسة. -
 جمع مادة ارطار النظرم لمدراسة. -

 اختيار كتصميـ أداة الدراسة )ا ستبانة(. -



 .. 

 مناقشة كتفسير نتائج الدراسة. -

 .مقارنة نتائج دراسة الباحث بنتائج الدراسات السابقة -

 الكشؼ عف الفجكة البحنية بشكؿ جمي. -

 ات كالدراسات المقترحة.صياغة التكصي -

 ما تتميز بو الدراسة الحالية: .8

 تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في النقاط التالية:
تعتبػػػر ىػػػذه الدراسػػػة بنػػػا ن معرفيػػػان كتراكميػػػان لمدراسػػػات السػػػابقة، كتػػػأتي اسػػػتكما ن لمػػػا بػػػدأه البػػػاحنكف  -

إليو مػف نتػائج، كمػا قػدمكه مػف تكصػيات  السابقكف في مكضكع الدراسة، فيي تبني عمى ما تكصمكا
 كاقتراحات.

، كىػي دكر القيادة ا ستراتيجية في تفعيؿ عمميػات إدارة المعرفػةتركز الدراسة الحالية عمى مكضكع  -
 .عمميات إدارة المعرفة لتناكليا أكنر شمك ن مف الدراسات السابقةبذلؾ تعتبر 

تمػػؾ التحػػديات، كذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػر أصػػحاب تضػػع الدراسػػة الحاليػػة حمػػك ن عمميػػة لمت مػػب عمػػى  -
 الخبرة كا ختصاص.

 اإلضافات عمى الدراسة الحالية: .9

مكضػػكع دكر القيػػادة ا سػػتراتيجية فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة تعتبػػر مػػف أكلػػى الدراسػػات التػػي تناكلػػت  -
بحػػاث ، حسػػب عمػػـ الباحػػث بعػػد مراجعػػة األبحػػاث كالدراسػػات السػػابقة، حيػػث أف معظػػـ األالمعرفػػة

دارة المعرفةر   بشكؿ منفصؿ. كزت عمى دراسة القيادة ا ستراتيجية كا 
ت قيمة تتكافػؽ مػع أىميػة دكر القيػادة ا سػتراتيجية فػي تفعيػؿ عمميػات منحت ىذه الدراسة أىمية ذا -

 في الكقت الحاضر، كىذا يتقاطع مع اىتماـ عالمي بيذا المكضكع. إدارة المعرفة
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 (5جدول رقم )  
 بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية حثيةالفجوة البيوضح 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

* ركـــزت عمـــى عالقـــة ودور القيـــادة 
 :اإلستراتيجية

 .ض كط العمؿ -
 .تنمية المكارد البشرية -
 .تنمية القدرات التنافسية -
 .األدا  التنظيمي -
 .إدارة المعرفة -

  :* تم التطبيق عمى
 .الجانب العسكرم- 
 .جانب الجامعات- 
 .جانب الشركات -
 .المشركعات الص يرة كالمتكسطة -

عػػػػػػػػدـ تطػػػػػػػػرؽ الدراسػػػػػػػػات  *
السػػػػػػابقة إلػػػػػػى عمميػػػػػػات إدارة 

 .المعرفة تحديدان 
 

 القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة دكر* تحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
فػػػػػػػػػػي تفعيػػػػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػػػػتراتيجية 

 عمميات إدارة المعرفة.
 

لـ تركز أم مف الدراسػات  *
 السػػػػػػػػػػػػػػابقة عمػػػػػػػػػػػػػػى القيػػػػػػػػػػػػػػادة

فػػػػػػػػػػػػػػػػػي كزارة ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية 
 .الداخمية الفمسطينية

 تـ التركيػز خػالؿ ىػذه الدراسػة
كاىػـ ا ستراتيجية  عمى القيادة
تيا كعمػػػػػػػػى عمميػػػػػػػػات ممارسػػػػػػػػا

ىػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػذه إدارة المعرفػػػػػػػػػػػػة كأ
العمميػػػػػػات فػػػػػػي كزارة الداخميػػػػػػة 

 الشػػػػػؽ المػػػػػدني، -الفمسػػػػػطينية
 كمعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دكر القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة

فػػػػػػػػػػػػي تفعيػػػػػػػػػػػػؿ ا سػػػػػػػػػػػػتراتيجية 
 .رفةعمميات إدارة المع
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 مقدمة:
شيد العالـ ت ييرات ضخمة عمػى كافػة المسػتكيات خػالؿ السػنكات األخيػرة مػف القػرف العشػريف، 

 ادتنا إلى ما نسميو اليكـ بالعكلمة.ككميا ق
القيادة ىي جمع العامميف كتكجيييـ كتحفيزىـ نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة، كىذا ما يقـك بو إف 

مكانيػات ال ، منظمػةالقائػد مػف خػالؿ تحقيػؽ التجػانس بػيف أىػداؼ كحاجػات كرغبػات العػامميف كأىػداؼ كا 
 مالئـ.كالعمؿ عمى التعاكف، كخمؽ الدافع، كتييئة الجك ال

ترتكز عميو مختمؼ النشاطات في المنظمػات العامػة كالخاصػة عمػى  ؿ محكران ميمان فالقيادة تشك
ككبر حجميا كتشػعب أعماليػا كتعػددىا كتنػكع العالقػات الداخميػة  المؤسساتحد سكا ، كفي ظؿ تنامي 

: 0505العزيػػز، )عبػػد شػػرات سياسػػية كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كتشػػابكيا كتأنيرىػػا بالبيئػػة الخارجيػػة مػػف مؤ 
004.) 

أف سياسػػػات كممارسػػػات قػػػادة كمػػػديرم المؤسسػػػات كنظػػػـ القيػػػادة التػػػي يتبعكنيػػػا  ويـــر  الباحـــث
لػػى تحفيػػز العػػامميف  منظمػػةتختمػػؼ مػػف  ألخػػرل، فالقيػػادة مت يػػر أساسػػي فػػي دفػػع المنظمػػة إلػػى األمػػاـ كا 

عمػػػى األدا  الجيػػػد كارنتػػػاج  ألدا  العمػػػؿ الجيػػػد كالمبػػػدع، فػػػ ذا غابػػػت القيػػػادة الجيػػػدة كالمؤىمػػػة أنػػػر ذلػػػؾ
 المتميز، كعجزت اردارة عف تحقيؽ أىدافيا.

 

 المفيوم العام لمقيادة اإلستراتيجية:
مف المفػاىيـ الحدينػة نسػبيان فػي األدب اردارم، ذلػؾ أف الجػذكر ا ستراتيجية  يعد مفيكـ القيادة

ظػي بأىميػة اسػتننائية فػي عػالـ إ  أنػو سػرعاف مػا ح ،ا المفيـك انحدرت مػف أصػكؿ عسػكريةاألكلى ليذ
األعمػػاؿ اليػػـك أكنػػر مػػف أم كقػػت مضػػى، كلعػػؿ السػػبب الػػرئيس فػػي ذلػػؾ يعػػكد إلػػى الت ييػػرات البيئيػػة 

 .(010555يد مف جانب منظمات األعماؿ نفسيا )الفيحاف، المتسارعة، فضالن عف التعقيد المتزا
تمفة، كبخاصػة فػي إطػار العصػر كتعد القيادة محكران ميمان ترتكز عميو نشاطات المنظمات المخ

الحديث الػذم يشػيد فػي العػالـ ت يػران كبيػران فػي مجمػؿ منػاحي العمػؿ المنظمػي  سػيما العقػد األخيػر مػف 
القرف الماضي استمزمت كجكد القيادة الحكيمة كالقادة مف ذكم الميارات كالقابميات كالقػدرات التػي تتبنػى 

ريعة الت يػػػر، كمحاكلػػػة المتابعػػػة كا ستشػػػراؼ المسػػػتمر الػػرؤل المسػػػتقبمية لمكاجيػػػة متطمبػػػات العصػػػر سػػ
لمبيئػػة لضػػماف نجػػاح المنظمػػات كبقائيػػا، كقػػد ظيػػرت الحاجػػة إلػػى كجػػكد القيػػادة فػػي المنظمػػات لترشػػيد 



 .. 

سػػػػمكؾ األفػػػػراد كحشػػػػد طاقػػػػاتيـ كتعبئػػػػة قػػػػدراتيـ كتنسػػػػيؽ جيػػػػكدىـ كتنظػػػػيـ أمػػػػكرىـ كتػػػػكجيييـ الكجيػػػػة 
 (.0.-4.: 0556الصحيحة )الشممة، 

المصػػػطمح الجػػػكىرم فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة كىػػػك ك يػػػره مػػػف ا سػػػتراتيجية  نػػػؿ مصػػػطمح القيػػػادةيمك 
المصطمحات ارنسانية التي   يكجد ليػا تعريػؼ كحيػد متفػؽ عميػو لتعػدد الػرؤل كلتنػكع ا ىتمامػات فػي 

 تناكليا، كمف ضمف التعريفات األكنر حضكران في ىذا السياؽ:
بأنيػا: قػدرة الشػخص ا سػتراتيجية  القيػادة (Lee & Chen, 2007:1028)يعػرؼ لػي كشػيف 

بقا  المركنة، كالتفكير بشػكؿ اسػتراتيجي، كالعمػؿ مػع ارخػريف لبػد  الت ييػرات  عمى التكقع، كالتصكر، كا 
 التي ستخمؽ مستقبؿ قابؿ لمنمك كا زدىار لممنظمة.

ية التصػػػػكر بحػػػػد ذاتيػػػػا عمميػػػػة إبداعيػػػػة، عقالنيػػػػة التحميػػػػؿ، كحدسػػػػا سػػػػتراتيجية  كتعػػػػد اردارة
ارنسػػاني، كىػػي أيضػػان عمميػػة ديناميكيػػة متكاصػػمة، تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ رسػػالة المنظمػػة مػػف خػػالؿ إدارة 
كتكجيو مكارد المنظمة المتاحة بطريقة كفؤة كفعالة، كالقدرة عمى مكاجية تحديات بيئة األعماؿ الص يرة 

أفضػػؿ انطالقػػان مػػف نقطػػة مػػف تيديػػدات كفػػرص منافسػػة، كمخػػاطر أخػػرل مختمفػػة كب يػػة تحقيػػؽ مسػػتقبؿ 
 (.0555ارتكاز أساسية في الحاضر )عبكدم، 
ا سػػتراتيجية  تعنػػي الخطػػة كالقيػػادةا سػػتراتيجية  ( إلػػى أف1: 0505كيشػػير )الطػػائي ك خػػركف، 

 ىي تفكير كاتخاذ القرارات الالزمة لتطكير كتنفيذ الخطة.
ىػػك مفيػػكـ مركػػب يتضػػمف  ا سػػتراتيجية أف مفيػػـك القيػػادة (Guillot, 2003)كيػرل جكيمػػكت 

دقػػػة المالحظػػػة، كالقػػػدرة عمػػػى اردراؾ عمػػػى المسػػػتكل الػػػدقيؽ، كعمػػػى المسػػػتكل األكسػػػع، كيعرفيػػػا بأنيػػػا 
التػػي تتطمػػب المخططػػات، كالشخصػػيات، كالرغبػػات،  عمميػػة تسػػتمـز اتخػػاذ قػػرارات بنػػا  عمػػى النقافػػات، ك 

 كانػػػت منظمػػػة محميػػػة أـأا  سػػػكا  تػػػدبير الخطػػػط المالئمػػػة كالمقبكلػػػة مػػػف كجيػػػة نظػػػر المنظمػػػة كالشػػػرك
 متعددة الجنسية.

، كالتصػػرؼ، كالتػػأنير فػػي ارخػػريف عمػػى عمػػى التفكيػػر قػػدرة األفػػرادا سػػتراتيجية  كتمنػػؿ القيػػادة
 .(Beatty & Quinn, 2002: 3-5)النحك الذم يمكف المنظمة مف الحصكؿ عمى ميزة تنافسية 

كاضػحة كمفيكمػة مػف اسػتراتيجية  ة تحقيػؽ رؤيػةبأنيا عممية يمجأ إلييا القائػد ب يػ وير  الباحث
خالؿ التأنير في النقافة التنظيمية، كتخصيص المكارد، كالتكجيو بكساطة السياسات، كتحقيػؽ حالػة مػف 

 ا نسجاـ في إطار بيئة عالمية معقدة كعالية التأكد ب ية تشخيص الفرص كالتيديدات.



 .6 

 القيادة اإلستراتيجية: مميزات
عف القيادة ا عتيادية في إطار إيجاد إجابػة ا ستراتيجية  نب التي تميز القيادةيمكف بياف الجكا

أف كجيػػػات نظػػػر  يمكػػػف القػػػكؿؿ ارتػػػي: مػػػا الػػػذم يميػػػز القيػػػادة ارسػػػتراتيجية؟ كل جابػػػة اؤ مسػػػضػػػحة لكا
إلػى  (Hambrick & Pettigrew, 2001)الباحنيف تشير إلى كجكد ما يميزىا عف غيرىا، فقد أشػار 

يكمػف فػي  (Strategic Leadership)ا سػتراتيجية  كالقيػادة (Leadership)ييػز بػيف القيػادة أف التم
 جانبيف ىما:

 : تشػػػير نظريػػػة القيػػػادة إلػػػى القػػػادة فػػػي أم مسػػػتكل فػػػي المنظمػػػة، فػػػي حػػػيف أف نظريػػػة القيػػػادةأوالً  -
 تشير إلى دراسة األفراد في قمة المنظمة.ا ستراتيجية 

عمػى كجػو الخصػكص فػي العالقػة بػيف القػادة كاألفػراد التػابعيف ليػـ، كىػك  : يركز بحكث القيػادةثانياً  -
عمػػى العمػػؿ التنفيػػذم، لػػيس بكصػػفو نشػػاطان ا سػػتراتيجية  تركيػػز جزئػػي، فيمػػا تركػػز بحػػكث القيػػادة

نما بكصفو نشاطان إستراتيجيان أيضان.ئقعال  يان فحسب، كا 
 

القيػادة قػد قػدمت معمكمػات  عمػى أف العديػد مػف نظريػات (Boal & Schults, 2007)كيؤكػد 
عمػػى تكػػكيف معنػػى ا سػػتراتيجية  مفيػػدة تركػػز عمػػى الميمػػة كالفػػرد كالسػػمكؾ المكجػػو، فيمػػا تركػػز القيػػادة

بجكانػػػب اخػػػتالؼ عػػػف غيرىػػػا مػػػف أنػػػكاع ا سػػػتراتيجية  كغػػػرض المنظمػػػة )رسػػػالتيا(، إذ تتمػػػايز القيػػػادة
 بارتي: (Richard & Katherine, 2005:11)القيادة، كقد حدد البعض جكانب ا ختالؼ تمؾ منؿ 

النطػػاؽ الكاسػػع لمقيػػادة ارسػػتراتيجية: إذ يمتػػد تأنيرىػػا إلػػى مسػػاحات تكصػػؼ بأنيػػا خػػارج المسػػاحات  .0
الكظيفية الخاصة بالقائد ككحدات األعماؿ كحتى خارج المنظمة أحيانان، األمػر الػذم يتطمػب النظػر 

ا ، إذ تؤنر القرارات المتخذة في جز  مف كحدات إلى المنظمة بكصفيا نظامان معتمدان كمترابط األجز 
 األعماؿ في األجزا  األخرل.

مممكسػػة لفتػػرات طكيمػػة مػػف الػػزمف: فالقائػػد ارسػػتراتيجي يبقػػي األىػػداؼ ا سػػتراتيجية  تػػأنيرات القيػػادة .0
طكيمػػة المػػدل فػػي التفكيػػر، بينمػػا العمػػؿ يكػػكف رنجػػاز األىػػداؼ قصػػيرة األمػػد، ممػػا يتطمػػب إحػػداث 

( بػأف كػؿ مػف 01: 0666ة كالمكائمة بيف ىذيف النكعيف مف األىداؼ. فيما يػرل )الم ربػي، المكازن
كيسعى لتطبيقيا عمى مدل ا ستراتيجية  ييتـ برسـ رسالة المنظمة كتحديد غايتيا كصياغة كتككيف

 زمني بعيد غالبان ما يمنؿ أحد قيادات اردارة العميا.
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إلػى ت ييػر تنظيمػي ا سػتراتيجية  نظيميػان ميمػان: إذ تػؤدم القيػادةتتضمف ت ييران تا ستراتيجية  القيادة ..
ميػػـ، منػػؿ الت ييػػر فػػي األدكار كاليياكػػؿ كخطػػط العالقػػات العامػػة كالقيػػاس إلػػى اليػػدؼ ارسػػتراتيجي 

 مستقبمية.استراتيجية  لممنظمة، عمى اعتبار أف ليذه الت ييرات التنظيمية  ناران 

 

 أىمية القيادة اإلستراتيجية:
لتػػي لممؤسسػػات األمنيػػة مػػف طبيعػػة البيئػػة المحميػػة كالعالميػػة اا سػػتراتيجية  تي أىميػػة القيػػادةتػػأ

التي تتميز بحالػة مػف ال مػكض كالتعقيػد كالت يػر المسػتمر، فضػالن عمػى التنافسػية تعمؿ فييا المؤسسات 
 .األمنية منظمةالشديدة، ككذلؾ مف طبيعة األدكار التي يقكـ بيا رؤسا  األقساـ في ال

ففػػي ىػػذه البيئػػة المت يػػرة شػػديدة التعقيػػد كال مػػكض، تصػػبح ىنػػاؾ حاجػػة لقيػػادة مػػف نػػكع جديػػد، 
لرسػـ مسػتقبميا  منظمػةتنظػر إلػى التكجػو متكسػط كطكيػؿ المػدل لماستراتيجية  قيادة تممؾ رؤية كميارات

لمسػػاكاة مػػع بطريقػػة متكاممػػة،  خػػذة فػػي ا عتبػػار ا تجاىػػات المتكقعػػة كالتطػػكرات فػػي البيئػػة عمػػى قػػدـ ا
ا سػتراتيجية  ، كبيػذا تعطػي القيػادة(Preedy; Glatter and Wise, 2003:6)األكضػاع الداخميػة 

في  منظمة، كتقدـ رؤية كخريطة طريؽ تسمح لممنظمةالمعنى كالمنطؽ كالم زل  ضطراب كغمكض ال
 .(Hirschi & Jones, 2008:61)التطكر كاربداع 

تزاـ كالمشاركة، كتؤكد النمكذج األخالقي في العالقات المؤسسية تعزز ا لا ستراتيجية  القيادةك 
كالمفػػػػاكض عنيػػػػا فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع الككػػػػا ت كالييئػػػػات  منظمػػػػةالداخميػػػػة، كمػػػػا أنيػػػػا بمنابػػػػة الممنػػػػؿ لم

 .(Bass, 2007:36)كالمؤسسات الخارجية ذات الصمة 
ف األرجح أف تحدث فرقان فػي تسعى لمتركيز عمى المكارد الحيكية التي ما ستراتيجية  إف القيادة

ضػػػػماف النجػػػػاح المسػػػػتقبمي المسػػػػتمر، حيػػػػث تسػػػػيـ فػػػػي زيػػػػادة كترقيػػػػة رأس المػػػػاؿ البشػػػػرم كالمعرفػػػػي 
إلػػػى تنميػػػة رأس المػػػاؿ البشػػػرم كاسػػػت الؿ ا سػػػتراتيجية  ، إذ تسػػػعى القيػػػادةمنظمػػػةكا جتمػػػاعي داخػػػؿ ال

ؿ تعزيػػز المنػاخ المؤسسػي كتفعيػػؿ كصػيانة الكفايػات الجكىريػػة، كتنميػة رأس المػاؿ ا جتمػػاعي مػف خػال
بػداع المعرفػة، تمػؾ المككنػات الػنالث  الشراكات الفردية كالجماعيػة كالمؤسسػية، كتييئػة السػبؿ لتشػاطر كا 

 .(Hirschi & Jones 2008; Hitt &Ireland, 2002)كمحددات لمميزة التنافسية المتكاصمة 
يػػة فعالػػة تتميػػز بالمركنػػة كالقػػدرة عمػػى فػػي بنػػا  نقافػػة تنظيما سػػتراتيجية  كتسػػيـ كػػذلؾ القيػػادة

دارتػػو لتحقيػػؽ أىػداؼ ال  ، حيػػث تكجػػد عالقػػة إيجابيػة كتبادليػػة بػػيف تبنػػي القيػػادةمنظمػػةمكاجيػة الت ييػػر كا 
 .(Lee & Chen, 2007:1028)كأىدافيا  منظمةكتنفيذ أعماؿ الا ستراتيجية 
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، حيػػػث أنبتػػػت منظمػػػةة فػػػي الفػػػي تحقيػػػؽ كاسػػػتدامة الجػػػكدة الشػػػامما سػػػتراتيجية  يـ القيػػػادةكتسػػػ
 فػػي منظمػػات الجػػكدة الشػػاممة، القيػػادةا سػػتراتيجية  أىميػػة القيػػادة (Hamidi, 2009)دراسػػة ىامػػدم 
يجب أف تككف التحػدم األكنػر أىميػة كعنصػر الت ييػر التنظيمػي الميػـ المسػتخدـ لتصػميـ ا ستراتيجية 

 نمكذج الجكدة الشاممة.
لتمكنيػػػا مػػػف البقػػػا  عبػػػر ا سػػػتراتيجية  ت األمنيػػػة لمقيػػػادةكربمػػػا تػػػزداد أىميػػػة ممارسػػػة المؤسسػػػا

لمبيئة المجتمعية المحيطة بيا بمػا تحتكيػو مػف اتجاىػات كتطمعػات، كمػف سػعييا ا ستراتيجية  استجابتيا
  تتعامػػؿ مػػع المحظػػة اسػػتراتيجية  لمكاجيػػة التحػػديات المعقػػدة كالمتشػػابكة التػػي تعتػػرض سػػبيميا بحمػػكؿ

نمػا مػع ال تكجػػو المسػتقبمي، ككػذلؾ مػػف حاجتيػا لتجنيػد ىياكميػا البشػػرية األمنيػة كارداريػة لبنػػا  الراىنػة كا 
 القدرة كالفعالية المؤسسية.

 

 ,Hirschi & Jones, 2008:15-17) فياالستراتيجية  ويمكن تحديد بعض مالمح أىمية القيادة

141-146): 
طكيػػػؿ، كتعػػػزز الميػػػزة التنافسػػػية مؤسسػػػية تحقػػػؽ النجػػػاح كا زدىػػػار عمػػػى المػػػدل الاسػػػتراتيجية  بنػػػا  .0

نجػاز أىػدافيا، أمػا ا ستراتيجية  المتكاصمة، حيث أف القيادة ترتبط بنجاح المؤسسات فػي أعماليػا كا 
 يجعؿ المؤسسات تفتقد التركيز عمى المدل الطكيؿ.ا ستراتيجية  فقداف القيادة

، كالتنسػيؽ مػع جيػات لػـ منظمػةالقدرة عمى التعامؿ مع نكعيػات مختمفػة مػف النػاس داخػؿ كخػارج ال .0
تعزز ا لتزاـ كالمشاركة كتؤكد النمكذج األخالقي ا ستراتيجية  يكف بينيا تفاعؿ مف قبؿ. إف القيادة

كالمفػاكض عنيػا فػي التعامػؿ مػع  منظمػةفي العالقات المؤسسية الداخمية، كما أنيا بمنابة الممنؿ لم
 الككا ت كالييئات كالمؤسسات الخارجية ذات الصمة.

مػف أجػػؿ  -المحميػػة كالدكليػة–لرصػد كالفيػـ الػػكاعي كالمسػتنير لمبيئػة المؤسسػػية الداخميػة كالخارجيػة ا ..
عمى  منظمةاتخاذ قرارات فطنة كرشيدة حكؿ جدكل األنشطة كا ستنمارات المؤسسية. كزيادة قدرة ال

تعطػػػي المعنػػػى ا سػػػتراتيجية  ا سػػػتجابة المرنػػػة كالمتكازنػػػة لتحػػػديات كفػػػرص ىػػػذه البيئػػػة. إف القيػػػادة
كالمنطػػػؽ كالم ػػػزل  ضػػػطراب كغمػػػكض البيئػػػة، كتقػػػدـ رؤيػػػة كخريطػػػة طريػػػؽ تسػػػمح لممنظمػػػة فػػػي 

 التطكر كاربداع.

 منظمػػةصػػناعة عمميػػة الػػتعمـ التػػي تتميػػز بالصػػيركرة، كالتػػي تشػػمؿ األفػػراد كالفػػرؽ كالمجمكعػػات كال .4
جيػؿ القػادـ أك الصػؼ النػاني ككؿ. كمف خػالؿ تأصػيؿ عمميػة الػتعمـ تمػؾ تقػكـ بالرعايػة كالعنايػة بال

 مف القادة كالمديريف.
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كعمميػات متجػددة كحيكيػة مػف أجػؿ  ، كخمؽ كعػي إسػتراتيجيمنظمةفي بنا  رؤية كرسالة ال ارسياـ .0
 .منظمةضماف ا تساؽ ارستراتيجي في أعماؿ ال

دارة المكارد المؤسسية الضركرية )المالية كالمادية كالبشرية( كجز  جكىرم مف  .5 عممية ت ييػر تدبير كا 
فػػػي أكقػػػات تراجػػػع  إسػػػتراتيجي حقيقػػػي كمتكامػػػؿ، كالقيػػػاـ بػػػذلؾ عمػػػى نحػػػك فعػػػاؿ ربمػػػا يشػػػكؿ تحػػػديان 

بطريقػة أكنػر إنصػافان  منظمةالتي عندىا تصبح عممية تكزيع المكارد النمينة عبر الكتقمص المكارد، 
نتاجية محفكفػة بالمخػاطر. إف القيػادة كارد الحيكيػة التػي مػف تسػعى لمتركيػز عمػى المػا سػتراتيجية  كا 

 األرجح أف تحدث فرقان في ضماف النجاح المستقبمي المستمر.

 ، إذ تسػػػػػػعى القيػػػػػػادةمنظمػػػػػػةزيػػػػػػادة كترقيػػػػػػة رأس المػػػػػػاؿ البشػػػػػػرم كالمعرفػػػػػػي كا جتمػػػػػػاعي داخػػػػػػؿ ال .1
إلى تنمية رأس الماؿ البشرم كاست الؿ كصيانة الكفايات الجكىرية، كتنمية رأس الماؿ ا ستراتيجية 

ي مػػف خػػالؿ تعزيػػز المنػػاخ المؤسسػػي كتفعيػػؿ الشػػراكات الفرديػػة كالجماعيػػة كالمؤسسػػية، ا جتمػػاع
بداع المعرفة، تمؾ المككنات النالث كمحددات لمميزة التنافسية المتكاصمة.  كتييئة السبؿ لتشاطر كا 

تنفيػػػػذ الخطػػػػط كارسػػػػتراتيجيات المؤسسػػػػية المكضػػػػكعة كفقػػػػان لممعػػػػايير المتفػػػػؽ عمييػػػػا، حيػػػػث تؤكػػػػد  ..
 كأىػػػدافيا منظمػػػةكتنفيػػػذ أعمػػػاؿ الا سػػػتراتيجية  إيجابيػػػة كتبادليػػػة بػػػيف تبنػػػي القيػػػادةسػػػات كجػػػكد الدرا

(Lee & Chen, 2007:1028). 

دارتػػػو لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ  .6 بنػػػا  نقافػػػة تنظيميػػػة فعالػػػة تتميػػػز بالمركنػػػة كالقػػػدرة عمػػػى مكاجيػػػة الت ييػػػر كا 
 .منظمةال

أىميػػة  (Hamidi, 2009)تػػت دراسػػة ، حيػػث أنبمنظمػػةتحقيػػؽ اسػػتدامة الجػػكدة الشػػاممة فػػي ال .05
يجػػب أف تكػػكف التحػػدم ا سػػتراتيجية  فػػي منظمػػات الجػػكدة الشػػاممة، القيػػادةا سػػتراتيجية  القيػػادة

 األكنػػػػر أىميػػػػة كعنصػػػػر الت ييػػػػػر التنظيمػػػػي الميػػػػـ المسػػػػتخدـ لتصػػػػػميـ نمػػػػكذج الجػػػػكدة الشػػػػػاممة
(Hamidi, 2009:25). 

 

 أنماط القيادة اإلستراتيجية:
ي لقيادم بأنو  شكؿ مف أشكاؿ التكافؽ السػمككي المػكقفي كيشػير إلػى الطريقػة التػيعرؼ النمط ا

 الطريقػػة التػػي يسػػتخدميا  :، كمػػا يعػػرؼ بأنػػو(00010500يتفاعػػؿ بيػػا المػػدير مػػع مرؤكسػػيو  )رحيمػػة، 
، كقػد تطرقػت إلػى ىػذه األنمػاط الكنيػر مػف قيػادة ارخػريفالقائد فػي التصػرؼ بالصػالحيات المتاحػة لػو ل

( مػػف قبػػؿ 06.4سػػات كالبحػػكث. أمػػا الػػنمط القيػػادم ارسػػتراتيجي فقػػد ظيػػر ىػػذا المصػػطمح عػػاـ )الدرا



 4. 

(Hambrick, Miller & Friesen) كيالحظ أف ىناؾ قمة بالمصادر التي تطرقت إلى ىذا المفيـك ،
مػا،  المكتسبة التي يمتمكيا فػرد بالشرح كالتفصيؿ، كعرفت بأنيا  مجمكعة مف السمات الذاتية كالميارات

كمػا يترتػب عمييػا مػف ميػاـ كقػرارات تتبػايف مػف فػرد ا سػتراتيجية  التي تحدد أسػمكبو فػي ممارسػة القيػادة
 ,Sharivastava & Nachman) تعريػػؼ مػػع(، كيتفػػؽ ذلػػؾ 040-040: 0505خػػر )جميػػؿ، ر

 عمى أنيا السمات كالخصائص التي تميز قائد إسػتراتيجي عػف  خػر ، كمػا أف ىنػاؾ أربعػة (1989:51
 (:.كضحيا الجدكؿ رقـ )يا ستراتيجية  نماذج أساسية ألنماط القيادة

 

 (1دول رقم )ج
 نماذج أنماط القيادة اإلستراتيجية

 األنماط السنة التصنيف م.

 Hambrick Shrivastava 06.4تصنيؼ  .0
06.6 

 النمط السياسي. -0
 النمط الميني. -0

 النمط البيركقراطي. -.

 النمط الريادم. -4

 .Wright et al. 066تصنيؼ  .0
 نمط القيادة التبادلية. -0
 نمط القيادة التحكيمية. -0

 Neumann & Neumann 0666تصنيؼ  ..

 النمط المتكامؿ. -0
 النمط المتقكلب. -0
 المركز عمى الرؤية. -.
 المركز عمى التنفيذ. -4
 المشخص لألكلكيات. -0
 الحالـ. -5
 المنفذ. -1
 المحافظ. -.

 .055 تصنيؼ المربع .4
 النمط التشاركي. -0
 يمي.النمط التحك  -0
 النمط ارجرائي. -.

 (.045: 0505المصدر: )جميؿ، 
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 أدوار القيادة اإلستراتيجية:
تشػػػػير إلػػػػى القػػػػدرة عمػػػػى فيػػػػـ العناصػػػػر الرئيسػػػػة لمتفكيػػػػر ارسػػػػتراتيجي ا سػػػػتراتيجية  إف القيػػػػادة

. كتػدكينياا سػتراتيجية  فيػـ الخطػةالمبدع، كفيـ خطكات عممية التخطيط الخالؽ كتنفيذىا، فضالن عف 
عبػػػر العديػػػد مػػػف الممارسػػػات أك ا سػػػتراتيجية  دكران مػػػؤنران فػػػي عمميػػػة تنفيػػػذا سػػػتراتيجية  تمعػػػب القيػػػادةك 

 .(Hitt, et al., 2009)األفعاؿ القيادية 
رة كقبؿ استعراض ىذه الممارسات القيادية التي يقصد منيا التنفيػذ ارسػتراتيجي تقتضػي الضػرك 

منظمػػة إسػػتراتيجيان. كىنػػا يمكػػف القػػكؿ بكجػػكد جيتػػيف تػػتحمالف سػػؤكلة عػػف قيػػادة الارشػػارة إلػػى الجيػػة الم
 Chief)مسػػػػػؤكلية تكجيػػػػػو المنظمػػػػػة كقيادتيػػػػػا إسػػػػػتراتيجيان كىمػػػػػا: المػػػػػديركف التنفيػػػػػذيكف الرئيسػػػػػيكف 

Executive Officers) (CEO) كاردارة العميػػػا ،(Top Management) (TM) كقػػػد أكرد ،
(Thompson & Strickland, 2003) قيادية يمارسيا القادة ارستراتيجيكف في سعييـ  خمسة أدكار

 الجديدة كىي:ا ستراتيجية  لتنفيذ
مػػف مػػكاقعيـ العميػػا عمػػى مجريػػات األحػػداث، كمراقبػػة عمميػػة التنفيػػذ عػػف كنػػب، فضػػالن عػػف التعػػرؼ  -أ 

تشػػخيص المعكقػػات التػػي تحػػكؿ دكف عمميػػة التنفيػػذ الفاعػػؿ ل سػػتراتيجية مػػف خػػالؿ تطػػكير شػػبكة 
 كغير رسمية لممعمكمات في المنظمة. كاسعة رسمية

كفؽ أعمى المستكيات ا ستراتيجية  إرسا  دعائـ نقافة تنظيمية تحفز األفراد في المنظمة عمى تنفيذ -ب 
 المقبكلة لمتنفيذ )الت يير النقافي(.

العمػػؿ عمػػػى بقػػػا  المنظمػػػة فػػػي حالػػػة اسػػػتجابة لمظػػػركؼ المت يػػػرة )المركنػػػة( مػػػف خػػػالؿ التشػػػخيص  -ج 
الجديدة كتكليد األفكار الجديدة. كيتحقؽ ىذا األمر مف خالؿ تفكيض األفراد  سيما المبكر لمفرص 

ممػػػف يمتمكػػػكف الرغبػػػة فػػػي تطػػػكير التكنكلكجيػػػا الجديػػػدة، الممارسػػػات الجديػػػدة، كالمنتجػػػات العديػػػدة، 
كقيػػػػادة عمميػػػػة تطػػػػكير القابميػػػػات الجديػػػػدة مػػػػف خػػػػالؿ ا سػػػػتجابة الكفػػػػؤة لرغبػػػػات الزبػػػػائف المت يػػػػرة 

 كؼ التنافسية المعقدة.كالظر 

 التأكيد عمى الممارسات األخالقية كركح المكاطنة التنظيمية. -د 

( كجػػكد نػػالث إسػػتراتيجيات رئيسػػة يمكػػف مػػف 0555قيػػادة عمميػػة الت ييػػر، كيػػرل )داغػػر كصػػالح،  -ق 
 ارجبػػػػار، -القػػػػكةاسػػػػتراتيجية  خالليػػػػا التعامػػػػؿ مػػػػع الت ييػػػػر المخطػػػػط )الت ييػػػػر التنظيمػػػػي( كىػػػػي:

ستراتيجية المشاركة.ااستراتيجية   رقناع، كا 
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عمػػػػى أنيػػػا خصػػػػائص تتكػػػكف مػػػػف: تمكػػػػيف ا سػػػػتراتيجية  ينظػػػر إلػػػػى أدكار القيػػػادةكىنػػػاؾ مػػػػف 
اربػػػداع كا بتكػػػار، كالرؤيػػػة كالت ييػػػر النقػػػافي ك العػػػامميف، التفكيػػػر ارسػػػتراتيجي، كمشػػػاركة فػػػرؽ العمػػػؿ، 

(Hamidi, 2009:25) بينمػا يشػير ،(Hitt, et al., 2009:497-513) عمػى أنيػا عناصػر لمقيػادة 
الفعالػػة كىػػي: تحديػػد التكجػػو ارسػػتراتيجي، استكشػػاؼ المػػكارد كارمكانػػات كالحفػػاظ عمييػػا، ا سػػتراتيجية 

تطكير رأس الماؿ البشرم، الحفػاظ عمػى نقافػة مػؤنرة فػي المنظمػة، التأكيػد عمػى الممارسػات األخالقيػة، 
نشا  أنظمة سػيطرة متكازنػة عػف المنظمػة، بار إذ  (Hagen & Hassan, 1998)ضػافة إلػى نمػكذج كا 

كضػػػحيا بتطػػػكير المقػػػدرة الجكىريػػػة، تطػػػكير رأس المػػػاؿ البشػػػرم، ا سػػػتخداـ الفاعػػػؿ لمتقانػػػة الجديػػػدة، 
التصػػػرؼ ا سػػػتراتيجي المناسػػػب، كتطػػػكير ىياكػػػؿ تنظيميػػػة، كنقافػػػة تنظيميػػػة جديػػػدة، كىػػػذا األنمػػػكذج 

التػي كمػا تػـ ارشػارة ليػا ا سػتراتيجية  كممارسػات لمقيػادة بارضافة إلى ما تػـ ذكػره فػي أعػاله قػد كردت
 (.5: 0555مسبقان  بأنيا تارة تذكر خصائص كتارة أخرل عناصر أك كظائؼ )عبد اليادم كجالب، 

 

 خصائص القيادة اإلستراتيجية:
  القائد ارستراتيجي ىك مف يمتمؾ القدرة عمى تكقع المسػتقبؿ كا سػتعداد لػو كالنظػر إلػى مػا كرا

الحػػاؿ الراىنػػة كالمكقػػؼ الحػػالي، كينظػػر كػػذلؾ إلػػى مكاقػػع النجػػاح فػػي المسػػتقبؿ، لػػذلؾ فيػػك يحتػػاج إلػػى 
القدرة عمى تعبئة المكارد كالطاقة كالت ييرات التي تحقؽ التمايز عف ارخػريف، كلقيامػو بػذلؾ فيػك يحتػاج 

معيػا، كبمكجػب ذلػؾ قػد تػؤدم لفيـ الشركط التنظيمية كالبيئية كا تجاىات الجديػد كضػبط  ليػة التعامػؿ 
الفاعمػػة إلػػى اربػػداع لتصػػبح الطريػػؽ إلػػى الحيػػاة األفضػػؿ لممنظمػػة، كمػػا أف القػػادة ا سػػتراتيجية  القيػػادة

ارستراتيجييف ىـ مف يطكر كيكتشؼ ارستراتيجيات عمى نحك مستمر كيجعميا في إطػار حالػة مسػتمرة 
عادة التقييـ كالمراجعة  كمف  (Stephen, 1996). إذ يشير (Towill, 2008)مف الصيانة كالتطبيؽ كا 

 زاكية الخصائص الشخصية لمقائد ارستراتيجي إلى مجمكعة مف الخصائص، كىي:
ىػي التػي تتعامػؿ مػع حػا ت ربػط نظػاـ قيمػة المنظمػة مػع ا سػتراتيجية  إيجاد الطريؽ: ألف القيػادة .0

 رؤيتيا كرسالتيا كالبيئة في إطار الخطط ارستراتيجية.
اؼ: كىػػي مػػا يضػػمف إسػػياـ كػػؿ مػػف الييكػػؿ التنظيمػػي، كاألنظمػػة كالعمميػػات فػػي تحقيػػؽ ا صػػطف .0

 الرسالة كالرؤية.

التمكيف: كالمكجػو نحػك إنػارة النبػكغ المسػتتر )الكػامف( كالػذكا  كاربػداع لػدل األفػراد رنجػاز الرسػالة  ..
 المنظمية.
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 (Barbara & Brent, 2004: 29-38)كمػػف زاكيػػة قػػدرات القػػادة ارسػػتراتيجييف يصػػنؼ 
قػػػػدرات القائػػػػد ارسػػػػتراتيجي إلػػػػى قػػػػدرات تتعمػػػػؽ بالنشػػػػاط المنظمػػػػي، كتتمنػػػػؿ فػػػػي )القػػػػدرة عمػػػػى التكجػػػػو 

إلى أعماؿ، القدرة عمى تنظيـ األفراد كالمنظمػة، القػدرة عمػى ا ستراتيجية  إستراتيجيان، القدرة عمى ترجمة
راتيجية(، كالنػػػػاني يتعمػػػػؽ بالقػػػػدرات تحديػػػػد نقػػػػاط التػػػػدخؿ الدافعػػػػة، القػػػػدرة عمػػػػى تطػػػػكير القػػػػدرات ارسػػػػت

 ة عمى التكيؼ، الحكمة القيادية(.الشخصية )القدرة ا ستيعابية، القدر 
 

 مع ذلؾ عندما صنفكا تمؾ القدرات في ارتي: (Boai & Hooijberg, 2001)كيمتقي تصنيؼ 
دة، كىضػميا أك القدرة ا ستيعابية: كتشير إلى القدرة عمى التعمـ عف طريؽ إدراؾ المعمكمػات الجديػ .0

 استيعابيا نـ استخداميا.
القدرة عمى التكيؼ: كىي القدرة عمى مكاكبة الت يير البيئي الذم ينػتج عنػو انحرافػات فػي األكضػاع  .0

( إلى أف عدـ قدرة المنظمة عمى التكيؼ مع الظركؼ 00: 0550المنظمية. كيشير )المعاضيدم، 
لمنظمة لحالة ا ستدامة لممزايػا التنافسػية، كتعػكد أسػباب البيئية المت يرة جدان يعد عائقان أماـ تحقيؽ ا

عدـ القدرة عمى إحداث التكيؼ إلى القصكر المػذيف تعػاني منػو المنظمػة فػي كحػداتيا الداخميػة التػي 
   تتمكف مف الت مب عمى متطمبات الت يير المطمكبة.

ة القائػد ارسػتراتيجي عمػى الحكمة اردارية: كتشػكؿ كػؿ مػف التمييػز كالحػدس المػذاف يعبػراف عػف قػدر  ..
 إدراؾ فيما يتعمؽ بالمت يرات المحيطة بو كاتجاىاتيا.

 

 إلى ارتي: (Pisapia, 2006)ككفؽ النظرة الشمكلية لخصائص القائد ارستراتيجي يشير 
ضػػركرة امتالكػػو غالبيػػة صػػفات القيػػادة النمانيػػة المرتبطػػة بالقائػػد النػػاجح، كىػػي: التطمػػع، التكيػػؼ،  .0

، قكة الشخصية، النقة، ا رتباط، كالكفا ة.ا نجذاب، ا  لحـز
دارة الصراع. .0 دارة ا تصاؿ كالتحفيز كا   إمكانية التطبيؽ الفاعؿ لعمميات صنع القرار األساسية كا 

 تنفيذ الكظائؼ الرئيسة بفاعمية مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة. ..

ة المتقدمة المتمنمة بالعمميات امتالكو كضع فكرم إستراتيجي، يشجعو عمى تكظيؼ العمميات الفكري .4
اردراكية المترابطة مػف أجػؿ إعػادة التػأطير كا نعكػاس كنظػـ التفكيػر، لخمػؽ كضػع فكػرم يستشػعر 

 التعقيدات التي تكاجو المنظمة كيطبقيا عمى فرض الت يير الالخطية.
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 إمكانية ا شتراؾ الدائـ بالكظائؼ القيادية المتقدمة، كتتضمف: .0

تيجي كاضػػح كمتماسػػؾ، ليحػػدد مػػف خاللػػو القػػيـ كالمعتقػػدات المشػػتركة، كيخمػػؽ تأسػػيس تكجػػو إسػػترا -
 مجمكعة أسبقيات مرنة مف أجؿ است الؿ الفرص التي تقدميا البيئة.

مف خالؿ تحميػؿ المحتػكل ارسػتراتيجي لمحالػة الراىنػة لممنظمػة مػف ا ستراتيجية  ممارسة ا نتيازية -
 خمؽ ميزة كنجاح منظمي. جؿ اغتناـ الفرص بمجرد ظيكرىا، كمف نـأ

التػػي تػػربط القائػػد كمنظمتػػو بقػػكل متنفػػذة فػػي البيئػػة ا سػػتراتيجية  امػػتالؾ القػػكة فػػي إعػػداد الشػػبكات -
 الداخمية كالخارجية، كبالتالي يحصؿ عمى الدعـ لمتكجو كاألسبقيات المنظماتية.

تحسػيف كالمسػػا لة العمػؿ عمػى تأسػػيس عمميػة مسػتمرة متجػػددة، تسػمح بػالتعمـ المسػػتمر، كعمميػات ال -
مػػف أجػػػؿ إعػػادة تنظػػػيـ األدكار المنظماتيػػػة كاليياكػػؿ كالعمميػػػات، كجعػػػؿ تكجػػو المنظمػػػة كمعتقػػػداتيا 

 كقيميا كأسبقياتيا جز    يتجزأ مف النقافة السائدة.

استخداـ األكجو المتعددة رجرا ات القيادة كالمصممة لتكحيد إستراتيجيات القيادة ارداريػة كالتنفيذيػة  -
 السياسات كاألطر الميدانية لقيادة المنظمة.كرسـ 

 

 ميارات القادة اإلستراتيجيين:
 (Hitt & Ireland, 2002)ف، فيرل ب أف يمتمكيا القادة ارستراتيجيك تتنكع الميارات التي يج

أف القػػادة ارسػػتراتيجييف لػػدييـ القػػدرة عمػػى الػػتعمـ، كعمػػى تشػػاطر المعمكمػػات كالمعرفػػة كالمسػػؤكلية بػػيف 
أف ىػػذه القيػػادات تحتػػاج إلػػى ميػػارات  (Boai & Hooijberg, 2001)ميف، كيضػػيؼ لػػذلؾ العػػام

شخصػػية، منػػؿ: التعػػاطؼ كالدافعيػػة كميػػارات ا تصػػاؿ العاليػػة، بمػػا يجعميػػـ قػػادريف عمػػى تمييػػز كقػػرا ة 
 العكاطؼ في ارخريف ككذلؾ في أنفسيـ.

  ا جتمػػػاعي، كالتعقػػػد أف ميػػػارات التعقػػػد المعرفػػي، الػػػذكا (Boai & Hooijberg)كيؤكػػد 
السػػمككي تػػؤنر إيجابيػػان عمػػى جػػكىر القيػػادة ارسػػتراتيجية. التعقػػد المعرفػػي الػػذم يتمنػػؿ فػػي القػػدرة عمػػى 
البحػػث عػػف المعمكمػػات كتفسػػيرىا، كالػػذكا  ا جتمػػاعي كالمتمنػػؿ فػػي القػػدرة عمػػى المعاممػػة كالتمييػػز بػػيف 

الػػذم فعيػػـ كنكايػػاىـ. كالتعقػػد السػػمككي عيـ كدكااألفػػراد ارخػػريف، كبخاصػػة بػػيف حػػالتيـ المزاجيػػة، كطبػػائ
 يشير إلى المكىبة في تحديد دكر القيادة الصحيح في الحالة الصحيحة كفي الكقت المالئـ.

تتضػمف نػالث ميػارات أساسػية متداخمػة، ا سػتراتيجية  ( أف القيػادة0555كيػرل )ىيػكز كبيتػي، 
ر ارسػتراتيجي. التفكيػر ارسػتراتيجي كىػك مػا يمنػؿ التفكيػر ارسػتراتيجي، التصػرؼ ارسػتراتيجي، كالتػأني
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كالمتعمػػؽ بالعمميػػات المعرفيػػة المطمكبػػة لجمػػع المعمكمػػات ا سػػتراتيجية  البعػػد المعرفػػي ارداركػػي لمقيػػادة
 كاألفكػػػار كتفسػػػيرىا كتكليػػػدىا كتقكيميػػػا. كالتصػػػرؼ ارسػػػتراتيجي كىػػػك مػػػا يمنػػػؿ البعػػػد السػػػمككي لمقيػػػادة

بتنسيؽ الجيكد الالزمة لتنفيذ الرؤل كالفيـ المستمد مف التفكير ارسػتراتيجي. أمػا كالمتعمؽ ا ستراتيجية 
 التػػأنير ارسػػتراتيجي فيػػك يتعمػػؽ بػػالطرائؽ التػػي يػػؤنر عبرىػػا القػػادة فػػي ارخػػريف لتكليػػد ا لتػػزاـ بالكجيػػة

 .منظمةلما ستراتيجية 
ات القػػادة يػػار أنػػو يمكػػف تقسػػيـ قػػدرات كم (Boai & Hooijberg, 2001)فػػي حػػيف يػػرل 
ة تمنؿ جكىر القيادة ارستراتيجية، كىي: القدرة ا ستيعابية، كالقػدرة قدرات رئيس ارستراتيجييف في نالث

التػػػي تشػػػير إلػػػى القػػػدرة عمػػػى الػػػتعمـ كاربػػػداع ة ارداريػػػة. القػػػدرة ا سػػػتيعابية التكيفيػػػة مقػػػركنتيف بالحكمػػػ
الت يير في ضك  ما يتحمى بو القائد مف مركنة كعمؽ المعرفي، كالقدرة التكيفية كتشير إلى المقدرة عمى 

معرفػػي كسػػمككي كانفتاحيػػة كقبػػكؿ لمت ييػػر، أمػػا الحكمػػة ارداريػػة فتجمػػع بػػيف خصػػائص الفطنػػة كمراعػػاة 
كالحكمة اردارية التي يتحمى بيا القائد ارستراتيجي تحدد الفاعميف ا جتماعييف كعالقاتيـ،  الكقت كفيـ

أف  (Robert Sternberg)خػػاذ الفعػػؿ الصػػحيح فػػي الكقػػت الصػػحيح، كيحػػدد ببسػػاطة كمقػػدرة عمػػى ات
 القادة بحاجة لمحكمة ألنيـ:

 بحاجة لقدرات ابتكارية رخراج األفكار. -
 .أـ   بحاجة لقدرات تحميمية لتحديد ما إذا كانت األفكار جيدة -

قناع ارخريف بقيمة أفكارىـ -  .بحاجة لقدرات إجرائية لجعؿ أفكارىـ كظيفية كا 

بحاجػة لتػكازف التػػأنيرات الخاصػة بأفكػػارىـ عمػى أنفسػػيـ، ارخػريف، كالمؤسسػػات فػي كػػؿ مػف المػػدل  -
 القصير كالطكيؿ.

 

 ممارسات القيادة اإلستراتيجية:
ت طػػي ىػػذه الفقػػرة ارسػػيامات الفكريػػة لبػػاحنيف عػػدة كردت تحػػت مسػػميات مختمفػػة نػػذكر منيػػا، 

تيجية، أك أدكار القائد ارستراتيجي. كفيما يمي ارسػيامات ممارسات أك مككنات أك أفعاؿ القيادة ارسترا
 الفكرية التي تناكليا البحث في ىذا المجاؿ:

نمػكذج مػف رح ىػذا األ  : ط ػ(Handscombe & Norman, 1989)نمػكذج : أ  اإلسـيام األول
 في مؤلفييما المكسـك )القيادة ارسػتراتيجية(، كيقػكـ 06.6عاـ  (Handscombe & Norman)قبؿ 

عمػػػػى كجػػػػػكد أربعػػػػة أدكار لمقائػػػػػد ارسػػػػتراتيجي ىػػػػػي تنميػػػػة كخمػػػػػؽ ارحسػػػػاس داخػػػػػؿ المنظمػػػػة بالقصػػػػػد 
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ارسػػتراتيجي، إيجػػاد حالػػة مػػف التكامػػؿ بػػيف اردارة التنفيذيػػة كاردارة ارسػػتراتيجية، الحػػرص عمػػى تػػكافر 
قامة تحالفات مػع الزبػائف. راتيجية است أعمى مستكيات التنافس ارستراتيجي اردارم لدل فريؽ القيادة، كا 

(Willcoxson, 2003:31). 
مػف خػالؿ  0661: ظيػر ىػذا األ نمػكذج عػاـ (Thompson, 1997): أ نمكذج اإلسيام الثاني

فػػي مؤلفػػو المكسػػـك )اردارة ارسػػتراتيجية: اردراؾ كالت ييػػر(، كيقػػـك عمػػى فكػػرة  (Thompson)إسػػياـ 
يػػػػػػة ارسػػػػػػتراتيجية، ا ستشػػػػػػراؼ العممػػػػػػي لألمػػػػػػكر كجػػػػػػكد سػػػػػػبعة أدكار لمقػػػػػػادة ارسػػػػػػتراتيجييف كىػػػػػػي الرؤ 

دارة الت ييػػػػػػػر ،كالمشػػػػػػػكالت، التركيػػػػػػػب  كالسياسػػػػػػػات، شػػػػػػػبكة ا تصػػػػػػػا ت، الحكػػػػػػػـ كاردارة، النقافػػػػػػػة، كا 
(Thompson, 1997:70-76). 

: تبمػػكرت فكػػرة ىػػذا األ نمػػكذج فػػي (Hagen & Hassan, 1998): أ نمػػكذج اإلســيام الثالــث
 (Hagen & Hassan)لمبػاحنيف  (Advanced Management Journal)مقالػة نشػرت فػي مجمػة 

 Critical Strategic Leadership components: An Empirical)تحػػػت عنػػػكاف 

Investigation) تؤكد ىذه المقالة أف لمقادة ارستراتيجييف خمسة أدكار تتمنؿ بارتي: تطكير المقدرة :
بشػػرم، ا سػػتخداـ الفاعػػؿ لمتقانػػة الجديػػدة، التصػػرؼ الجكىريػػة )المقػػدرة المميػػزة(، تطػػكير رأس المػػاؿ ال

 ارسػػػتراتيجي المناسػػػب، تطػػػكير ىياكػػػؿ تنظيميػػػة كنقافػػػة تنظيميػػػة جديػػػدة تتناسػػػب كخصكصػػػية المكقػػػؼ
(Willcoxson, 2003:38). 

 (Hitt): طػرح ىػذا األ نمػكذج مػف قبػؿ الكاتػب (Hitt et. al, 2001): أ نمػكذج اإلسـيام الرابـع
فػػي المؤلػػؼ المكسػػـك )اردارة ارسػػتراتيجية: التنافسػػية كالعكلمػػة(. تػػتمخص أىميػػة ىػػذا و، كتحديػػدان كزمالئػػ

-Hitt, et al., 2001:497)الفاعمػة، كىػي ا سػتراتيجية  األ نمػكذج فػي تحديػده سػت ممارسػات لمقيػادة

513): 
 طكيمػػة األمػػد لمقصػػداسػػتراتيجية  أك ن: تحديػػد التصػػكر ارسػػتراتيجي لممنظمػػة: أم تطػػكير رؤيػػة

الذم يعكس بدكره كجيات النظر الشخصية لمقائد المميـ، ف ذا  (Hitt et al, 2001:497)ارستراتيجي 
ما استطاع القائد ارستراتيجي تكضػيح كجيػة نظػره الشخصػية كأشػرؾ مرؤكسػيو فييػا ف نػو يحصػؿ عمػى 

قائد، كفي مما يجعؿ مف القصد ارستراتيجي خصكصية مف خصكصيات الا ستراتيجية  تأييدىـ لرؤيتو
 .(Macmillan & Tampoe, 2000:74)الكقت نفسو شيئان مشتركان كمفيكمان لدل الجميع 

نانيػػان: اكتشػػاؼ المقػػدرة الجكىريػػة كالمحافظػػة عمييػػا: تشػػير المقػػدرة الجكىريػػة أك المقػػدرة المميػػزة 
بالمنافسػيف ليػا فػي بشكؿ أساس إلى مكارد المنظمة كقابمياتيا التػي تعػد مصػدران لميزتيػا التنافسػية قياسػان 
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، كبيػذا فػػ ف حصػػكؿ المنظمػػة عمػى شػػي  مػػف المقػػدرة (Hitt, et al., 2001:501)ميػداف الصػػناعة 
، فػػي حػػيف (Porter, 1996:61)الجكىريػػة كاتخاذىػػا منيػػا رمػػزان لممنافسػػة يحقػػؽ التميػػز عػػف منافسػػييا 

درة الجكىرية ككنيا تعبر عف تميز إلى اقتراب الميزة التنافسية مف المقا ستراتيجية  تشير أدبيات اردارة
المنظمة مقارنة بالمنافسيف، إ  أنيا تبتعد عنيا في أنيا تصاغ كتظير مالمحيا عمػى مسػتكل المنظمػة 
بشػػكؿ تػػاـ لػػػك نظػػر إلييػػػا بكصػػفيا محصػػمة لتفاعػػػؿ مكاردىػػا كقابميتيػػػا لمكصػػكؿ إلػػى حالػػػة التميػػز عػػػف 

 مالمحيا لمكظائؼ داخؿ المنظمة منفردة. ارخريف، في حيف أف المقدرة الجكىرية تصاغ كتظير
نالنػػػان: تطػػػكير رأس المػػػاؿ البشػػػرم: يشػػػير رأس المػػػاؿ البشػػػرم إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف األفػػػراد الػػػذيف 

 Youndt et)يمتمككف ميارات كمعارؼ كقابميات تسيـ في زيادة القيمة ا قتصادية لمنظمات األعماؿ 

al., 1996:829)فػراد العػامميف فػي منظمػات اليػكـ كافػة يمنمػكا مػكردان ، كاتساقان مػع ىػذه الكجيػة فػ ف األ
 .(Hitt, et al., 2001:501)رأسماليان يحتاج إلى استنمار 

رابعػػان: المحافظػػة عمػػى نقافػػة تنظيميػػة فاعمػػة: تباينػػت كجيػػات النظػػر بشػػأف تحديػػد معنػػى دقيػػؽ 
مشكالت التكيؼ الخارجي كمحدكد لمنقافة التنظيمية، إذ يصكرىا بعض الباحنكف عمى أنيا تمنؿ حمك ن ل

، (Robson, 1997:43)امػػػؿ الػػػداخمي )اليرميػػػة كا ئػػػتالؼ( )الرقابػػػة كعػػػدـ التأكػػػد(، كمشػػػكالت التك
كمنيـ مف ركز عمى المظاىر الصػريحة المرئيػة كاصػفان النقافػة التنظيميػة عمػى أنيػا مفيكمػان شػامالن لكػؿ 

، فيمػا أشػار  خػركف إلػى (Goetsch & Davis, 1997:136)ما يتصؿ بمظاىر الحياة فػي المنظمػة 
التركيػػز عمػػى أبعادىػػا الجكىريػػة كالسػػمككية معػػان بكصػػفيا كسػػيمة لتحقيػػؽ أف النقافػػة التنظيميػػة مػػف خػػالؿ 

حالػة مػف ا نسػػجاـ بػيف الفكػػر كالفعػؿ )التصػػرؼ( تبعػان لمػا يعػػرؼ بالنسػيج النقػػافي الػذم يعػػد بػدكره أحػػد 
 .(Heracleovs & Longham, 1996:485)أبعاد أخالقيات اردارة 

خامسػان: التأكيػػد عمػى الممارسػػات األخالقيػة: تشػػير األخػالؽ إلػػى المبػادئ األساسػػية التػي تحكػػـ 
، فضػالن عػف المبػادئ التػي تحكػـ نانيػة عممية التفاعؿ بيف األفراد العامميف مػف جيػة كالمنظمػة مػف جيػة
 ,Hellriegel & Slocum)عمميػػػة التفاعػػػػؿ بػػػيف المنظمػػػػة كالجيػػػات الخارجيػػػػة ذات العالقػػػة 

المبػػادئ السػػامية التػػي يػػؤدم  (Proctor, 2000:133)، كفػػي السػػياؽ نفسػػو فقػػد عػػد ىا (1996:146
تكافرىا إلى عدـ إنارة األسئمة المريبػة بشػأف اسػتخداـ النشػاطات التسػكيقية، كعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ يؤشػر 

معمػػػؿ عمػػػى العكػػػس مػػػف الػػػبعض التػػػزاـ المنظمػػػات الصػػػ يرة كالمتكسػػػطة الحجػػػـ بالجكانػػػب األخالقيػػػة ل
 المنظمات الكبيرة.
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 السياسي، كالبعد األخالقي.
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 وفيما يمي عرض ألبعاد القيادة اإلستراتيجية:
 القيادة اإلستراتيجية: أواًل: البعد التحويمي في
أف القيػػادة التحكيميػػة ت شػػكؿ عممنػػا كقػػادة إسػػتراتيجييف، ألف  (Glanz, 2006:81)يػرل غالنػػز 

السعي إلى تحكيؿ التنظيـ داخؿ بيئة أكنػر تحفيػزان كتعزيػزان  -في الكاقع-ال رض مف العمؿ ارستراتيجي 
أف  (Jansen; Vera, and Crossan, 2009:5)ل نجػاز العػالي. كيؤكػد جانسػيف كفيػرا ككركزسػاف 

القيػادة التحكيميػػة تسػاعد القػػادة ارسػتراتيجييف عمػػى القيػػاـ بػدكرىـ فػػي البيئػة الديناميػػة شػديدة الت ييػػر مػػف 
 خالؿ التفكير اربداعي المنتج.

ألف القيػػػادة التحكيميػػػة تركػػػز عمػػػى األىػػػداؼ بعيػػػدة المػػػدل مػػػع التأكيػػػد عمػػػى بنػػػا  رؤيػػػة  ،كذلػػػؾ
يع العػػامميف عمػػى تنفيػػذ تمػػؾ الرؤيػػة كالعمػػؿ فػػي نفػػس الكقػػت عمػػى ت ييػػر كتعػػديؿ كاضػػحة، كحفػػز كتشػػج

(. كىػػذا بػػدكره يتطمػػب مػػف القائػػد أف يػػركج عمػػى نحػػك 1: 0550األنظمػػة لػػتالئـ ىػػذه الرؤيػػة )العػػامرم، 
نابػػت رؤيتػػو عبػػر مسػػتكيات عاليػػة مػػف ا لتػػزاـ لمرؤيػػة كالحمػػاس لتركيجيػػا لألعضػػا ، كىػػذا مػػا يسػػاعد 

 .(Capon, 2008: 188)نظمة عمى المنابرة المستمرة مف خالؿ األكقات الصعبة أعضا  الم
كيمنؿ كضع التكجيػات المؤسسػية المظيػر الحاسػـ لمقيػادة التحكيميػة، كذلػؾ مػف خػالؿ مسػاعدة 

فضالن عف أىدافيا، ممػا يػكقظ ارحسػاس باليػدؼ العامميف لتطكير فيـ مشترؾ حكؿ المنظمة كأنشطتيا 
. كتتضػػػمف القيػػػادة التحكيميػػػة كػػػذلؾ شػػػكؿ اسػػػتننائي مػػػف النفػػػكذ (Glanz, 2006:xxviii)أك الرؤيػػػة 

)التأنير( الذم يدفع التابعيف رنجاز أكنر مما يتكقع منيـ دائمان، نتيجة تػكافر مظػاىر لمقيػادة الكاريزميػة 
 .(Northouse, 2010:171)كالقيادة صاحبة الرؤية 

فػػػي العمػػػؿ كالتكجػػػو ارسػػػتراتيجي إلػػػى أف القػػػادة  كربمػػػا يرجػػػع الػػػدكر المػػػؤنر لمقيػػػادة التحكيميػػػة
. (Capon, 2008:189)ا سػتراتيجية  أك الرؤيػة ،التحكيمييف قادركف عمى رؤية الصػكرة الكبيػرة الكميػة

كينحػػازكف إلػػى محػػاك ت ت ييػػر األفػػراد كالمشػػيد التربػػكم ككػػؿ مػػف خػػالؿ مسػػاعدة التػػابعيف عمػػى تجػػاكز 
أك المنظمػة ككػؿ، كيستكشػفكف المكاىػب الفريػدة  ،محة المجمكعػةمصالحيـ كاىتماماتيـ الشخصػية لمصػ

لكؿ شخص، كيقترحكف الطرؽ التي يمكػف لكػؿ شػخص مػف خالليػا أف يسػاىـ مسػاىمة ذات معنػى فػي 
 .(Glanz, 2006:xxix)ميمة كرؤية المنظمة 

 ، كيسػعى ررضػا  الحاجػاتكدكافعيػا إف القائد التحكيمي يبحػث عػف حاجػات التػابعيف المحتممػة
، كيحتـر شخصية أتباعػو، بحيػث تنػتج عػف القيػادة التحكيميػة عالقػة مػف التحفيػز كالسػمك كدكافعيا العميا
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، (Pisapia, 2009:23)المتبادؿ الذم يحكؿ أتباعو إلى قادة، كربما يحكؿ القادة إلى ككال  أخالقييف 
 في عممية مف السمك فكؽ الدكافع كالميكؿ الشخصية بيدؼ إعال  شأف المنظمة.

 ,Northouse)ككػػػػذلؾ يمعػػػػب القػػػػادة التحكيميػػػػكف دكران محكريػػػػان فػػػػي تسػػػػريع كتيػػػػرة الت ييػػػػر 

أك  ،، كيركنػػو كشػػي  إيجػػابي كضػػركرم. فػػي الكاقػػع، إنيػػـ يعممػػكف كػػككال  كقػػادة لمت ييػػر(2010:171
رؤيػػتيـ لمسػػتقبؿ أقسػػاميـ مػػف خػػالؿ عمميػػات ديمقراطيػػة لمتعػػاكف، كالتػػي  لكػػي يحققػػكا ،ميسػػريف لمت ييػػر

. كتيػػػتـ (Glanz, 2006:xxix)سػػتبدؿ الحاجػػػة لمرقابػػػة كالسػػػيطرة إلػػػى الرغبػػة فػػػي الػػػدعـ كالمسػػػاندة ت
 بابتكار كاستخداـ المعرفة مف أجؿ بنا  ديمكمة التطكير كالت يير التنظيمي. -أيضان –القيادة التحكيمية 

ع كتبصػر األحػداث يكفر ليا الرؤية الحالمة عبر تكقا ستراتيجية  القيادةإف البعد التحكيمي في 
المحتممػػة كالطارئػػة، كيسػػعى لتجنيػػد المػػكارد البشػػرية لتحقيػػؽ تمػػؾ الرؤيػػة عبػػر التحفيػػز كالتشػػجيع كبنػػا  

 عالقة مف ا حتراـ كالحفز المتبادؿ الذم يقكد الت يير التنظيمي لألفضؿ.
 

 ثانيًا: البعد اإلداري في القيادة اإلستراتيجية:
األعمػػاؿ بحاجػػة لكػػؿ مػػف المػػديريف كالقػػادة لمبقػػا  كالنجػػاح. بػػأف  (Zaleznik)يجػػادؿ زاليزنيػػؾ 

كيعتقػػػد أف المنظمػػػات بحاجػػػة لتكظيػػػؼ كاسػػػتنمار نػػػاس مختمفػػػيف رنجػػػاز كػػػؿ دكر، كيػػػرل أف المػػػديريف 
يعػػززكف العقالنيػػة، كاتخػػاذ القػػرار، كيعػػززكف ا تسػػاؽ لمسػػاعدة التحػػرؾ التنظيمػػي عمػػى أسػػاس يػػكمي، 

عػػػػد، كيضػػػػعكف األىػػػػداؼ، كيبتكػػػػركف األكلكيػػػػات كالخطػػػػط، كيضػػػػعكف كيسػػػػعكف لمرقابػػػػة، كيتبعػػػػكف القكا
الميزانيػػة، كالتنظػػيـ، كيحمػػكف المشػػكالت، كيحصػػمكف عمػػى العمػػؿ المنجػػز مػػف خػػالؿ ارخػػريف، كينمنػػكف 

 ,Pisapia)أك الشػػػرعية لمقيػػػاـ بالعمػػػؿ الركتينػػػي لممنظمػػػة  ،ا سػػػتقرار، كيسػػػتخدمكف القػػػكة القانكنيػػػة

2009:22). 
دة مػا ينظػر إلييمػا أف القيػادة كاردارة عػا (Capon, 2008:32)و تػرل كػابكف كفي السػياؽ ذاتػ

ليس مف الضركرم أف يفصؿ بينيما، فالقائد الػذم ف القكؿ أنو مف الصعب فصميـ، بؿ يمككمترادفيف، 
لديػػو رؤيػػة شػػاممة يجػػب أف يكػػكف قػػادران عمػػى األقػػؿ عمػػى اردارة عمػػى المسػػتكل ارسػػتراتيجي، كىػػذا مػػا 

 كاستخداـ المكارد المالية كالعامميف لتحقيؽ أفضؿ النتائج. ،ارستراتيجية اعيضمف إتب
إف القػػدرة عمػػى اردارة تمنػػؿ مظيػػر ا سػػتقرار لمقيػػادة. المػػديركف يركػػزكف بشػػكؿ طبيعػػي عمػػى 

لكي تنجػز أىػدافيا، كيميمػكف إلػى رؤيػة التػابعيف كمرؤكسػيف يمكػف  ؛المحافظة عمى حسف سير المنظمة
حكا عػامميف جيػديف. المػديركف يصػنعكف الت ييػرات كفقػان لمػنظـ المتبعػة لمكاجيػة مطالػب ليصػب ،تطكيرىـ
أك ارجػػرا ات  ،مػػف الكفػػا ة كالفعاليػػة، كيسػػتخدمكف األفعػػاؿ كلتبقػػى كػػالا  ؛أك العمميػػات المحسػػنة ،ارنتػاج
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زكف عمػى تحقيػؽ المتعمقة بالتخطيط، كالتنظيـ، كالتمكيؿ كارنفػاؽ، كالرقابػة رنجػاز ىػذه األىػداؼ، كيركػ
 .(Pisapia, 2009:32)كفا ة كفعالية ارجرا ات التنظيمية الجارية 

ا سػتراتيجية  ككضػع الميزانيػة داخػؿ حػدكد ا تجاىػات ،المدير الجيد لديو القػدرة عمػى التخطػيط
كالرؤيػػػػة المكضػػػػكعة مػػػػف قبػػػػؿ القيػػػػادات العميػػػػا بالمنظمػػػػة، كيممػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى رؤيػػػػة العمػػػػؿ الػػػػداخمي 

 وت المنظمة بأكمميا، كماىر في إدارة المشركع كابتكار خطط مفصمة رنجاز األىداؼ، كما أنكاحتياجا
-ككضع البنية التحتية الالزمة رنجاز أىداؼ المنظمة، كيسعى كتعيينيـ مسؤكؿ عف تنظيـ األعضا  

 .(Hacker & Roberts, 2003:62)إلى جمع المعمكمات حكؿ منظمتو ككسيط لممعمكمات  -دائمان 
يشػػير إلػػى النػػكاحي الفنيػػة المطمكبػػة لػػ دارة األمنيػػة، ا سػػتراتيجية  القيػػادةف البعػػد اردارم مػػف إ

نمػا  فمػيس بػالتحفيز ارليػامي كحػده تنجػز األعمػاؿ عمػى كجييػا الصػحيح ككفقػان لضػكابطيا التنظيميػة، كا 
فػي تحقيػؽ األىػداؼ يحتاج ذلؾ إلػى القػدرة عمػى التخطػيط كالتنظػيـ كالرقابػة ككضػع الميزانيػة بمػا يسػيـ 

 التش يمية كخطكات تحقؽ في مجمكعيا التكجو ارستراتيجي.
 

 ثالثًا: البعد السياسي في القيادة اإلستراتيجية:
يشكؿ المشيد السياسي عنصػران كاقعيػان فػي حيػاة القائػد ارسػتراتيجي لمػا تمنمػو السياسػة مػف  ليػة 

التكصػؿ إلػى اتفػاؽ حػكؿ القػرارات المعقػدة،  منظمػةضركرية يمكف مف خالليػا لألفػراد كالجماعػات فػي ال
تشػػمؿ إحػػداث الت ييػػر فػػي خضػػـ اررا  ا سػػتراتيجية  كربمػػا يرجػػع ذلػػؾ باألسػػاس إلػػى أف طبيعػػة القيػػادة

المتباينػػة كالمتناقضػػة فػػي أغمػػب األحيػػاف، حيػػث تسػػكد حالػػة مػػف ال مػػكض كعػػدـ اليقػػيف )ىيػػكز كبيتػػي، 
0555 :01..) 

 سػػتككف ناقصػػةن ا سػػتراتيجية  ( أف معالجػػة قضػػية القيػػادة066 :0555لػػذا يؤكػػد )ىيػػكز كبيتػػي، 
فػي –التػي يراىػا بأنيػا اة المؤسسػية، أ  كىػي  السياسػة  إذا لـ تناقش كاحدة مف أصدؽ الكقػائع فػي الحيػ

 ,Morrill)شػػػر  بػػػد منػػػو فػػػي المؤسسػػػات. كربمػػػا يعػػػكد ذلػػػؾ كمػػػا يػػػرل مكريػػػؿ  -أفضػػػؿ األحػػػكاؿ

جرا اتيػا،  ستراتيجية ا إلى أف عممية بنا  (2007:264 نفسيا تتطمب البراعػة السياسػية فػي تطكيرىػا كا 
 ألنو يجب أف تككف مدخالن لمعالـ الحقيقي لمعالقات السياسية كنماذج كأنماط التأنير المؤسسي.

لبنػػا  الػػدعـ التنظيمػػي الكاسػػع  مكمػػالن  ان كبنػػا  التحالفػػات تمنػػؿ عنصػػر  ،إف ا عتبػػارات السياسػػية
ة، كاقتنػػػاص التكافػػػؽ عمػػػى ارليػػػات الضػػػركرية لكيفيػػػة تنفيػػػذ ارسػػػتراتيجية. ذلػػػؾ ألف لمخطػػػة ارسػػػتراتيجي

األنشػطة التػي سػتأخذ التي تأخذ الصػدارة، ك ا ستراتيجية  األىداؼ في تحديد ا عتبارات السياسية تدخؿ
ا لػػف يككنػػك  كلكيػػة فػػي تخصػػيص المػػكارد. كالمػػديركفاألكلكيػػة فػػي أجنػػدة أنشػػطة القسػػـ، كعميػػو تأخػػذ األ
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بػػػدكف أف يككنػػػكا مػػػدركيف لمسياسػػػات المؤسسػػػية، كبػػػدكف أف كتنفيػػػذىا ا سػػػتراتيجية  بػػػارعيف فػػػي تشػػػكيؿ
 .(Thompson & Strickland, 2003:275)يككنكا بارعيف في المناكرة السياسية 

المؤسسات تمنػؿ كيانػات سياسػية تحتػكم جماعػات مصػالح قكيػة داخميػة كخارجيػة تػؤنر فػي إف 
سػػتراتيجية، كقػػد تكػػكف مجمكعػػات المصػػالح تمػػؾ متصػػارعة، حيػػث يكػػكف لكػػؿ منيػػا صػػياغة القػػرارات ار

اىتمامػػات مختمفػػة، كيمكػػف حػػؿ ىػػذه ا ختالفػػات مػػف خػػالؿ عمميػػة المسػػاكمة أك التفػػاكض أك ربمػػا مػػف 
خػػالؿ إصػػدار أكامػػر عميػػا، كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ أف األىػػداؼ كال ايػػات كالقضػػايا ارسػػتراتيجية، بػػؿ كحتػػى 

تقيػيـ كاختبػار تحميمػي محايػد نفسيا تكضع مف خػالؿ العمميػة السياسػية كلػيس مػف خػالؿ ارستراتيجيات 
 (.00.: 0555ي، كجالتر، كليفاسيس، )بريت

كيعتبر المشيد السياسي ميمان كأكنر تحديان كغمكضان حيف محاكلػة التػأنير باتجػاه المراكػز العميػا 
قناعيػػا بالعػػدكؿ ك  منظمػػةفػػي ال ت ييػػر بعػػض تكجياتيػػا، كىنػػا يجػػب األخػػذ فػػي فػػي محاكلػػة لمتػػأنير فييػػا كا 

ا عتبػػػار تكقيػػػػت محػػػػاك ت التػػػػأنير. ككػػػػذلؾ يعتبػػػػر المشػػػػيد السياسػػػػي ميمػػػػان عنػػػػد ممارسػػػػة التػػػػأنير فػػػػي 
 منظمػة، كألف حالة ال مكض كعدـ اليقيف كالمكارد المقيدة تحدد التفاعؿ بيف المنظمةاألشخاص خارج ال

ي العالقػػات التفاعميػة مػػع الكيانػػات الخارجيػػة المػػؤنرة فػػي عمػػؿ كبيئاتيػا المحيطػػة، تمعػػب السياسػػة دكران فػػ
 (.050: 0555)ىيكز كبيتي،  منظمةال

ة كمعاقبػػػة السػػػمكؾ، كالمسػػػاكمة مػػػؽ ا ئتالفػػػات كالتحالفػػػات، كمكافػػػأإف القػػػدرة عمػػػى ارقنػػػاع كخ
الخػالؽ كفػي الكقػت  ،كالتفاكض، ككسر كتفتيت المعارضة، كاستعماؿ النفػكذ، كالتػأنير عمػى نحػك خػالؽ

 .(Morrill, 2007:264)المادة الخاـ التي يتشكؿ منيا الدكر السياسي لمقائد ارستراتيجي 
اليػػػكـ كغػػػدان كخاصػػػػة فػػػي البيئػػػػة ا سػػػػتراتيجية  كربمػػػا تػػػزداد أىميػػػػة البعػػػد السياسػػػي فػػػػي القيػػػادة

ت فييػػػا التنظيميػػػة العربيػػػة التػػػي اقتحمتيػػػا الكنيػػػر مػػػف التطمعػػػات )المشػػػركعة كغيػػػر المشػػػركعة(، كتكطنػػػ
بعض األمراض التنظيمية )كالتحالفات كالتنظيمػات غيػر الرسػمية( ممػا يقضػي ضػركرة كجػكد قائػد بػارع 

نجػاز األىػداؼ بػأعمى  ،كبنا  التحالفػات ،قادر عمى حؿ الصراعات كالكصػكؿ إلػى حمػكؿ لممشػكالت، كا 
 قدر مف التناغـ التنظيمي.
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 رابعًا: البعد األخالقي في القيادة اإلستراتيجية:
 (David, 2005)تحتؿ األخالقيات مكقعان متميزان في الفعػؿ ارسػتراتيجي، حيػث يعتبرىػا ديفيػد 

ير نػػػد كىكسيكسػػػكف   Hitt, Ireland, and)متطمػػػب سػػػابؽ لػػػ دارة ارسػػػتراتيجية، كيؤكػػػد ىيػػػت كا 

Hoskisson, 2009:13) تقريبػػان تحتػػكم أبعػػادان أخالقيػػةا سػػتراتيجية  أف كػػؿ قػػرارات عمميػػة اردارة .
تممػػؾ ا سػػتراتيجية  ككػػذلؾ تقػػكيـ القػػراراتا سػػتراتيجية  أف كػػؿ مػػف صػػياغة كتنفيػػذ Davidكيػػرل ديفيػػد 

المسػؤكليف بشػكؿ جػكىرم  كالقادة ارسػتراتيجيكف ىػـ األشػخاصنناياىا تشعبات كتصرفات أخالقية،  في
يػػات العاليػػة مبػػادئ أخالقيػػة عاليػػة معتنقػػة كممارسػػة فػػي المنظمػػة، فمػػك حصػػمت األخالق عػػف ضػػماف أم

عمػػػى أكلكيػػػػة القمػػػة، فػػػػ ف العػػػامميف عمػػػػى كػػػؿ المسػػػػتكيات سػػػكؼ يتصػػػػرفكف عمػػػى نحػػػػك أكنػػػر أخالقيػػػػة 
(David, 2005:20)،  ممػا يجعػؿ قػرارات المنظمػة تمنػؿ منػتج لمقػيـ الجكىريػة التػي يػتـ تشػاطرىا بػيف

التنافسػػػية  خصكصػػػان فػػػي البيئػػػةالمنظمػػػة كالعػػػامميف، كربمػػػا تػػػأتي أىميػػػة ذلػػػؾ  مسػػػئكليأك كػػػؿ  ،معظػػػـ
 ,Hitt, Ireland, and Hoskisson)المضػطربة كال امضػة عػادة لمشػيد القػرف الحػادم كالعشػريف 

2009:13). 
إف التأنير ارستراتيجي في ارخريف أمر مستحيؿ عمميان في غياب المصداقية القائمة عمى بنا  

ارسػتراتيجي إظيػار ا ىتمػاـ النقة بشخصػية القائػد كسػالمة أحكامػو كاسػتقامتو، كىػذا يتطمػب مػف القائػد 
بالصػػالح العػػاـ، كتقػػديـ النقػػة، كالكفػػا  با لتزامػػات، كالعػػدؿ، كقبػػكؿ تحمػػؿ المسػػؤكلية، كاحتػػراـ ارخػػريف، 
كا حتفػػػا  بنجاحػػػات التػػػابعيف، كتطػػػكير ميػػػاراتيـ، كمكاجيػػػة التصػػػرفات كاألفعػػػاؿ المجحفػػػة بػػػارخريف، 

مكر الحاسمة في أىميتيا قكؿ الحقيقة كما ىي، كعػدـ كالتسامح، كمد يد العكف للخريف، ككذلؾ مف األ
 (.064: 0555إخفا  األخبار السيئة )ىيكز كبيتي، 

كالجػػدير بالػػذكر أف تقػػديـ القػػادة لمنقػػة كا حتػػراـ يجعػػؿ العػػاممكف فػػي المنظمػػة يسػػتجيبكف عػػادة 
لمقػادة قػدران مػف  بشكؿ إيجابي، كيصنعكف مساىمات إيجابية لممنظمة رنجػاز أىػدافيا كأغراضػيا، كيتػيح

 .(Capon, 2008:180)المناكرة كالنقاش مع العامميف عندما   تسير األمكر بشكؿ جيد أك سمس 
دة عمى ربط الت ييرات بالمعتقدات، كيصنعكف أحكامان حػكؿ مػا إف القادة األخالقييف يركزكف عا

بعيف كمناصػػػريف ، كيػػػركف التػػػاكيػػػدعمكف رؤيػػػتيـ لمػػػا ىػػػك صػػػحيحه  ،ئػػػان يكػػػكف صػػػحيحان كمػػػا يكػػػكف خاط
كيطػػكركف أكلكيػػاتيـ داخػػؿ ركح الصػػداقة مػػف خػػالؿ مناشػػدة ركحيػػة كأخالقيػػة، كمػػف خػػالؿ مسػػاندة قػػيـ 
المسػاكاة كالعدالػة، إنيػـ يتصػػرفكف بشػكؿ مسػتقيـ كيسػػتخدمكف أفضػؿ الممارسػات لبػػث قػراراتيـ مػع القػػيـ 

 .(Pisapia, 2009:34)كالصالح العاـ لتحقيؽ األىداؼ 



 0. 

أمنيػػة فػػ ف البعػػد األخالقػػي لمقيػػادة تػػزداد أىميتػػو، كيصػػبح  منظمػػةمػػر بقيػػادة كعنػػدما يتعمػػؽ األ
متطمب حاسـ لمنجاح الجكىرم في إنجاز األىداؼ األمنية كالمجتمعية، فالعمؿ األمني في جكانبو عمؿ 

رسػػػات األخالقيػػػة فػػػي تحقيػػػؽ أخالقػػػي مفعػػػـ بالجكانػػػب األخالقيػػػة ممػػػا يتطمػػػب قائػػػد أخالقػػػي يعػػػزز المما
 األمنية. نظمةمأىداؼ ال

  

 :ومشكالتيااالستراتيجية  القيادة تطبيق التحديات التي تواجو
ىناؾ مجمكعة مف التحديات كالمشكالت التي ت ضعؼ مف قدرة القائد ارستراتيجي عمى تحقيػؽ 

يجاد ا ستدامة التي تسعى لمكصكؿ بالمنظمة إلى حالة مستقبمية مف منظمةلما ستراتيجية  األىداؼ ، كا 
كالحيكيػػة، بحيػػث تبقػػى كتػػدـك عمػػى المػػدل البعيػػد، كمػػف ىػػذه التحػػديات كالعقبػػات )ىيػػكز كبيتػػي،  النمػػا 
0555 :0.-44 )(Pisapia, 2009:7): 

قمػػػة أك نػػػدرة المػػػكارد الماليػػػة كالماديػػػة المتاحػػػة لمقائػػػد فػػػي مكاجيػػػة المطالػػػب كا حتياجػػػات المتزايػػػدة  -
 لمعامميف.

ة األمنيػة، كقمػة دافعيتيػا لمعمػؿ كلاللتحػاؽ ببػرامج التنميػضعؼ المكارد البشرية العاممػة بالمؤسسػات  -
المستدامة لمقسـ األكاديمي لػيس ميمػة ا ستراتيجية  ف إيجاد الميزةالمينية كالتطكير المؤسسي، إذ إ

 سيمة، فيك يتطمب أشخاص يتمتعكف بالحذؽ كالذكا  كالقدرة.

 القسػـ ات ارداريػة، كشػيكع المركزيػة فػيالبيركقراطية كالجمكد في ارجرا ات التنظيمية بػيف المسػتكي -
 األمني، مما يضعؼ كيقمؿ مف انسيابية العمؿ كسيكلة ارجرا ات.

 ارسػػػتراتيجية غيػػػر المحػػػددة أك المحػػػددة بشػػػكؿ غيػػػر كاضػػػح، إذ مػػػف النػػػادر أف تتبنػػػى المؤسسػػػات -
ار إلػى ما سكؼ تفعمػو كمػا سػتمتنع عػف فعمػو، كمػا أف ا فتقػ -دكف لبس-كاضحة تبيف استراتيجية 
 المؤسسية يعرقؿ قدرة رؤسا  األقساـ عمى التحكؿ إلى قادة إستراتيجييف.ا ستراتيجية  الكضكح في

تبػاع أجنػداتيـ كرؤاىػـ الشخصػية،  - غياب الفيـ المشترؾ ل ستراتيجية، مما يسمح لمعامميف بكضع كا 
 جاح التنظيمي.كتطكير معايير شخصية لمنجاح دكف ا عتراؼ بالمرجعية المؤسسية المكضكعة لمن

نتيجػة ا نشػ اؿ بػالكنير مػف ارجػرا ات كالتفاصػيؿ  المنظمػاتا فتقار إلى الكقت الكػافي أمػاـ قػادة  -
التشػػ يمية، كيشػػكؿ ا فتقػػار إلػػى الكقػػت الكػػافي أحػػد التحػػديات الشخصػػية التػػي تعرقػػؿ تحػػكؿ رؤسػػا  

 األقساـ إلى قادة استراتيجييف.



 06 

كيػؼ تػدعـ أدكارىػـ فػراد فػي كافػة مسػتكيات مؤسسػاتيـ األالخطط غير المترابطػة نتيجػة غيػاب فيػـ  -
سػتراتيجياتيا، كقػد يكمػف السػبب فػي أف منظمةرسالة ال   تحػدث التركيػز المطمػكب، ا سػتراتيجية  كا 

 أك غير مكجكدة أصالن. ،أك أف أنظمة ا تصاؿ الرسمية كالمنسقة عاجزة

لمػػػدل القصػػػير عمػػػى حسػػػاب قابميػػػة المػػدل المحػػػدكد، حيػػػث يركػػػز القػػػادة عمػػػى تحقيػػػؽ النجػػاح فػػػي ا -
التطبيػػؽ عمػػى المػػدل البعيػػد. إف إقامػػة التػػكازف بػػيف الحاجػػات التشػػ يمية الحاليػػة كبػػيف الرؤيػػة عبػػر 
المنظكر بعيد المػدل يعتبػر التحػدم األصػعب الػذم يكاجػو القػادة ارسػتراتيجييف. إف عمػييـ ا بتعػاد 

ت فػي التفكيػر بالمسػتقبؿ، كتبػدك صػعكبة عف ا نيماؾ في األنشػطة اليكميػة كقضػا  مزيػد مػف الكقػ
 كالذيف يكاجيكف الكنير مف التفاصيؿ كالقضايا الجزئية يكميان. ،ذلؾ مع رؤسا  األقساـ األمنية

أف البحػث عػف حمػكؿ كمي لممستقبؿ، حيث يؤكد مينزبيػرج البحث عف حمكؿ نيائية كقابمة لمقياس ال -
نػو يمكػف أف يعػكؽ مكغػو عمػى المػدل الطكيػؿ، بػؿ إمكػف بنيائية كقابمة لمقياس الكمي لممسػتقبؿ   ي

 ا لتزاـ كي خمؼ رؤية ضيقة، كيجعؿ إحداث الت يير أقؿ احتما ن.

فقػػػػػداف التػػػػػأنير فػػػػػي ارخػػػػػريف بصػػػػػكرة أكنػػػػػر فاعميػػػػػة، خصكصػػػػػان باتجػػػػػاه عمػػػػػكدم )نحػػػػػك الرؤسػػػػػا   -
إلػػى المسػػعى ف ضػػـ ارخػػريف (، إذ إمنظمػػةنػػيف خػػارج الكالمرؤكسػػيف(، كأفقػػي )نحػػك الػػزمال ، كالمعي

 ارسػػػتراتيجي يمكػػػف أف يكػػػكف أشػػػد صػػػعكبة، ككنيػػػران مػػػا يمنػػػؿ ذلػػػؾ أىػػػـ عامػػػؿ فػػػي بنػػػا  ا سػػػتدامة
 .كتحقيقيا

التػػي تسػػاعد القػػادة عمػػى ا نتقػػاؿ مػػف منظػػكر الكظيفػػة كالقسػػـ إلػػى المنظػػكر  فقػػداف الصػػكرة الكبيػػرة -
ضػػػيقة إلػػػى عالقػػػة المؤسسػػػي األشػػػمؿ، كتسػػػاعدىـ كػػػذلؾ عمػػػى ا نتقػػػاؿ مػػػف الحػػػدكد المؤسسػػػية ال

 .منظمةببيئتيا المحمية كالعالمية، كعمى النظر في ماضي كحاضر كمستقبؿ ال منظمةال
 

ىي عمميػة إداريػة ىامػة يترتػب عمييػا الكنيػر ا ستراتيجية  مما تقدـ أف القيادة ويستنتج الباحث
ير نحػػك التميػػز ميمػػا كػػاف نػػكع النشػػاط الػػذم تمارسػػو لتضػػمف لنفسػػيا السػػ منظمػػةفيمػػا يتعمػػؽ بمسػػتقبؿ ال

مكانية التعامؿ مع المت يرات البيئية المحيطة بيا، كعميو ف ف العنصر البشرم المككف لممؤسسات ىػك  كا 
عنصر أساسي، لذا ينب ي أف يككف فاعالن، كفاعميتو   تتحقػؽ إ  إذا كػاف ىنػاؾ عمميػة تقييميػة لػألدا  

  ا سػػتراتيجية  و بػػدكف تطبيػػؽ القيػػادةمكضػػكعية كعادلػػة، كأف يقتنػػع جميػػع المػػدرا  فػػي المؤسسػػات بأنػػ
 .منظمةيمكف أف تنجح ال
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 مقدمة:
مع تزايد ظاىرة الت يير المستمر في المنظمات اردارية، ت يػرت النظػرة المعاصػرة إلػى عناصػر 

ث عػػف أسػػاليب إداريػػة جديػػدة العمػػؿ التقميػػدم المكػػكف مػػف المػػكارد كرأس المػػاؿ، كبػػدأت المنظمػػات تبحػػ
تيػػتـ ب حػػداث الت ييػػر كالتطػػكير كا رتقػػا  بػػاألدا . ككػػاف لبػػركز أسػػمكب إدارة المعرفػػة إضػػافة كبيػػرة فػػي 
ت يير عناصر العمؿ مف بيف العكامػؿ األخػرل الماديػة الػذم يعػد أحػد الطػرؽ الممكنػة لممنظمػات لمجػك  

التقنية، ككػذلؾ ا عتمػاد عمييػا ك سػتراتيجية لتحقيػؽ إلييا في مكاجية التطكرات المعاصرة منؿ العكلمة ك 
مف أىـ التكجيات التي استحكذت  (Knowledge Management)التقدـ. كيعد مفيـك إدارة المعرفة 
كالبػػاحنيف األكػػاديمييف كأحػػد التطػػكرات الفكريػػة المعاصػػرة مػػع نيايػػة  ،عمػػى اىتمػػاـ المػػديريف الممارسػػيف
يػػة السػػائدة كالمرغكبػػة فػػي الفتػػرة الحاليػػة، إلػػى حػػد كصػػفيا بأنيػػا المكجػػة القػػرف الماضػػي، كاألنمػػاط اردار 

 (.004: 0500النكرية النالنة بعد النكرة الصناعية كنكرة الحكاسيب )الشريؼ، 
كأصبح مكضكع عمميات إدارة المعرفة مف المكضكعات الميمة التػي يشػترؾ فييػا كتػاب اردارة 

ي عػالـ اليػكـ. كتعػد المعرفػة األسػاس الػذم تسػتند إليػو المنظمػات كا قتصاد الميتميف بالتقانة كغيػرىـ فػ
لػػػذا اىػػػتـ  كاربػػػداع، كمػػػف نػػػـ البقػػػا  كالنمػػػك، بعامػػػة كالمنظمػػػات األمنيػػػة بخاصػػػة فػػػي مجػػػا ت المنافسػػػة

الكتاب كالباحنكف بعمميات إدارة المعرفػة فػي السػنكات األخيػرة مػف القػرف الماضػي كالسػنكات األكلػى مػف 
 (.0550ة الدكر الذم تمعبو ىذه العمميات في زيادة إنتاجية العمؿ )الطكيؿ كرشيد، ىذا القرف نتيج

ظالليػا عمػى كتعد إدارة المعرفة اليـك المجاؿ األحدث التي خطفػت اىتمػاـ المختصػيف، كألقػت ب
 عمى حد سكا .الذم صار التكجو الحقيقي لمباحنيف كالمنظمات المعاصرة نحكىا عالـ إدارة األعماؿ، 

ىذا التحكؿ نتيجة لعكامؿ محفزة أىميا ا نتقاؿ الكاضح إلى ا قتصاد المعرفي كما يرافقو  يأتي
مػػػف مظػػػاىر كقػػػكانيف إضػػػافة نظػػػرة جديػػػدة لمفػػػاىيـ النظريػػػة ا قتصػػػادية التقميديػػػة، فضػػػالن عػػػف ظيػػػكر 

لى المكجػكدات مجتمعات المعرفة، كىجرة القيمة مف المادة إلى المعرفة، كانتقاؿ مزايا اربداع كالتنافس إ
 (.0: 0555المعرفية كالفكرية )محمد، 
عمػػػى فمسػػػفة إداريػػػة عصػػػرية تقػػػـك عمػػػى تػػػكفير يرتكػػػز مفيػػػـك إدارة المعرفػػػة أف  ويـــر  الباحـــث

تاحتيػػا لجميػػع المػػكظفيف فػػي المنظمػػة، كالمسػػتفيديف مػػف خارجيػػا، كا سػػتفادة القصػػكل مػػف  المعمكمػػات كا 
 ت الفردية الكامنة في عقكؿ مكظفييا.المعمكمات المتكافرة في المنظمة، كالخبرا
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تحظػى بأىميػة أصػبحت إدارة المعرفػة  ففػ  ،عرفة في فاعمية اتخاذ القػراركنظران ألىمية إدارة الم
خاصػػػة عمػػػى المسػػػتكل التطبيقػػػي، كذلػػػؾ بيػػػدؼ تصػػػكيب عمميػػػات الت ييػػػر كالتطػػػكير داخػػػؿ المنظمػػػات 

مػػف خػػالؿ الجيػػكد التػػي تبػػذليا المؤسسػػات ، كتبػػرز ىػػذه األىميػػة عمػػى نحػػك كاضػػح كمراجعتيػػا المختمفػػة
األمنيػػة لتكظيػػؼ إدارة المعرفػػة بػػأكبر قػػدر ممكػػف فػػي فاعميػػة اتخػػاذ القػػرارات، نظػػران ألىميػػة إدارة المعرفػػة 

 في ىذه المنظمات الحيكية.


 النشأة والتطور:
فػػػي بدايػػػة  (Marchand Don)تعػػػكد بدايػػػة ظيػػػكر مفيػػػـك إدارة المعرفػػػة إلػػػى دكف مارشػػػاند 

نينيػػػػات مػػػػف القػػػػرف الماضػػػػي، باعتبارىػػػػا المرحمػػػػة النيائيػػػػة مػػػػف الفرضػػػػيات المتعمقػػػػة بتطػػػػكر نظػػػػـ النما
المعمكمات. كلقد أسيـ عدد مف منظرم اردارة في نشأتيا كتطكيرىا، كمػف بيػنيـ عمػى كجػو الخصػكص 

(Drucker, 1999) ،عنػػػدما تنبػػػأ باألىميػػػة المتزايػػػدة لممعمكمػػػة كالمعرفػػػة الصػػػريحة كمػػػكارد تنظيميػػػة 
كالتحػكؿ مػف الفكػػر ا قتصػادم إلػػى الفكػر المعرفػػي، كالنظػر إلػى المعرفػػة عمػى أنيػػا األداة الحاسػمة فػػي 
تكليػػػد القػػػكة، كأف العمػػػؿ اردارم النمػػػكذجي سػػػيككف قائمػػػان عمػػػى المعرفػػػة مػػػف خػػػالؿ اكتسػػػاب كاسػػػتحكاذ 

مػػؿ النمػػكذجي سػػيككف مػػف أف الع (Durcker)المػػكظفيف لممعرفػػة كتبادليػػا بيػػنيـ. كقػػد تنبػػأ رائػػد اردارة 
قائمان عمى المعرفػة، كأف المؤسسػات بشػقييا ارنتاجيػة كالخدميػة التػي تمنػؿ القػكة المييمنػة فػي ا قتصػاد 

 .(Turban et al., 2001:341)كفي المجتمع ستككف مف صناع المعرفة 
لػػى التركيػػز ع مػػى كمػػا تعػػكد الجػػذكر الفكريػػة ردارة المعرفػػة إلػػى التفكيػػر الفمسػػفي مػػف جانػػب كا 

 المتطػػكراتمتطمبػػات الخبػػرة فػػي مكػػاف العمػػؿ، كمػػا أف بعػػض الجػػذكر مػػف جانػػب  خػػر جػػا  مػػف خػػالؿ 
 (.05: 0556المختمفة لقادة األعماؿ كتعمميـ )العمي ك خركف، 

أبرز األسباب التي أدت إلى التطكر المعرفي كتزايد ا ىتمػاـ  (Prusak, 2000:13)كقد حدد 
 لي:ب دارة المعرفة، كالمتمنمة بالتا

 التطكر التكنكلكجي الكبير كالتقنيات العالية في صناعة الحكاسيب كاألجيزة ارلكتركنية. -
التطػػػػكر اليائػػػػؿ فػػػػي تكنكلكجيػػػػا ا تصػػػػا ت كتراسػػػػؿ المعطيػػػػات خاصػػػػة اكتشػػػػاؼ الشػػػػبكة العالميػػػػة  -

 ارنترنت، كا تصا ت الالسمكية كاألجيزة الخمكية كاألقمار ا صطناعية.

السكؽ العالمي كعكلمة التجارة كتزايد حػدة المنافسػة، كظػاىرة العكلمػة بأبعادىػا  ا نفتاح الكبير عمى -
 المختمفة.





 5. 

 مفيوم إدارة المعرفة:
مػػػف قبػػػؿ الكتػػػاب كالبػػػاحنيف حظػػػي مفيػػػـك إدارة المعرفػػػة فػػػي السػػػنكات األخيػػػرة باىتمػػػاـ متزايػػػد 

تحقيػؽ اسػتراتيجيات كسياسػات كغيرىـ، كذلؾ لمدكر المميػز الػذم تمعبػو ىػذه اردارة فػي مػدل  ريفيكالمد
منظمات األعماؿ بكفا ة كفعالية. كفي عالـ اليـك أصبحت المعرفة األساس الػذم تسػتند عميػو المنظمػة 
دارتيػا بشػكؿ سػميـ، كجعميػا جػاىزة لمنشػر  في تحقيؽ الميزة التنافسػية ليػا، مػف ىنػا يجػب ا ىتمػاـ بيػا كا 

ي   يمكػف نشػرىا داخػؿ المنظمػة سػتبقى ممكيػة خاصػة كا نتشار داخؿ المنظمة. كبيذا ف ف المعرفة الت
لعدد قميؿ مف العػامميف، كذلػؾ بػد ن مػف أف تصػبح ممكػان لجميػع العػامميف فػي المنظمػة، كمػف نػـ سػيككف 
ليا تػأنير محػدكد عمػى قػدرة المنظمػة فػي تكػكيف القيمػة المناسػبة ليػا. كلتحقيػؽ ذلػؾ  بػد أف تػدرؾ إدارة 

ا يعرفػو ارخػركف كأف تكػكف قػادرة عمػى تحقيػؽ ا سػتخداـ السػميـ لممعرفػة أية منظمة أىميػة أف تعػرؼ مػ
المتاحة في مختمؼ المكاقع في المنظمة كقكاعد البيانات كقكاعد المعرفة، كعقكؿ العامميف المكزعيف في 

 .(Lubit, 2001:164)مختمؼ مكاقع العمؿ في المنظمة 
ف ىنػػاؾ متفقػػان عميػػو ردارة المعرفػػة، إذ إاسػػعان ك ك  يمكػػف القػػكؿ أف ىنػػاؾ تعريفػػان كاحػػدان شػػامالن كك 

اختالفات كنيرة حكؿ تحديد مفيكـ كاحػد محػدد ليػذا المصػطمح الجديػد، فقػد اختمػؼ البػاحنكف فػي تنػاكؿ 
مفيكـ إدارة المعرفة تبعان  ختالؼ اختصاصاتيـ كخمفيػاتيـ العمميػة كالعمميػة، كذلػؾ بسػبب اتسػاع حجػـ 

 (..0: 0550كيتو )الكبيسي، ميداف إدارة المعرفة كدينامي
كتعرؼ إدارة المعرفة بأنيا كظيفة اردارة المسؤكلة عف ا ختيار المنظـ، كالسػعي لمكصػكؿ إلػى 
أفضػػؿ الممارسػػات مػػف خػػالؿ الحصػػكؿ كالخػػزف كالنشػػر كالتطبيػػؽ لممعرفػػة فػػي عمميػػات أعماليػػا، كتنفيػػذ 

تحسػػيف طرائػػؽ المنظمػػة فػػي التعامػػؿ مػػع كتقيػػيـ اسػػتراتيجياتيا المسػػتندة إلػػى األىػػداؼ المكجيػػة، بقصػػد 
دامة التنافسية )محمد،  (.51: 0555المعرفة الجكىرية بما يعزز اربداع كا 

( بػػأف إدارة المعرفػػة ىػػي الجيػػد المػػنظـ الػػكاعي كالمكجػػو مػػف قبػػؿ 5: 0554كيضػػيؼ )الطػػائي، 
ط تمػػؾ المنظمػػة، إدارة المنظمػػة لجمػػع كتصػػنيؼ كتنظػػيـ كخػػزف جميػػع أنػػكاع المعرفػػة ذات العالقػػة بنشػػا

كجعميػػا جػػػاىزة لمتػػداكؿ كالمشػػػاركة بػػػيف العػػامميف فػػػي أقسػػػاـ المنظمػػة بمػػػا يحسػػػف كفػػا ة اتخػػػاذ القػػػرارات 
 كاألدا  التنظيمي.
إلػى أف إدارة المعرفػة يتمحػكر عمميػا حػكؿ اسػتخداـ المعرفػة  (Lievian, 2005:2)كقػد أشػار 

 ي بيدؼ تحقيؽ قيمة أفضؿ لممنظمة.مف خالؿ الممارسة في إدارة المعمكمات كالتعمـ التنظيم
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بػػأف إدارة المعرفػػة ىػػي عبػػارة عػػف إدارة المنظمػػة باتجػػاه التجديػػد  (Beterls, 2002:2)كيػػرل 
المستمر لقاعدة معرفة المنظمػة، كىػذا يعنػي تكػكيف البنيػة الداعمػة لممنظمػة، كتقػديـ تسػييالت لمعػامميف 

 ة.لدييـ كتقديـ تمؾ التسييالت مف أجؿ انتشار المعرف
 ( عمى أف إدارة المعرفة ىي دالة لممعمكمات كالنقافة كالميارات.0: 0554كيؤكد )الكيالي، 
( بػػأف إدارة المعرفػػة ىػػي كصػػؼ لكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالتعامػػؿ بالمعرفػػة 0: 0554كيػػرل )أبػػك ديػػة، 

 بد ان مف معرفتيا كمركران بتكصيفيا كتنظيميا نـ معالجتيا.
تظمػػػػػة كالمتكاممػػػػػة التػػػػػي تسػػػػػاعد المنظمػػػػػة عمػػػػػى تكليػػػػػد بأنيػػػػػا العمميػػػػػات المن -أيضػػػػػان –كتعػػػػػرؼ 

كالحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػات كاختيارىػػػػا كتنظيميػػػػا كاسػػػػتخداميا كنشػػػػرىا، كتحكيػػػػؿ المعمكمػػػػات الميمػػػػة 
كالخبػرات التػػي تمتمكيػا المنظمػػة لألشػػخاص المناسػبيف فػػي الكقػت المناسػػب ليػػتـ تضػمينيا فػػي األنشػػطة 

رارات الرشػيدة كحػؿ المشػكالت، كالػتعمـ التنظيمػي، كالتخطػػيط ارداريػة المختمفػة، كتكظيفيػا فػي صػنع القػ
 (..5.: 0555ارستراتيجي )حامد، 

كما عرفت إدارة المعرفة بأنيا ىي: المصطمح المعبر عف العمميات كاألدكات كالسػمككيات التػي 
 يشػػػترؾ صػػػياغتيا كأدائيػػػا المسػػػتفيدكف مػػػف المنظمػػػة  كتسػػػاب المعرفػػػة كخزنيػػػا كتكزيعيػػػا كعكسػػػيا فػػػي
عمميػػػات األعمػػػاؿ لمكصػػػكؿ إلػػػى أفضػػػؿ التطبيقػػػات بقصػػػد المنافسػػػة طكيمػػػة األمػػػد كالتكيػػػؼ )الكبيسػػػي، 

0550.) 
كتعػػػرؼ بأنيػػػا مجمكعػػػة مػػػف األنشػػػطة كالعمميػػػات التػػػي تسػػػاعد المنظمػػػات عمػػػى تكليػػػد المعرفػػػة 

مف مف كالحصكؿ عمييا كاختيارىا كاستخداميا كتنظيميا كنشرىا، كالعمؿ عمى تحكيؿ المعرفة )بما تتض
بيانات كمعمكمات كخبرات كاتجاىػات كقػدرات( إلػى منتجػات )سػمع كخػدمات(، كاسػتخداـ مخرجػات إدارة 
المعرفػػة فػػي صػػناعة القػػرارات كحػػؿ المشػػكالت كرسػػـ عمميػػات الػػتعمـ، كبنػػا  منظكمػػة متكاممػػة لمتخطػػيط 

 (.0: .055ارستراتيجي )المالكي، 
كيػػب التػػي تعظػػـ مػػف المػػكارد الفكريػػة كالمعمكماتيػػة كمػػا يمكػػف تعريفيػػا بأنيػػا ارسػػتراتيجيات كالترا

عػػادة اسػػتخداـ المعرفػػة  مػػف خػػالؿ قياميػػا بعمميػػات شػػفافة كتكنكلكجيػػة تتعمػػؽ ب يجػػاد كجمػػع كمشػػاركة كا 
بيػػدؼ إيجػػاد قيمػػة جديػػدة مػػف خػػالؿ تحسػػيف الكفػػا ة كالفاعميػػة الضػػركرية، كالتعػػاكف فػػي عمػػؿ المعرفػػة 

 (.05: 0554العمرم، لزيادة ا بتكار كاتخاذ القرارات )
كتعرؼ بأنيا اردارة التي تيػتـ بتحديػد المعمكمػات كالمعػارؼ الالزمػة لممنشػأة، كالحصػكؿ عمييػا 

 (.40: 0505مف مصادرىا المختمفة كحفظيا كتخزينيا كتطكيرىا كزيادتيا )الطاىر، 
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يػػػا لمحصػػػكؿ عمييػػػا لالسػػػتفادة من منظمػػػةمعرفػػػة ال ؼ بأنيػػػا إيجػػػاد الطػػػرؽ ل بػػػداع كأسػػػسكتعػػػر 
كالمشاركة بيا، كنقميػا إلػى المػكظفيف الػذيف فػي حاجػة إلييػا ألدا  أعمػاليـ بفاعميػة كبكفػا ة، كباسػتخداـ 

 (.1: 0551ارمكانيات الحدينة كتكنكلكجيا المعمكمات بأكنر قدر ممكف )المطيراف، 
ع ما مف أجؿ التقاط كجم منظمةكتعرؼ بأنيا الجيد المنظـ الكاعي المكجو مف قبؿ منظمة أك 
، كجعميػػا جػػاىزة لمتػػداكؿ منظمػػةكتصػػنيؼ كتنظػػيـ كخػػزف كافػػة أنػػكاع المعرفػػة ذات العالقػػة بنشػػاط تمػػؾ ال

بمػا يرفػػع مسػتكل كفػا ة اتخػػاذ القػرارات كاألدا  التنظيمػػي  منظمػػةكالمشػاركة بػيف أفػػراد كأقسػاـ ككحػدات ال
 (.1: 0554)يكسؼ، 

د المنظمػػة عمػػى تكليػػد المعرفػػة كمػػا تعػػرؼ بأنيػػا مجمكعػػة مػػف األنشػػطة كالعمميػػات التػػي تسػػاع
كالحصكؿ عمييا كاختيارىا كاستخداميا كتنظيميا كنشرىا، كالعمؿ عمى تحكيػؿ المعرفػة بمػا تتضػمف مػف 
بيانات كمعمكمات كخبرات كاتجاىات كقدرات إلى منتجات )سػمع أك خػدمات(، كاسػتخداـ مخرجػات إدارة 

الػػتعمـ كبنػػا  منظكمػػة متكاممػػة لمتخطػػيط المعرفػػة فػػي صػػناعة القػػرارات، كحػػؿ مشػػكالت كرسػػـ عمميػػات 
 (.0555ارستراتيجي )الزامؿ، 

كيمكػػف أف نعطػػي مفيكمػػان لممعرفػػة عمػػى أنيػػا كػػؿ شػػي  ضػػمني أك ظػػاىرم يستحضػػره األفػػراد 
ألدا  أعماليـ ب تقاف، أك  تخاذ قرارات صائبة. لذا مف أىـ مميزات تطبيؽ ىػذا المفيػكـ ىػك ا سػتنمار 

كػػػرم، كتحكيمػػػو إلػػػى قػػػكة إنتاجيػػػة تسػػػيـ فػػػي تنميػػػة أدا  المكظػػػؼ، كرفػػػع كفػػػا ة األمنػػػؿ لػػػرأس المػػػاؿ الف
المنظمة. كنتيجة ليػذا النجػاح، أحػدنت بعػض المنظمػات كظػائؼ جديػدة فػي اليياكػؿ التنظيميػة لػتعكس 
مدل ا ىتماـ بالممارسات الحدينة ردارة المعرفة، كأصبح بعدئذ نجاح المنظمات اردارية يعتمػد بدرجػة 

مػػػى اسػػػت الليا الكػػػؼ  لمصػػػادر المعرفػػػة الداخميػػة كالخارجيػػػة فػػػي مكاجيػػػة المت يػػػرات المعاصػػػرة كبيػػرة ع
 (.004: 0500)الشريؼ، 
 مجمكعػة تتضػمف مسػتمرة ديناميكيػة بأنيا: عمميػة المعرفة إدارة الباحث يعرف سبؽ ما عمى بنا ن 

يجادىػا المعرفػة تحديػد إلػى اليادفػة كالممارسػات مػف األنشػطة كحفظيػا  كاسػتخداميا تكزيعيػاك  كتطكيرىػا كا 
 المتعمقػة بعمميػة القػدرات كتحسػيف التكػاليؼ كخفض األدا  مستكل رفع عنو ينتج مما استرجاعيا، كتيسير

 بالمنظمة. المحيطة البيئة في السريع الت يير متطمبات مع التكيؼ
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 التحول نحو إدارة المعرفة: مبادرات
مبػػادرات إدارة المعرفػػة إلػػى أف المنظمػػات التػػي ت العديػػد مػػف الدراسػػات التػػي أجريػػت حػػكؿ أشػػار 

 اعتمدت منؿ ىذه المبادرات قد حققت مجمكعة مف الفكائد، كىي:
تحسػػػػيف عمميػػػػة اتخػػػػاذ القػػػػرارات: إذ تتخػػػػذ القػػػػرارات بشػػػػكؿ أسػػػػرع خاصػػػػة فػػػػي المسػػػػتكيات ارداريػػػػة  -

مسػػػتكيات الكسػػػطى كالػػػدنيا كباسػػػتخداـ مػػػكارد أقػػػؿ، كبشػػػكؿ أفضػػػؿ كمػػػا لػػػك أنيػػػا اتخػػػذت مػػػف قبػػػؿ ال
 اردارية العميا.

نػو لػيس ىنػاؾ حاجػة ماسػة لشػرح كتكضػيح تمػؾ لتي تػـ اتخاذىػا بطريقػة أفضػؿ: إذ إتنفيذ القرارات ا -
 القرارات، كألف حمقات ا تصاؿ بيف المستكيات اردارية المختمفة تككف أقصر.

لقريبػػػة مػػػف يصػػػبح المكظفػػػكف أكنػػػر قػػػدرة عمػػػى المعرفػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بكظػػػائفيـ كالكظػػػائؼ األخػػػرل ا -
ف قادريف عمى طرح مبادرات رجػرا  تحسػينات أفضػؿ : كنتيجة لذلؾ يصبح ىؤ   المكظفك كظائفيـ

إضافة إلى تعمـ إجرا ات جديػدة أسػرع كأكنػر فاعميػة تتعمػؽ بالعمميػات المسػاعدة فػي تحسػيف العمػؿ 
 بخبرة كعقالنية.

كطبيعػػة المنتجػػات كالخػػدمات  يصػبح المكظفػػكف أكنػػر كعيػػان فيمػػا يتعمػػؽ بعمميػات التشػػ يؿ: كمحتػػكل -
جرا اتيػػا، كبالتػػالي يصػػبحكف قػػادريف عمػػى إنجػػاز  كحاجػػات العمػػال  كالزبػػائف، كسياسػػات الشػػركة كا 

 أعماليـ بجكدة أفضؿ، كيعممكف عمى تصحيح األخطا  دكف الحاجة إلى تدخؿ المشرفيف.

كف مػػا يحػػدث بشػػكؿ ف أكنػػر كعيػػان لمػػا يحػػدث فػػي بيئػػة العمػػؿ: كبالتػػالي فػػ نيـ يتفيمػػيصػػبح المكظفػػك  -
 أفضؿ، كما كتنخفض نسب ال ياب كالدكراف الكظيفي.

يصبح المكظفكف أكنر قدرة عمى التعاكف فيما بينيـ بصكرة أفضؿ: إذ يصبح لدييـ فيـ أكبػر حػكؿ  -
 كيفية اعتماد كؿ منيـ عمى ارخر، ككيؼ يتمـ كؿ منيـ بمعرفتو المعرفة التي لدل ارخريف.

ضػػا  الزبػػائف أفضػػؿ: مػػف خػػالؿ تقػػديـ منتجػػات كخػػدمات كاسػػتجابات عمػػى إر  منظمػػةتصػػبح قػػدرة ال -
 ذات نكعية أعمى.

 العمؿ عمى تحسيف العمميات الداخمية األمر الذم يؤدم إلى خفض التكاليؼ. -

الػػػػذم يعتبػػػػر العنصػػػػر األساسػػػػي لممنافسػػػػة ارخػػػػذة مػػػػى تحسػػػػيف اربػػػػداع داخػػػػؿ المنظمػػػػة: العمػػػػؿ ع -
رؤيػة  -أيضػان –تكليػد منتجػات كخػدمات جديػدة، كلكنػو يعنػي با زدياد كاربداع   يقتصر فقط عمػى 
 (..: 0554( )الرفاعي كياسيف، 0.: 0550األشيا  القيمة بمنظكر جديد )حجازم، 
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 أىمية إدارة المعرفة:
تتركز أىمية إدارة المعرفة أنيا تقكـ عمى تعظيـ القيمة المضػافة لمعػامميف فػي المنظمػة، كلكنيػا 

 ة كاألساسية المتمنمة:تضيؼ بعض الجكانب الميم
 تعظيـ ا ستفادة مف جميع البيانات كالمعمكمات في المنظمة. -0

 تعظيـ القيمة البشرية لمعامميف في المنظمة. -0
 تظير كفا ة إدارة المعرفة في األزمات. -.

 بنا  كتشيد العقكؿ البشرية عالية التميز. -4

دارة رأس الماؿ الفكرم كتنمية الميارات ا بتكارية كا -0  ربداعية.تنمية كا 

 تعظيـ التفكير اربداعي كا بتكارم في تفسير المعرفة كحؿ المشكالت التنظيمية. -5

 (.055: 0500الحفاظ عمى التميز التنافسي لمنظمات األعماؿ )جاد الرب،  -1

غير المممكسة، منؿ ا سـ التجارم كبرا ات ا ختراع كحقكؽ  تأصبح ىنالؾ قيمة متزايدة لمممتمكا -.
 .(Skyrme, 2002:15)النشر 

 تعد عممية نظامية تكاممية لتنسيؽ أنشطة المنظمة لتحقيؽ أىدافيا. -6

 مستقرة.الغير تيا كمكاجية الت ييرات البيئية تسيـ في تحفيز المنظمات لتجديد ذا -05

 تسيـ في تعظيـ قيمة المعرفة ذاتيا عبر التركيز عمى المحتكل. -00

يؼ كرفػػػع مكجكداتيػػػا الداخميػػػة لتكليػػػد تعػػػد إدارة المعرفػػػة فرصػػػة كبيػػػرة لممنظمػػػات لتخفػػػيض التكػػػال -00
 (.55: .055اريرادات الجديدة )الزيادات، 

 تنسيؽ أنشطة المنظمة المختمفة في اتجاه تحقيؽ أىدافيا. -.0

 تعزيز قدرة المنظمة لالحتفاظ باألدا  المنظـ المعتمد عمى الخبرة كالمعرفة كتحسينو. -04

غير المممكسة، بتكفير إطار عمؿ لتعزيز دعـ الجيكد لالستفادة مف جميع المكجكدات المممكسة ك  -00
 المعرفة التنظيمية.

تبنػػػي فكػػػرة اربػػػداع عػػػف طريػػػؽ تشػػػجيع مبػػػدأ تػػػدفؽ األفكػػػار بحريػػػة، فػػػ دارة المعرفػػػة أداة لتحفيػػػز  -05
المنظمػػات عمػػى تشػػجيع القػػدرات اربداعيػػة لمكاردىػػا البشػػرية، لخمػػؽ معرفػػة جيػػدة كالكشػػؼ المسػػبؽ 

 (.5.: 0500ات في تكقعاتيـ )عيد، عف العالقات غير المعركفة كالفجك 
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كبصػػكرة عامػػة فػػ ف ىنػػاؾ أسػػبابان عديػػدة تزيػػد مػػف أىميػػة إدارة المعرفػػة كتزيػػد مػػف الحاجػػة إلػػى 
 تطبيقاتيا، كلعؿ أىـ ىذه األسباب:

 التركيز المتزايد عمى تكليد القيمة لمزبكف كتحسيف خدمة الزبائف. -
 زيادة حدة المنافسة كازدياد عمميات ا ختراع. -

 لحاجة إلى العمؿ مع عدد كبير مف المكجكدات.ا -

 انخفاض دكرة حياة المنتجات. -

ضركرة السرعة في التكيؼ بسبب ت يير قكاعد العمؿ كتخفيض كميػة الكقػت الػذم يتطمبػو العػاممكف  -
 لمحصكؿ عمى المعارؼ الجديدة.

 (.56: 0505عدـ استمرار المكارد البشرية الكفؤة في العمؿ )الفارس،  -

 

 رة المعرفة:أىداف إدا
، كالمجػا ت التػي كتنكعيا تختمؼ كتتنكع أىداؼ إدارة المعرفة باختالؼ الجيات التي تكجد بيا

تعمػػؿ فييػػػا، كىنػػػاؾ مجمكعػػػة مػػػف األىػػػداؼ العامػػػة التػػػي تشػػػترؾ فييػػػا إدارة المعرفػػػة فػػػي مختمػػػؼ أنػػػكاع 
 المنظمات، كىي عمى النحك التالي:

 المنتج أك الخدمة المقدمة. ارسياـ في رفع كفا ة األدا  كتحسيف جكدة -0
تاحتيػػا  -0 طػػالؽ معػػارفيـ الكامنػػة كا  تػػكفير منػػاخ إيجػػابي يحفػػز العػػامميف ذكم المعرفػػة عمػػى اربػػداع كا 

 لممنظمة.

 السعي إلى إيجاد قيادة فاعمة قادرة عمى بنا  كتطبيؽ مدخؿ إدارة المعرفة. -.

 تحسيف عممية اتخاذ القرارات التنظيمية في المنظمة. -4

 ف كزيادة قدراتيـ عمى أدا  مياميـ بكفا ة كفاعمية.تمكيف العاممي -0

 تحسيف عمميات ا تصاؿ كالتنسيؽ كزيادة التعاكف بيف العامميف مما يسيـ في رفع األدا . -5

تنميػػة قػػدرة المنظمػػة عمػػى التعامػػؿ مػػع المت يػػرات كزيػػادة إحساسػػيا بمشػػكالت الت ييػػر كتكقعيػػا فػػي  -1
 .(0550)أبك جزر،  مكاجيتياكقت مبكر، مما يسمح ل دارة با ستعداد ل

 خفض التكاليؼ، كزيادة القدرة التنافسية لممنظمة. -.

زيػػػادة سػػػرعة الػػػتعمـ التنظيمػػػي كشػػػمكلو مختمػػػؼ قطاعػػػات كمسػػػتكيات المنظمػػػة؛ إذ تصػػػبح المعرفػػػة  -6
الداخمة عمى نتائج األدا  كخبرات ارخريف متاحة، مما يدفع العامميف بدرجات متفاكتة تبعان لقدراتيـ 
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كطاقػػاتيـ المعرفيػػة إلػػى اكتسػػاب المعرفػػة الجديػػدة كتمنميػػا فػػي بنػػائيـ المعرفػػي الػػذاتي، نػػـ  الفكريػػة
تنعكس عمى أنماط األدا  كمستكياتو بما يؤدم إلى التحسيف كالتطكير كتجنػب الفشػؿ  )أبػك جػزر، 

 (.0554( )أبك قبة، 0550

 ة إلييا.بنا  قكاعد معمكمات لتخزيف المعرفة كتكفيرىا كاسترجاعيا عند الحاج- -05

تحكيػػؿ المعرفػػة الداخميػػة كالخارجيػػة إلػػى معرفػػة يمكػػف تكظيفيػػا كاسػػتنمارىا فػػي عمميػػات كأنشػػطة  -00
 المنظمة المختمفة.

تحسػػيف عمميػػة صػػنع القػػرار مػػف خػػالؿ تػػكفير المعمكمػػات بشػػكؿ دقيػػؽ كفػػي الكقػػت المناسػػب، ممػػا  -00
 يساعد في تحقيؽ أفضؿ النتائج.

اعػػؿ اريجػػابي بػػيف مجمكعػػة العمػػؿ، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تشػػجيع العمػػؿ بػػركح الفريػػؽ، كتحقيػػؽ التف -.0
 الممارسات كاألساليب المختمفة التي تتبناىا المنظمة لتبادؿ المعرفة كمشاركتيا.

التػي قػد تػؤدم إلػى نقػص كفا تيػا أك ىػدر كقتيػا حؿ المشكالت التي تكاجو المنظمػة ارسياـ في  -04
 (.01: .055كأمكاليا )األكمبي، 

 لكضع الحمكؿ لممشكالت التي تكاجو المنظمة.ماؿ فكرم أكبر جذب رأس  -00
 خمؽ بيئة تنظيمية تشجع الفرد في المنظمة عمى المشاركة بالمعرفة لرفع مستكل معرفة ارخريف. -05

دارة العامميف  -01 دارة الزبائف كتقييـ ارنتاج.كتطكيرىـ خمؽ القيمة لألعماؿ مف خالؿ التخطيط، كا   كا 
 (.05: .055ي، إعادة استخداـ المعرفة كتعظيميا )رزكق -.0

 

 متطمبات تطبيق إدارة المعرفة:
التػػي نجمميػػا كمػػات كالمتطمبػػات األساسػػية لػػذلؾ، لبنػػا  نظػػاـ ردارة المعرفػػة  بػػد أف تتػػكافر المق

 (:0.: 0551فيما يمي )الممكاكم، 
سػكب التػي قكاميػا الحاية )التكنكلكجيا( الالزمػة لػذلؾ، : الالزمة كالمتمنمة بالتقنتوفير البنية التحتية -0

ارلي كالبرمجيات الخاصة لذلؾ، منؿ البرمجيات كمحركات البحث ا لكتركنػي ككافػة األمػكر ذات 
 العالقة، كىذه تشير بطريقة أك بأخرل إلى تكنكلكجيا المعمكمات كأنظمة المعمكمات.

ــي إدارة المعرفــة -0 ــادة ف : ممػػا   شػػؾ فيػػو أف القيػػادة عنصػػر ميػػـ فػػي تبنػػي كتطبيػػؽ إدارة دور القي
رفة، فالقائد يعتبػر قػدكة للخػريف فػي الػتعمـ المسػتمر، فػ دارة المعرفػة تتطمػب نمطػان غيػر عػادم المع

 مف القيادة يتمكف مف قيادة ارخريف لتحقيؽ أعمى مستكيات مف ارنتاجية في المنظمة.
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: إذ يعػد مػف المتطمبػات األساسػية لنجػاح أم عمػؿ بمػا يحتكيػو مػف مفػردات، فقػد الييكل التنظيمـي -.
طػػػػالؽ اربػػػػداعات الكامنػػػػة لػػػػدل المػػػػكظفيف، لػػػػذا  بػػػػد مػػػػف ىيكػػػػؿ تنظيمػػػػي يقيػػػػد  الحريػػػػة بالعمػػػػؿ كا 

لممت يػرات، كمػف ىػذه اليياكػؿ: األفقيػػة إلػى مػا  نيايػة بقمػة عػػدد المسػتكيات بيػا بالمقارنػة بػػالتنظيـ 
ىػذا  اليرمي، كىذا يعني أف الفرد فػي أسػفؿ المنظمػة   يكػكف بعيػدان عػف القيػادة التنظيميػة، كيتميػز

 التنظيـ بتركيز المعرفة في نقطتيف:

بػػدكف عالقػػة مباشػػرة مػػع األطػػراؼ األخػػرل، كلكػػف  : كيعمػػؿ كػػؿ طػػرؼ عمػػى حػػدةالمركــز واألطــراف .أ 
األطػػراؼ تتبػػادؿ المعمكمػػات عػػف طريػػؽ المركػػز، كبمػػا أف عػػدد المسػػتكيات التنظيميػػة محػػدكد يكػػكف 

 كز يككف سريعان أيضان.تبادؿ المعمكمات بينيا سريعان، ألف مركرىا عف طريؽ المر 
فيك عبارة عف كحدات منفصمة ليا درجات أىمية كظيفية متقاربة  أما الييكل الشبكي )العنكبوتي(: .ب 

كلكف لكؿ تخصص، كتتطمب تفاعالت كمعامالت مستمرة بيف الكحدات، فيتككف شكؿ شػبكي كىػك 
كلكػف ىػذا التػرابط فػي ما يسمى بشػبكة العنكبػكت، كذلػؾ ألف ا رتبػاط بػيف الكحػدات كميػا متكامػؿ، 

نفػػػس الكقػػػت   يػػػتـ بػػػالقكة، كىػػػذه المنظمػػػات تعمػػػؿ بحػػػد أدنػػػى مػػػف السػػػمطة الرسػػػمية أك التدريجيػػػة، 
كيكػػػػكف دكر المركػػػػز لجميػػػػع المعمكمػػػػات بنفسػػػػو كلنفسػػػػو، كبالتػػػػالي فػػػػ ف كػػػػؿ كحػػػػدة لػػػػدييا معرفتيػػػػا 

–تيػػػا مباشػػػرة كمعمكماتيػػػا كىػػػي عػػػف طريػػػؽ قنػػػكات ا تصػػػاؿ الشػػػبكية بػػػيف الكحػػػدات تسػػػتطيع مبادل
 مع الكحدات األخرل. -أيضان 

تكجػػد المنظمػػات المعككسػػة فػػي القطػػاع الخػػدمي، حيػػث يكػػكف أىػػـ فػػرد لممنظمػػة ىػػك العميػػؿ، لػػذلؾ  .ج 
تقػػػكـ المنظمػػػػة بقمػػػػب ىيكميػػػػا التنظيمػػػي رأسػػػػان عمػػػػى عقػػػػب، بمعنػػػى أف رأس المنظمػػػػة يكػػػػكف أسػػػػفؿ 

 كالعامميف الذم يتعاممكف مع العمال  يككنكف أعمى المنظمة.

: حيػث يعتبػر ميػـ فػي إدارة المعرفػة عػف طريػؽ خمػؽ نقافػة إيجابيػة داعمػة لممعرفػة العامل الثقـافي -4
نتاج كتقاسـ المعرفػة، كىػذا يتطمػب ت ييػر العقميػة التقميديػة كنقميػا مػف مفيػكـ اختػزاف المعرفػة إلػى  كا 

لى ذلؾ ضركرة مفيكـ تقاسـ المعرفة، ككجكد نظاـ حكافز يدفع األفراد إلى تقاسـ المعرفة، يضاؼ إ
تركيز المنظمة عمى تنمية النقافة التشاركية مػف خػالؿ إتبػاع سياسػة التسػامح، التمكػيف الػذم يعنػي 

كع إطػػػػالؽ العنػػػػاف لمطاقػػػػات البشػػػػرية كالكنػػػػكؽ بػػػػاألفراد  تخػػػػاذ القػػػػرارات، التقػػػػدير كا عتػػػػراؼ، التنػػػػ
المعرفة، يجب أف تتػكافر فػي لكي تككف ىناؾ عممية مستمرة لتبادؿ كا ىتماـ باألفراد المكىكبيف، ك 

نظاـ تكنكلكجيا المعمكمات عدة شركط منيا:
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دراكيا كمراقبتيا القدرة عمى إجرا  مسح لمنكاحي الميمة في البيئة المحيطة -0  .كا 
 القدرة عمى ربط ىذه المعمكمات بالقيـ كالقكاعد اررشادية لسمكؾ النظاـ. -0

 قكاعد.التعرؼ عمى القيكد ذات الد لة عف ىذه القيـ كال -.

 متأكد مف كجكد تناقضات.لالقدرة عمى البد  في القياـ بأفعاؿ إصالحية مناسبة  -4
كقػػد أكػػدت الدراسػػات أف نظػػـ إدارة المعرفػػة تفيػػد المنظمػػة فػػي تحقيػػؽ اتصػػاؿ أفضػػؿ مػػف حيػػث 
السػػرعة كالجػػكدة كالشػػفافية كالمشػػاركة مػػف قبػػؿ العػػامميف، كمػػا تسػػاعد فػػي تحقيػػؽ كفػػا ة أعمػػى مػػف حيػػث 

 ت حؿ المشكالت كتخفيض العمالة.تقميؿ كق
كيػؤدم اسػػتخداـ نظػػـ مسػػاندة األدا  ا لكتركنػػي إلػػى مزيػد مػػف الػػتعمـ مػػف خػػالؿ األدا ، كالػػتعمـ 
الفردم، كتكليد معرفة جديدة باستمرار، كالقدرة عمى الحصكؿ عمى المعرفة كتخزينيا. كمع حتمية كجكد 

ة بمسػػميات مختمفػػة فػػي المنظمػػات التػػي تيػػتـ كػػؿ ىػػذه الكظػػائؼ كارمكانيػػات أصػػبح ىنػػاؾ كظيفػػة جديػػد
 (.05: 0551ب دارة المعرفة، كىي مدير المعرفة )عبد الكىاب، 

 

 أبعاد إدارة المعرفة:
: كمػػف أمنمػػة ىػػذا البعػػد محركػػات البحػػث، كمنتجػػات الكيػػاف الجمػػاعي البرمجػػي، البعــد التكنولــوجي -0

دارة رأس الماؿ الفكرم، كالتكنكلكجيا  المتميزة. كقكاعد البيانات، كا 
دارتيػػا البعــد التنظيمــي والموجســتي -0 : كىػػك يعبػػر عػػف كيفيػػة الحصػػكؿ عمػػى المعرفػػة كالػػتحكـ بيػػا كا 

عػػػػادة اسػػػػتخداميا، كيتعمػػػػؽ ىػػػػذا البعػػػػد بتجديػػػػد الطػػػػرؽ  كتخزينيػػػػا كنشػػػػرىا كتعزيزىػػػػا كمضػػػػاعفتيا كا 
 رة فاعمة.كارجرا ات كالتسييالت، كالكسائؿ المساعدة، كالعمميات الالزمة ردارة المعرفة بصك 

: كىك يركز عمى تقاسـ المعرفة بػيف األفػراد، كبنػا  جماعػات مػف صػناع المعرفػة، البعد االجتماعي -.
كتأسػػػػػيس المجتمػػػػػع عمػػػػػى أسػػػػػاس ابتكػػػػػارات صػػػػػناع المعرفػػػػػة، كالتقاسػػػػػـ كالمشػػػػػاركة فػػػػػي الخبػػػػػرات 
الشخصػػػػية، كبنػػػػا  شػػػػبكات فاعمػػػػة مػػػػف العالقػػػػات بػػػػيف األفػػػػراد، كتأسػػػػيس نقافػػػػة تنظيميػػػػة داعمػػػػة 

 (.51: .055زيادات، )ال
 

 إستراتيجيات إدارة المعرفة:
إدارة المعرفػة بأنيػا تمػؾ الخطػة التػي تصػؼ اسػتراتيجية  (Jasimuddin, 2005:103)عػر ؼ 

 فع المطمكبػػػة منيػػػا سػػػكا  لممنظمػػػة أـكيفيػػػة إدارة المعرفػػػة داخػػػؿ المنظمػػػة، كذلػػػؾ لمحصػػػكؿ عمػػػى المنػػػا
 األطراؼ الخارجية.
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إدارة اسػػتراتيجية  معرفػػة ب سػػتراتيجية المنظمػػة الكميػػة كأىػػدافيا، كاختيػػارإدارة الاسػػتراتيجية  تػػرتبط
المعرفػػة المناسػػبة ىػػك متطمػػب ىػػاـ لمكصػػكؿ لألىػػداؼ التنظيميػػة. كارسػػتراتيجية المناسػػبة ردارة المعرفػػة 

مػى تحديػد الكميػة لممنظمػة كأىػدافيا، كىػذا بػدكره يسػاعد عا سػتراتيجية  ىي التي تتكافؽ بشكؿ كامؿ مػع
التػي تػدعـ رؤيػة كرسػالة المنظمػة كتعػزز مكقفيػا التنافسػي، بارضػافة لػذلؾ، فػ ف بادرات إدارة المعرفػة م

اسػػتراتيجية  المنظمػة التػػي تعػػرؼ أكنػػر حػػكؿ عمالئيػػا، منتجاتيػػا، كأسػػكاقيا، كتػػربط بػػيف ذلػػؾ تكػػكف ذات
نجاز أفضؿ   .(Savary, 1999:98)فعالة كا 

 

 راتيجيات إدارة المعرفة إلى نالث إستراتيجيات ىي:إست (Hansen, et al., 1999:110)قس ـ 
ـــة -أ  ب سػػػتراتيجية تككيػػػد  -أيضػػػان –ا سػػػتراتيجية  : كتسػػػمى ىػػػذهإســـتراتيجية إدارة المعرفـــة التكنولوجي

تػػػكافر ا سػػػتراتيجية  ، كتتطمػػػب ىػػػذهكتبكيبيػػػا ، كتصػػػمـ لييكمػػػة المعرفػػػة التنظيميػػػةكترميزىػػػا المعرفػػػة
عمى المعمكمات كالمعرفة الصريحة، ا ستراتيجية  نات. كتركز ىذهتكنكلكجيا المعمكمات كقكاعد البيا

كلػػذلؾ يجػػب عمػػى العػػامميف بالمنظمػػة تكضػػيح المعرفػػة الخاصػػة بيػػـ لتحكيميػػا إلػػى قكاعػػد بيانػػات. 
إلػػى تػػكفير المعمكمػػات أك المعرفػػة المناسػػبة فػػي الكقػػت المناسػػب. كتبػػرز ا سػػتراتيجية  كتيػػدؼ ىػػذه

ر المعمكمػات كالمعرفػة مػف كجيػة نظػر اردارة، حيػث يػزداد الطمػب عمػى أىمية دك ا ستراتيجية  ىذه
المعمكمات كالمعرفة عندما تكاجو المنظمة بدرجة عالية مف عدـ التأكد، كلذلؾ يجػب عمػى المنظمػة 

 تحديد نكع المعمكمات كالمعرفة الالزمة لحؿ المشاكؿ التي تكاجييا.
ه ارسػػػتراتيجية، فػػػ ف المعرفػػػة تػػػرتبط بشػػػكؿ كبيػػػر : طبقػػػان ليػػػذإســـتراتيجية إدارة المعرفـــة الشخصـــية -ب 

بػػاألفراد الػػذيف قػػامكا بتطكيرىػػا، فالمنظمػػات تركػػز عمػػى الحػػكار كأسػػمكب المناقشػػة كجيػػان لكجػػو لنشػػر 
إلى تسييؿ التعمـ التنظيمي مف خالؿ نشر الخبرات ا ستراتيجية  المعرفة بيف أرجائيا. كتيدؼ ىذه
فرؽ العمؿ كالمعرفة الخاصة بيـ لحػؿ المشػكالت التػي اتيجية ا ستر  داخؿ المنظمة، كما تدعـ ىذه

 تكاجو المنظمة.

إدارة المعرفػػػػة التكنكلكجيػػػػة اسػػػػتراتيجية  بالػػػػدمج بػػػػيفا سػػػػتراتيجية  : تقػػػػـك ىػػػػذهإســــتراتيجية التكيــــف -ج 
ستراتيجية إدارة المعرفة الشخصية كتكضيح العالقة بينيما. كتيدؼ التكيػؼ إلػى تبػادؿ استراتيجية  كا 

مات كالمعرفة داخؿ المنظمة، كمػا أنيػا تسػاعد العػامميف بالمنظمػة عمػى تطػكير معػرفتيـ عػف المعمك 
 المفيكـ، األدكات، كالرؤية المتعمقة ب ستراتيجية إدارة المعرفة كالقرارات المتعمقة بيا.
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 عمميات إدارة المعرفة:
إدارة  فيػـ إلػى يػؤدل الػذم المفتػاح تقػدـ التػي العمميػات مػف لعػدد كنتيجػة المعرفػة إدارة تتشػكؿ

إلػى أف  المعرفػة إدارة حقػؿ فػي البػاحنيف أكنػر كيشػير، المنظمة داخؿ كجو أفضؿ عمى تنفذ ككيؼ المعرفة
العمميػات التػي  تمػؾ دكف شػيئان  تعنػي   كالخارجيػة الداخميػة مصػادرىا كمػف المعمكمػات مف المشتقة المعرفة
كاسػترجاعيا بقصػد  عمييػا كالمحافظػة كتكزيعيػا زنيػاكخ فييػا كالمشػاركة إلييػا الكصػكؿ مػف فكتمكػ، ت ذييا
 ا ستخداـ. إعادة أك التطبيؽ

إف المعرفة تعتمد عمى الميارات كالقػدرات الشخصػية كالحػدس لممػكظفيف، كغيػر قابمػة لمػتعمـ أك 
التحكيػػؿ عمػػى الػػرغـ مػػف قيمتيػػا البال ػػة لككنيػػا مختزنػػة داخػػؿ عقػػؿ صػػاحب المعرفػػة، كىػػي مػػا تسػػمى 

منية، كذلػؾ ألنيػا معرفػة متراكمػة فػي عقػكؿ األفػراد مػف خػالؿ الخبػرات كالمعػارؼ السػابقة بالمعرفة الضػ
(Cullen & Parboteeah, 2008) كىػذا النػكع يشػمؿ المعرفػة التقنيػة، منػؿ البراعػة كالميػارة، كىػي ،

كىػي تبقى محدكدة ا ستخداـ كمحدكدة الفائدة كالقيمة، كقد تككف المعرفة كاضحة )صػريحة أك معمنػة(، 
ما تعرؼ بالمعرفة الرسمية، كيككف التعبير عنيا مف خالؿ الحقائؽ كالتعبيرات كالكممات، منػؿ الكنػائؽ، 
كالسياسػػػػات، كارجػػػػرا ات، كالمسػػػػتندات، كالمكاصػػػػفات لممنتجػػػػات، كالمخططػػػػات، كالمكازنػػػػات، كالبػػػػرامج 

تخداميا كالمشػاركة فييػا مػف التقنية، كقاعػدة البيانػات، كيمكػف لألفػراد داخػؿ المنظمػة الكصػكؿ إلييػا كاسػ
خػػالؿ النػػدكات أك المقػػا ات أك ا تصػػا ت الرسػػمية كغيرىػػا، كيمكػػف إدارتيػػا مػػف خػػالؿ تنظػػيـ مصػػادر 

 .(Allee, 1997)المعمكمات الداخمية أك الخارجية 
كقػػػد اختمػػػؼ البػػػاحنكف فيمػػػا تتضػػػمنو إدارة المعرفػػػة مػػػف عمميػػػات، فػػػالبعض يػػػذكر أنيػػػا نػػػالث 

( أنيػا تشػتمؿ عمػى 0500ع بيا  خركف لتككف أكنر مػف ذلػؾ، فمػنالن يػرل )عميػاف، عمميات، بينما يتكس
تشػػػخيص المعرفػػػة، اكتسػػػاب المعرفػػػة، تكليػػػد المعرفػػػة، تخػػػزيف المعرفػػػة، كتطػػػكير المعرفػػػة كتكزيعيػػػا نػػػـ 

( أنيػػا تتمنػػؿ فػػي تكػػكيف المعرفػػة كاقتنائيػػا، تنظػػيـ المعرفػػة كتخزينيػػا، 0556تطبيقيػػا. كيػػرل )الظػػاىر، 
( فػػػي نػػػالث عمميػػػات كىػػػي تكليػػػد 0550المعرفػػػة كبنيػػػا، كتطبيػػػؽ المعرفػػػة. كيحػػػددىا )حجػػػازم،  تكزيػػػع

المعرفػػػة، كنقػػػؿ المعرفػػػة، كالػػػتعمـ التنظيمػػػي، كيػػػرل أف العمميػػػات األخػػػرل تتعمػػػؽ بنػػػكاحو فنيػػػة بحتػػػة ذات 
دارة المعرفػة عمميػة مسػتمرة ك  متفاعمػة تػتـ عالقة بتقنية المعمكمات منؿ الترميز كالتخزيف كا سػترجاع. كا 

مػػػف خػػػالؿ عػػػدة مراحػػػؿ تتمنػػػؿ فػػػي اكتسػػػاب كخمػػػؽ المعرفػػػة، كتخزينيػػػا، كنقميػػػا، كتطبيقيػػػا. كفيمػػػا يمػػػي 
 عمميات إدارة المعرفة:
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: يمكف تكليد المعرفة مف خالؿ عدد مف العمميات التي تمتد بػيف تحػدم اكتساب المعرفة وتطويرىا -0
الػػذيف يكلػػدكف المعرفػػة ك  تسػػتطيع المنظمػػة  اربػػداع كبػػيف الدراسػػة الجػػاد، كمػػا أف األفػػراد فقػػط ىػػـ

تكليػػد المعرفػػة بػػدكف األفػػراد. كتركػػز عمميػػة تكليػػد المعرفػػة التنظيميػػة عمػػى تكسػػيع المعرفػػة التػػي يػػتـ 
تكليػػػدىا عمػػػى يػػػد األفػػػراد كمػػػف نػػػـ بمكرتيػػػا عمػػػى مسػػػتكل الجماعػػػة مػػػف خػػػالؿ الحػػػكار، كالمحادنػػػة، 

 (..1: 0550زم، كالتشارؾ في الخبرة أك مجتمع الممارسة )حجا

كمػػػا يقصػػػد باكتسػػػاب المعرفػػػة الحصػػػكؿ عمييػػػا مػػػف المصػػػادر المختمفػػػة )الخبػػػرا  كالمتخصصػػػكف، 
كالمنافسػػكف، كالعمػػال ، كقكاعػػد البيانػػات، أك مػػف خػػالؿ أرشػػيؼ المنظمػػة(، كذلػػؾ باسػػتخداـ كسػػائؿ 

لمنشػػكرات، المقارنػػة المرجعيػػة، كحضػػكر المػػؤتمرات ككرش العمػػؿ، كاسػػتخداـ الخبػػرا  كالػػدكريات كا
ككسائؿ البريد ا لكتركني، كالتعمـ الفردم. كيجب األخذ في ا عتبار أف التعمـ أك اكتساب المعرفة 
فػػػي المنظمػػػات   يكػػػكف دائمػػػان مقصػػػكدان، فينػػػاؾ معرفػػػة يػػػتـ الحصػػػكؿ عمييػػػا عػػػف طريػػػؽ الصػػػدفة 

المعرفػة، نػـ  كتككف نافعة كميمة لممنظمة. كىنا يقع عمى عػاتؽ المنظمػة التعػرؼ عمػى أىميػة ىػذه
تخزينيا كاسترجاعيا عمى أفضؿ كجو، كمف ناحية أخرل، ف ف عممية اكتسػاب المعرفػة تختمػؼ مػف 
منظمػػة ألخػػرل، فكػػؿ منظمػػة تكتسػػب المعرفػػة كتفيميػػا بطريقتيػػا الخاصػػة، كبالتػػالي تتػػأنر المعرفػػة 

 (.510500.المخزنة في المنظمة بنقافة المنظمة نفسيا )عيد، 
 اكتساب المعرفة، يتـ تخزينيا مف خالؿ طرؽ عديدة مف أىميا:: بعد تخزين المعرفة -0

ي قياـ كؿ فرد في المنظمة بتسجيؿ كؿ ما يحدث لو كأية معمكمات جديدة في مكاف معيف، سكا  فػ -
في شبكة الحاسب ارلي، بحيث تككف متاحة لكؿ أفراد المنظمة إذا أرادكا ارطالع  ممفات عادية أـ

 عمييا.
ع المعمكمػات كتخزينيػا بدقػة كبطريقػة يسػيؿ اسػتخداميا مػف الجميػع، دكف قياـ شخص مسؤكؿ بجمػ -

 ا ىتماـ بتحميؿ كتنقية المعرفة أك بنشرىا كتداكليا بطريقة فعالة.

قيػػػاـ كػػػؿ األفػػػراد بتقػػػديـ المعرفػػػة المكجػػػكدة لػػػدييـ إلػػػى شػػػخص أك ردارة معينػػػة، كتقػػػـك ىػػػذه الجيػػػة  -
يػا عمػى أفضػؿ كأدؽ صػكرة، كبحيػث يمكػف تػداكليا مػف بتحميؿ كتنقية ىػذه المعرفػة، نػـ نقػكـ بتخزين

 قبؿ المنظمة في يسر كسيكلة.

يجابية، كيتـ تحميميا كتنقيتيا، نـ يتـ ترتيبيا كتنسيقيا كتجزئتيا، ليتـ  - جمع المعرفة بطريقة منظمة كا 
تخزينيا في أفضؿ صكرة، كيراعى أف يتـ تداكليا بسػيكلة كنشػرىا كاسػتخراجيا بدقػة كيسػر مػف قبػؿ 

 (.010500.فراد المنظمة )عيد، أ
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دامتيػا كتنظمييػا كتسػييؿ تنظيم المعرفة وتقييميا -. : ىي العمميػات التػي تشػمؿ ا حتفػاظ بالمعرفػة كا 
الدراسػػػػػة كالكصػػػػػكؿ إلييػػػػػا، كتيسػػػػػير سػػػػػبؿ اسػػػػػترجاعيا، كتعػػػػػد بمنابػػػػػة الػػػػػذاكرة التنظيميػػػػػة لممنظمػػػػػة 

(Survary, 2005:96) تيدؼ إلى تصنيؼ، فيرسػة كرسػـ ، كيعبر عنيا بأنيا تمؾ العمميات التي
المعرفػػػة، حيػػػث تسػػػتمـ المنظمػػػات يكميػػػان كميػػػات كبيػػػرة جػػػدان مػػػف البيانػػػات كالمعمكمػػػات تحتػػػاج إلػػػى 
تجميعيػػا، تصػػنيفيا، تفسػػيرىا كنشػػرىا بفاعميػػة، كتػػأتي بأشػػكاؿ متنكعػػة كيرفقيػػا دعػػـ ليػػذه العمميػػات 

كعػػػات مرتبػػػة تسػػػعى بخػػػرائط بػػػ جرا ات راسػػػخة مػػػف التحقيػػػؽ كالتحريػػػر كارصػػػدار جعميػػػا فػػػي مجم
 (..6: 0550المعرفة )نجـ، 

: يعنػي نشػر المعرفػة كنقميػا إلػى حيػث يمكػف ارفػادة منيػا، يشػار إلييػا بأنيػا نقل المعرفة وتطبيقيا -4
أنظمػة إدارة المعرفػة، كىػي عبػارة عػف أنظمػػة اتصػا ت صػممت خصيصػان لتسػييؿ عمميػة مشػػاركة 

مف المنظمات ا ستشارية تعطي أىمية كبيرة ككزنان معنكيػان  المعرفة، كأىمية تكزيع المعرفة، كالكنير
، كأف التفاعػػؿ بػػيف األفػػراد (Alter, 1999:169)رنبػػات التكزيػػع ألنظمػػة إدارة المعرفػػة الداخميػػة 

كاألسػػػاليب كالتكنكلكجيػػػا التنظيميػػػة يمكػػػف أف يكػػػكف ذات تػػػأنير مباشػػػر عمػػػى تكزيػػػع المعرفػػػة )جػػػاد 
بيػػػػؽ فػػػػ ف اردارة الناجحػػػػة لممعرفػػػػة ىػػػػي التػػػػي تسػػػػتخدـ المعرفػػػػة (، كأمػػػػا التط041: 0505الػػػػرب، 

المتكافرة في الكقت المناسب دكف أف تفقػد اسػتنمار فرصػة تكافرىػا لتحقيػؽ ميػزة ليػا أك لحػؿ مشػكمة 
عػادة  قائمة، كقد كفػرت التقنيػات الحدينػة كخاصػة ا نترنػت المزيػد مػف الفػرص  سػتخداـ المعرفػة كا 

ف تطبيػػؽ المعرفػػة يسػػمح بعمميػػات الػػتعمـ التػػي  اسػػتخداميا فػػي أمػػاكف بعيػػدة عػػف مكػػاف تكليػػدىا، كا 
 (.054: .055تؤدم إلى ابتكار معرفة جديدة )الزيادات، 

كقػػػد تكاجػػػو عمميػػػات إدارة المعرفػػػة أيضػػػان بعػػػض الصػػػعكبات عنػػػد التطبيػػػؽ منػػػؿ سػػػيطرة النقافػػػة 
ردارة المعرفة، كما قد ينتج عنيا مف التنظيمية التي تكبح التشارؾ في المعرفة، كعدـ دعـ القيادة العميا 

اردراؾ غير الكافي لمفيكميا، كمف نـ التطبيؽ غير الجيد لعممياتيا، بارضافة إلى ا فتقار إلى الكقت 
الكافي لتعمـ كيفية استخداـ نظاـ عممياتيا كتنفيذه، ككذلؾ ا فتقار إلى فيـ مبادرة إدارة المعرفة بالشكؿ 

 .(Coakes, 2003)ر الفعاؿ الصحيح بسبب ا تصاؿ غي
كفػػػي الجانػػػب ارخػػػر فػػػ ف نجػػػاح تطبيػػػؽ عمميػػػات إدارة المعرفػػػة فػػػي المنظمػػػات يتطمػػػب القيػػػاـ 
بمجمكعػػة مػػف العكامػػؿ ككجػػكد نظػػاـ جيػػد كفعػػاؿ لفيػػـ المعرفػػة كنشػػرىا، كمػػف نػػـ المشػػاركة بػػو، كتحفيػػز 

راد لممشػاركة فػي الحػكار كالبحػث األفراد نحك التطكير كالمشاركة بالرؤية الجماعيػة، كتػكفير الفػرص لألفػ
، كالتشجيع كمكافأة ركح التعاكف بالفريؽ كتأكيد ذلؾ بصكرة دائمة، كتحديد (Sujatha, 2007)كالنقاش 
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كتطكير القادة اردارييف الػذيف يػدعمكف نمػاذج المعرفػة عمػى مسػتكل الفػرد كالفريػؽ كالمنظمػة، كمسػاعدة 
طبيقاتيػػػا رنجػػػاز أعمػػػاليـ، بارضػػػافة إلػػػى ا ىتمػػػاـ بتػػػدفؽ األفػػػراد لتحديػػػد دكر المعرفػػػة كمتطمباتيػػػا كت

 .(Rastogi, 2000)المعرفة كنشرىا أكنر مف تخزينيا 
 

 معوقات تطبيق إدارة المعرفة:
تعتػػػرض إدارة المعرفػػػة فػػػي المنظمػػػات كالمؤسسػػػات عمػػػى اخػػػتالؼ ضػػػركبيا كمنيػػػا المؤسسػػػات 

رفة كنشػرىا كتكليػدىا كالمشػاركة فػي إنتاجيػا، األمنية معيقات تحكؿ دكف التمكف مف تنظيـ كتخزيف المع
 ( إلى جممة مف القضايا عمى النحك التالي:60-.6: 0500كتشير )العمكؿ، 

القيػػػادة كأسػػػاليب الرقابػػػة التقميديػػػة: حيػػػث تكتسػػػب المعرفػػػة بشػػػكؿ مجػػػزأ، كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ برنػػػامج  -0
بة   يتـ نشرىا أك تداكليا تدريبي معيف، أك إجرا  بحكث كدراسات معينة كلكف ىذه المعرفة المكتس

خميطػػان مػػف األفػػراد الػػذيف  منظمػػةكتعجػػز القيػػادات ارداريػػة فػػي تكظيفيػػا كا سػػتفادة منيػػا، كتصػػبح ال
البعض، كعف اردارة، كمف أبرز الممارسات  يـيتمتعكف بمعرفة متطكرة كلكنيـ في عزلة عف بعض

ى المركػز الػكظيفي، كعػدـ تقػديـ الحػكافز، المعيقة في ىذه القضػية: القيػادة التقميديػة التػي تعتمػد عمػ
 كنقص الدعـ كا لتزاـ مف جانب اردارة العميا، كالتركيز عمى الماضي كالحاضر كليس المستقبؿ.

عدـ قبكؿ األفراد لمت يير: كذلؾ ألسباب تتعمػؽ بخمفيػاتيـ ا جتماعيػة كالنقافيػة كالنفسػية كالكظيفيػة،  -0
األفػػػراد لمت ييػػػر حفاظػػػان عمػػػى ىػػػكيتيـ الذاتيػػػة كمعارضػػػتيـ كمػػػف أبػػػرز الممارسػػػات المعيقػػػة: مقاكمػػػة 

لألفكػػار الجديػػدة، كعػػدـ السػػماح لألفػػراد بتػػكلي الميػػاـ كالمسػػؤكليات ارضػػافية، كخػػكؼ األفػػراد مػػف 
 فقداف ىكيتيـ الكظيفية.

غياب النقافة التنظيمية: الذم يحكؿ دكف التقدـ في مجػاؿ المعرفػة، كمػف أبػرز الممارسػات المعيقػة  -.
ذا المجػػػاؿ، ا فتقػػػار إلػػػى اردراؾ الكػػػافي لمفيػػػـك إدارة المعرفػػػة، كسػػػيطرة النقافػػػة التػػػي تكػػػبح فػػػي ىػػػ

 التشارؾ في المعرفة، كضعؼ اردارة في اررشاد كالتطبيؽ كتبادؿ الخبرات.

ز ر ، كمػػف أبػػمنظمػػةقصػػكر أنظمػػة ا تصػػاؿ: ممػػا يعيػػؽ الػػتمكف مػػف المعرفػػة كيػػنعكس سػػمبان عمػػى ال -4
ي ىػػذا المجػاؿ عػػزؿ المعرفػػة عػػف العػػامميف كحفظيػا فػػي ممفػػات القيػػادة العميػػا، الممارسػات المعيقػػة فػػ

كعػدـ فيػػـ مبػادرة إدارة المعرفػػة بالشػكؿ الصػػحيح، كا كتفػػا  بأنظمػة ا تصػػاؿ القائمػة كعػػدـ السػػعي 
 لتطكيرىا، كعدـ تطكير تعريؼ عممي ردارة المعرفة عبر نظـ المعمكمات.
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: كمف أبرز الممارسات المعيقة في ىذا المجاؿ عدـ كجكد برامج ا فتقار إلى التكامؿ بيف األنشطة -0
تدريبيػػة تتعمػػؽ بػػ دارة المعرفػػة، كتقسػػيـ العمػػؿ الػػكظيفي، كعػػدـ تنظػػيـ أنظمػػة ا تصػػا ت الداخميػػة 

ىمػػاؿ التكامػػؿ بػػيف النشػػاطات المتعمقػػة بػػ دارة المعرفػػة، كبػػيف تعزيػػز عمميػػات كتفعيميػػا كالخارجيػػة ، كا 
 ا ستخداـ.ا كتساب كالتنظيـ ك 

 عدـ تكفر البنية التحتية الالزمة مما يعني الفشؿ الذم يؤدم إلى انعكاسات سمبية عمى المنظمة. -5

عدـ تكفر الكادر البشرم المؤىؿ بالشكؿ الكافي لمقياـ بمياـ إدارة المعرفػة، ممػا يػنعكس سػمبان عمػى  -1
 .(Thierauf, 2003:106)برامج تدريب المكظفيف كنكعيتيا 

المناسػػب ألعضػػا  فريػػؽ إدارة المعرفػػة، كعػػدـ اختيػػارىـ مػػف العػػامميف الػػذيف تتػػكافر  ا ختيػػار غيػػر -.
 لدييـ القدرة كالمعرفة كالرغبة في العمؿ في ىذا المجاؿ.

 مقاكمة العامميف لمت يير، مما يحد مف قدرة المنظمة عمى تبني تطبيؽ مفيـك إدارة المعرفة. -6

 (.0550تبني مفيـك إدارة المعرفة )حجازم،  كجكد نقافة تنظيمية غير تعاكنية   تشجع عمى -05

 

 فالحصػكؿ المعرفػة، اسػتنمار يعنػى كىػك المعرفػة إدارة غايػة ىػك المعرفة تطبيؽ أف وير  الباحث

 فالمعرفػة تنفيػذ، إلػى المعرفػة ىػذه تحكيػؿ ىػك الميػـك  كافيػة، تعد   فييا كالمشاركة كتكزيعيا عمييا كخزنيا

عمػى  يتكقػؼ لدييا المعرفة إدارة برامج في منظمة أم نجاح كأف تكمفة، ردمج تعد التنفيذ في تعكس التي  
أىػـ  أحػد يعػد تعرفػو ممػا نفذتػو كمػا تعرفػو مػا بػيف فػالفجكة لػدييا، متػكافر ىػك لمػا قياسان  المنفذة المعرفة حجـ

 .المجاؿ ىذا في التقييـ معايير



 1. 

 
 
 
 

 المبحث الثالث
 رفةعمميات إدارة المعو االستراتيجية  القيادة

 

 مقدمة -
دارة المعرفةو  القيادةاستراتيجية  ممفيو  -  ا 
 في إدارة المعرفةاالستراتيجية  أىمية القيادة -
 االستراتيجية نظريات القيادة -
دارة المعرفةاستراتيجية  نموذج -  القيادة وا 
 في إدارة المعرفةاالستراتيجية  دور القيادة -
 فةوأبعادىا في إدارة المعر االستراتيجية  مجاالت القيادة -
 في إدارة المعرفةاالستراتيجية  تصنيفات القيادة -
 في تطبيق إدارة المعرفةاالستراتيجية  أنماط القيادة -

 وزارة الداخمية واألمن الوطني -
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 مقدمة:
دكف العمػؿ عمػى تييئػة البيئػة الخصػبة، كتػكفير كتككينيػا ليس مف السيؿ خمؽ منظمة المعرفػة 

ف عمػػى المنظمػػات أدكات المعرفػة كتقنياتيػػا كأنظمتيػػا، كجعم يػػا متػػكافرة فػي مختمػػؼ مككنػػات المنظمػػة، كا 
التػػي تسػػعى إلػػى تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة أف تصػػنع ليػػا رؤيػػة شػػاممة لممعرفػػة التنظيميػػة تتكافػػؽ مػػع  فاقيػػا 

عنػد اتخػاذ  كاسػتنمارىاف ال اية مف المعرفة ىك تنفيذىا لالستفادة منيػا كتطمعاتيا في النمك كالتميز. إذ أ
 جػػػرا ات العمػػػؿ، كفػػػي تقػػػديـ الخدمػػػة كتطػػػكير األدا ، كىػػػذا مػػػا يقػػػكد بالضػػػركرة إلػػػى تػػػرابطالقػػػرار كفػػػي إ
إذا كانػػػت خدمػػة الزبػػػكف ذات  :لممنظمػػػة ككػػؿ، فمػػنالن ا سػػتراتيجية  إدارة المعرفػػة مػػػع القيػػادةاسػػتراتيجية 

 فيي المرشحة األكلى لتطبيؽ المعرفة، كىكذا.استراتيجية  أىمية
ما يػػػتـ تكظيػػػؼ مػػػا لػػػدييا مػػػف معػػػارؼ بفاعميػػػة ككفػػػا ة، كىػػػذا مػػػا عنػػػد منظمػػػةتتعػػػاظـ قػػػدرات ال

يسػػتدعي أف تقػػـك المؤسسػػات بػػ دارة المحتػػكل المعرفػػي المتػػاح لػػدييا مػػف منظػػكر القيػػادة ارسػػتراتيجية، 
المعػػػػارؼ عمػػػػػى إدارة الخبػػػػػرة الشخصػػػػػية، كالػػػػػدركس ك كتسػػػػاعد نظػػػػػـ إدارة قكاعػػػػػد البيانػػػػػات كالمعمكمػػػػػات 

أفضػػػػػؿ التطبيقػػػػػات ممػػػػا يترتػػػػػب عميػػػػػو إعػػػػادة تصػػػػػميـ خطػػػػػكات العمػػػػػؿ  المسػػػػتفادة، كمػػػػػف نػػػػػـ اكتشػػػػاؼ
دارة المعرفة.  )العمميات(، كىكذا تدكر عجمة نظـ إدارة قكاعد البيانات كا 

في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة بالتعقيد نظران  رتباطيػا بالعديػد ا ستراتيجية  كيتسـ دكر القيادة
كمػػػات كا تصػػػا ت، البحػػػكث كالتطػػػكير، الػػػتعمـ التنظيمػػػي، مػػػف الحقػػػكؿ المتنكعػػػة منػػػؿ تكنكلكجيػػػا المعم

كتنمية المكارد البشرية، في حيف يكاجػو العػاممكف فػي مجػا ت إدارة المعرفػة مشػكمة إدراؾ كفيػـ محفظػة 
المعرفػػػػة التنظيميػػػػة التػػػػي تعتبػػػػر القاعػػػػدة الخصػػػػبة لمجػػػػدارات الجكىريػػػػة كالمجػػػػا ت التنمكيػػػػة كالكظيفيػػػػة 

لػػدة ليػػا، كمػػدل تػػأنير المعرفػػة الحاليػػة كالمسػػتقبمية عمػػى نجػػاح عمميػػات المنظمػػة الحاضػػنة لممعرفػػة كالمك 
 (.0551)ياسيف، 

في إدارة المعرفة بأنيا عممية ذات طبيعة معقػدة كشػائكة ا ستراتيجية  دكر القيادة وير  الباحث
خفػي المسػتقر ألسباب تتعمؽ ب مكض كتعقيد المعرفة كتحك تيا السريعة كالمتجددة، كألصميا الضمني ال

في عقكؿ األفراد، كمخزكف الذاكرة مف الميارات كالتجارب كالخبرات، كليذا ف ف مف الكاجب العمؿ عمى 
لضػماف التػأنير اريجػابي المميػز ا سػتراتيجية  كضع أنشطة إدارة المعرفػة كعممياتيػا مػف منظػكر القيػادة

 لممعرفة عمى أنشطة كعمميات المنظمة كرؤيتيا المستقبمية.
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دارة المعرفة:و القيادة استراتيجية  فيومم  ا 
كمفيػػـك إدارة المعرفػػة،  بػػد مػػف ا سػػتراتيجية  تمييػػدان لفيػػـ العالقػػة المترابطػػة بػػيف مفيػػكـ القيػػادة

أك ن مف حيػث إدارتيػا كشػمكليتيا كعناصػرىا. إذ يقػكؿ )ريػاض، ا ستراتيجية  الكقكؼ عمى تحميؿ مفيكـ
أنػػػػػو لػػػػػـ يتفػػػػػؽ أكنػػػػػر البػػػػػاحنيف عمػػػػػى تحديػػػػػد مفيػػػػػـك شػػػػػامؿ ة ا سػػػػػتراتيجي ( فػػػػػي شػػػػػرحو لمفيػػػػػكـ0556

ل سػػتراتيجية، لػػذلؾ كانػػت التكجيػػات الحدينػػة تنطمػػؽ مػػف أربعػػة أطػػر مفاىيميػػة ت طػػي الصػػكرة الكاممػػة 
 كالشاممة لممفيكـ، كىي كالتالي:

 التخطيط كالعممية التخطيطية، كما يرتبط بيا مف ممارسات كأنشطة متعددة. -
مكانيػة التعامػؿ مػع األحػداث بػذكا  التعمـ كالفكر ارست - راتيجي، كما يشتؽ عنو مف قدرات إبداعيػة كا 

 لصنع القرارات ارستراتيجية.

التمركز في األسكاؽ كالبيئات الخاصة بالعمػؿ، كمػا يػرتبط بػذلؾ مػف فيػـ لشػركط المنافسػة كعكامػؿ  -
 النجاح.

تمفػة، كمػا يػرتبط بػذلؾ مػف التركيز عمػى المػكارد كأسػاليب تخصيصػيا عمػى األنشػطة كاألعمػاؿ المخ -
 قدرات تنفيذية متجددة ل رض تطكير مميزات تنافسية فريدة.

 

فػػػػػي تفعيػػػػػؿ إدارة المعرفػػػػػة بأنيػػػػػا ارسػػػػػتراتيجيات ا سػػػػػتراتيجية  ؼ دكر القيػػػػػادةعػػػػػر  يكيمكػػػػػف أف 
نظمػة لتحسػػيف كالعمميػات المصػػممة لتحديػد كالتقػػاط كتنظػيـ ا سػػتفادة كالتشػارؾ فػػي األصػكؿ الفكريػػة لمم

المعرفػػػة الفرديػػػة سػػػكا   أدائيػػػا، كقػػػدرتيا التنافسػػػية، كتقػػػـك عمػػػى نشػػػاطيف حاسػػػميف ىمػػػا؛ التقػػػاط كتكنيػػػؽ
 (.000: .050الضمنية، كنشرىا داخؿ المنظمة ) شيف كأبك عميكة،  الصريحة أـ

ارات التػػي تتكػػكف مػػف سمسػػمة أنشػػطة كقػػر ا سػػتراتيجية  ىػػي نمػػرة اردارةا سػػتراتيجية  إف القيػػادة
دارة محفظػة أعماليػا لضػماف تحقيػؽ أىػدافيا ارسػتراتيجية.  لتنمية كتطكير عالقة المنظمة مع بيئتيػا، كا 

إلػػى المسػػار ارسػػتراتيجي لممنظمػػة فػػي تخطػػيط كتنفيػػذ أنشػػطة األعمػػاؿ  -أيضػػان –ا سػػتراتيجية  كتشػػير
كتحميػػػؿ بيئػػػة األعمػػػاؿ  الجكىريػػػة انطالقػػػان مػػػف تحميػػػؿ البيئػػػة الداخميػػػة لمعرفػػػة عناصػػػر القػػػكة كالضػػػعؼ،

لتحديػػد الفػػرص كالتيديػػدات الحاليػػة كالمتكقعػػة، كعميػػو يػػتـ تكجيػػو مػػكارد المنظمػػة المتاحػػة بطريقػػة كفػػؤة 
كفعالػػػة لمكاجيػػػة تحػػػديات بيئػػػة األعمػػػاؿ المت يػػػرة، كاسػػػتنمار الفػػػرص التنافسػػػية النمينػػػة، كابتكػػػار القيمػػػة 

 .(0551المستندة عمى نماذج األعماؿ الجديدة )ياسيف، 



 .0 

كتتصػػػؼ منظمػػػات المعرفػػػة بأنيػػػا منظمػػػات تعتبػػػر المعرفػػػة مػػػكردان أساسػػػيان، كأصػػػالن رئيسػػػيان مػػػف 
أصكؿ المنظمات، بحيث تعتمد عمػى المعرفػة لتحقيػؽ ميزتيػا التنافسػية فػي سػكؽ العمػؿ، كألجػؿ تحقيػؽ 

عػػف طريػػؽ عرفػػة لممعرفػػة سػػكا ن فػػي إنشػػا  الماسػػتراتيجية  ذلػػؾ فػػ ف ىػػذه المنظمػػات  بػػد أف تتمتػػع برؤيػػة
استقطاب المعرفة كالحصكؿ عمييا مف المصادر الخارجية، أك في تقاسـ المعرفة،  مصادرىا الداخمية أـ

 (.0550أك في تكظيفيا بما يقمص فجكة المعرفة في المنظمة )نجـ، 
لممعرفة بأنيػا: خارطػة طريػؽ  سػتقطاب كتكػكيف كتخػزيف المعرفػة، ا ستراتيجية  قيادةالكتعرؼ 

 ييا، كتكزيعيا لتحقيؽ قيمة مضافة مف استنمار مػكارد المعرفػة كرأس المػاؿ الفكػرم، كتعتبػركالمشاركة ف
المعرفػػػة دلػػػيالن ىاديػػػان لػػػ دارة مػػػف أجػػػؿ تصػػػميـ كتنفيػػػذ بػػػرامج كمبػػػادرات إدارة المعرفػػػة فػػػي اسػػػتراتيجية 

 (.060: 0551المنظمة )ياسيف، 
نػػػػامج األمػػػػـ المتحػػػػدة ارنمػػػػائي كفػػػػي نفػػػػس السػػػػياؽ، يبػػػػيف دليػػػػؿ إدارة المعرفػػػػة الصػػػػادر عػػػػف بر 

(UNDP, 2007) منظمػػة تبػػادؿ إدارة المعرفػػة مػػا ىػػي إ  خطػػة تكضػػح كيػػؼ يمكػػف لماسػػتراتيجية  أف
ردارة المعرفػة، ف نػو اسػتراتيجية  رة التي لػدييا. كفػي ظػؿ الضػركرة الممحػة لتطػكيركتطبيؽ المعرفة كالخب

ؼ عمػػى إدارة المعرفػػة، ففػػي كنيػػر مػػف لػػيس مػػف المطمػػكب ا نتظػػار لحػػيف إيجػػاد شػػخص أك جيػػة تشػػر 
مػا ىػي إ  ا سػتراتيجية  فمتكاممػة، حيػث إاسػتراتيجية  األحياف تظير مبادرات إدارة المعرفػة قبػؿ كجػكد

 طريقة كأداة لتكطيد كتنبيت منيجية األعماؿ القائمة.
منظمػػة، بػػيف مػػا يجػػب أف تقػػكـ بػػو الا سػػتراتيجية  القيػػادة عمػػى تحديػػد الفجػػكةاسػػتراتيجية  كتعمػػؿ

اسػتراتيجية  فسػية، بينمػاكبيف ما تستطيع أف تقـك بو المنظمة، كذلؾ لسد ىذه الفجكة كتحقيػؽ الميػزة التنا
تيتـ بتحديد الفجكة المعرفية بيف ما يجب أف تعرؼ المنظمة كبيف ما تممكو المنظمة مف معرفة المعرفة 
 متاحة.

عػػػػف غيرىػػػػا ىػػػػك التعػػػػاظـ المسػػػػتمر  ا سػػػػتراتيجية لػػػػدل القيػػػػادة إف مػػػػا يميػػػػز الفجػػػػكة المعرفيػػػػة
كالمتصػػػاعد لممعرفػػػة فػػػي الصػػػناعة كالتكنكلكجيػػػا كاألعمػػػاؿ، كبالتػػػالي فػػػ ف اتسػػػاع فجػػػكة المعرفػػػة يعنػػػي 
بالتأكيػػػد حتميػػػة تراجػػػع الفاعميػػػة التنافسػػػية، كالقػػػدرة عمػػػى ا بتكػػػار فػػػي جميػػػع ميػػػاديف كحقػػػكؿ األعمػػػاؿ، 

 معرفة كرأس الماؿ الفكرم.كبصفة خاصة في الصناعات التي تستند عمى كنافة ال
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 في إدارة المعرفة:االستراتيجية  أىمية القيادة
اردارة العميا أساس نجػاح أم ت ييػر، ك بػد مػف تبنػي اردارة العميػا لعمميػات كأنظمػة تطبيػؽ  تعد  

ؾ يتطمػب إدارة المعرفة، فالقيادة تمنؿ القدكة في الػتعمـ كالتنميػة المسػتمرة. كلتطبيػؽ إدارة المعرفػة فػ ف ذلػ
لتحقيػؽ أفضػؿ كأقصػى اسػتفادة ممكنػة، لػذلؾ  منظمػةنمط قيادم غير عادم يتمكف مف إدارة عناصر ال

فػػ ف القيػػادة المناسػػبة ىػػي التػػي تتصػػؼ بالقػػدرة عمػػى شػػرح الرؤيػػة المشػػتركة للخػػريف بحيػػث تكػػكف قػػدكة 
ة فػػي الحكػػـ كاتخػػاذ ليػػـ، كالقػػدرة عمػػى ا تصػػاؿ كالتعامػػؿ الػػدائـ مػػع األفػػراد فػػي المنظمػػة، كالمكضػػكعي

 (.0550القرارات، كالمركنة كالتفاعمية )عبد الكىاب، 
فػػي نجػػاح ا سػػتراتيجية  إلػػى أىميػػة دكر القيػػادة (Bollinger & Smith, 2001)كيشػػير 

 تطبيؽ إدارة المعرفة،  سيما كأف عمى القيادة التركيز عمى عدة أمكر منيا:
 مشاركتيا. ، كتعزيزرىايكتقد إيجاد نقافة تحتـر المعرفة -0

 المحافظة عمى صناع المعرفة في المنظمة، كا ىتماـ بتعزيز الك   عند العامميف لممنظمة. -0

التأكػػد مػػف أف جميػػػع العػػامميف الػػذيف يشػػػ مكف مناصػػب إشػػرافية يحصػػػمكف عمػػى التػػدريب كالتمكػػػيف  -.
 كالدعـ الالـز لتعزيز النقافة المطمكبة.

عػػـ تعػػزز كتسػػيؿ مػػف عمميػػة مشػػاركة كتبػػادؿ كتطبيػػؽ إنشػػا  بنيػػة تحتيػػة لممعرفػػة، كتػػكفير أنظمػػة د -4
 المعرفة.

إنشػػا  بنيػػة تحتيػػة لممعرفػػة، كتػػكفير أنظمػػة دعػػـ تعػػزز كتسػػيؿ مػػف عمميػػة مشػػاركة كتبػػادؿ كتطبيػػؽ  -0
 المعرفة.

 

 :االستراتيجية نظريات القيادة
ائػػػد عنصػػػر ميػػـ فػػػي تبنػػي كتطبيػػػؽ إدارة المعرفػػة، فالقا سػػتراتيجية  أف القيػػػادة وممػػا  شػػػؾ فيػػ

ت الخاصة بالقيادة تككف أكنر ف ىناؾ بعض النظريا يعتبر قدكة للخريف في التعمـ المستمر. كلذلؾ، ف
 مة ردارة المعرفة مف نظريات أخرل.مال 

كيتطمػػب تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة الػػدعـ مػػف أعمػػى المسػػتكيات ارداريػػة ككبػػار المػػكظفيف، لقػػدرتيـ 
عكامػؿ التػي تؤكػد عمػى الحاجػة إلػى القائػد مػا يمػي: العكلمػة عمى إرشػاد العػامميف كشػحذ ىمميػـ، كمػف ال

ل ػػػػا  الحػػػػدكد، كانتشػػػػار كسػػػػائؿ ا تصػػػػا ت كالمعمكمػػػػات، كالتقػػػػدـ التكنكلػػػػكجي، كا قتصػػػػاد  المتزايػػػػدة كا 
 كالمجتمع الرقمي، كتعاظـ أىمية المعرفة.



 .. 

ف طكاعيػة فػي كالقيادة بصفة عامة ىي القدرة عمى التأنير في المرؤكسيف، بما يجعميػـ يسػاىمك 
تنمية منظماتيـ كتحقيػؽ أىػدافيا، كذلػؾ با عتمػاد عمػى أسػمكب ارقنػاع بصػفة رئيسػية، كيعنػي ذلػؾ أف 
القيػػادة ىػػي كجػػكد جماعػػة مػػف األفػػراد، ككجػػكد قائػػد قػػادر عمػػى التػػأنير فػػي سػػمككيـ كتكجيػػاتيـ، ككجػػكد 

 (..04-040: 0555مف خالؿ ىذا الشخص )خالد،  وىدؼ مشترؾ تسعى الجماعة إلى تحقيق
كنظػػران ألىميػػة القيػػادة ارسػػتراتيجية، فقػػد ظيػػرت نظريػػات عديػػدة لتفسػػيرىا، منيػػا نظريػػات تركػػز 
عمػػػى السػػػمات منػػػؿ نظريػػػة السػػػمات، كنظريػػػة الرجػػػؿ العظػػػيـ، كنظريػػػات سػػػمككية منػػػؿ نظريػػػة ليكػػػرت، 

كقفيػػة، كنظريػػة كنظريػػات حدينػػة )النمػػكذج األتػػكقراطي كالػػديمقراطي، كنظريػػة فيػػدلر، كنظريػػة القيػػادة الم
 المسار أك اليدؼ.

 كفيما يمي أىـ نظريات القيادة:
ىنػػػػاؾ سػػػػمات كخصػػػػائص معينػػػػة تتسػػػػـ بيػػػػا شخصػػػػية القائػػػػد  (:3941-3951نظريــــة الســــمات ) -0

)الرشػػاقة، الطػػكؿ، المظيػػر، النقػػة بػػالنفس، ا سػػتقامة، المباقػػة، تحمػػؿ المسػػؤكلية، الػػذكا ، المبػػادأة( 
 (.044: 0555)خالد، 

القيادة تتطمب أفرادان مكىكبيف يكلدكف بصفات نادرة كمتميزة تجعميـ صالحيف  العظيم:نظرية الرجل  -0
 (...-0.: 0555لمقيادة )مصطفى، 

تقكـ ىذه النظريات عمى أسػاس األبحػاث التػي أنجزىػا  (:3961-3941نظريات السموك القيادي ) -.
سماتيـ فػي المكاقػؼ التػي ألتكف مايك، ككيرت ليفيف. كتركز عمى السمكؾ الفعمي لمقادة كليس عمى 

تكاجييـ كخالؿ قيادتيـ لمجماعات، كصنفت أنماط السمكؾ القيادم إلى )سمكؾ القيادة الدكتاتكريػة، 
 (..1-11: 0550كالداعمة، كالمؤنرة، كالالمبا ة، كارليامية، كالكاريزما( )مرعي، 

 تشمؿ ىذه النظريات ما يمي: (:3971-3921نظريات أنماط القيادة ) -4

( أنػػكاع، مػػف حيػػث ا ىتمػػاـ بالعمػػؿ كا ىتمػػاـ 0الشػػبكة ارداريػػة كالتػػي تصػػنؼ القػػادة إلػػى ) دراسػػة .أ 
 بالعالقات ارنسانية، كتحدد الدرجة التي تعطى لكؿ منيما في تفاعميما مع أحد أنماط القيادة.

عالقػػات نظريػػة األبعػػاد النالنيػػة )ريػػدف(، كتعتمػػد عمػػى نالنػػة أبعػػاد: ا ىتمػػاـ بالعمػػؿ، كا ىتمػػاـ بال .ب 
ارنسانية كالفعالية )ما ينجزه القائد مف األىداؼ المطمػكب تحقيقيػا(. كينقسػـ كػؿ بعػد إلػى مسػتكييف 

 ( أنماط قيادية..)مرتفع كمنخفض( كينجـ عف ذلؾ )

ز فييػػػػػا بػػػػػيف أربعػػػػػة أنمػػػػػاط )التسػػػػػمطي ا سػػػػػت اللي، كالسػػػػػمطكم الخيػػػػػر، التػػػػػي مي ػػػػػنظريػػػػػة ليكػػػػػرت  .ج 
 طي المشارؾ(.كالديمقراطي التشاكرم، كالديمقرا
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 (:3981-3961النظريات الظرفية الموقفية ) -2

نظرية القكل القيادية )فرنش، كريفيف(: تحدد ىذه النظرية درجة تأنير القائد في أتباعو لحيازتو قػكل  .أ 
القػػدكة، ك السػػمطة الرسػػمية، ك العقػػاب، ك أك تصػػكر التػػابعيف أنػػو يحكزىػػا، كىػػي )قػػكة المكافػػأة،  ،قياديػػة

 كالخبرة(.
اليػػة القيػادة المكقفيػػة )فيػدلر(: ترجػػع ىػػذه النظريػة إلػػى العػالـ األمريكػػي  فيػدلر  الػػذم يػػربط نظريػة فع .ب 

بيف تركيز القيادة كفعالية المجمكعة عمى مدل مالئمة المكقؼ لحدكث التػأنير المطمػكب. كيػرل أف 
 ىناؾ مجمكعػة مػف العكامػؿ التػي تػؤنر عمػى ىػذا المكقػؼ، ىػي: عالقػة القائػد بأعضػا  المجمكعػة،
كدرجة ىيكمة الميمة المطمػكب أداؤىػا )مػدل كجػكد أىػداؼ كمقػاييس أدا  كاضػحة(، كقػكة المنصػب 

 (.1.: 0555)السمطة التي يتيحيا( )مصطفى، 

أك يعترضػػكف عمػػى القائػػد  ،نظريػػة القيػػادة المكقفيػػة: تػػرل ىػػذه النظريػػة أف التػػابعيف ىػػـ مػػف يكافقػػكف .ج 
قدرات كاستعداد العػامميف لمقيػاـ بكاجبػاتيـ، كقػد  ب ض النظر عف أفعاؿ القائد، كتعتمد عمى كؿ مف

مزجػػػت ىػػػذه النظريػػػة بػػػيف بعػػػدم ا ىتمػػػاـ بالعمػػػؿ كا ىتمػػػاـ بالعػػػامميف، كيقػػػـك القائػػػد ىنػػػا بالتكجيػػػو 
 (.01: 0555كارقناع كالمشاركة كالتفكيض )مصطفى، 

المكافػأة لألفػراد،  نظرية المسار/ اليدؼ: تفترض ىذه النظرية أف الميمػة الرئيسػية لمقائػد ىػي إتاحػة .د 
كأف يكضح لمعاكنيو نكع السمكؾ المطمكب الذم سكؼ يقكد إلى تحقيؽ اليػدؼ، كبالتػالي الحصػكؿ 

أك  ،أك مػػػدعمان  ،أك مكجيػػػان  ،عمػػى الحػػػكافز. كسػػمكؾ القائػػػد فػػػي ظػػؿ ىػػػذه النظريػػة قػػػد يكػػػكف إرشػػاديان 
نيػا تفتػرض ة فيدلر، حيث إذه النظرية عف نظريأك مكجيان بارنجاز. كنظران لذلؾ تختمؼ ى ،مشاركان 

 (.045: 0555أف القائد يستطيع ت يير نمط سمككو لتحقيؽ ما يتطمبو مكقؼ معيف )خالد، 
 

كبصػػػػفة عامػػػػة فػػػػ ف إدارة يػػػات متعػػػػددة تناكلػػػػت مكضػػػػكع القيػػػادة، كيػػػرل الباحػػػػث أف ىنػػػػاؾ نظر 
مسػػتكيات مػػف  المعرفػػة تتطمػػب نمطػػان غيػػر عػػادم مػػف القيػػادة يػػتمكف مػػف قيػػادة ارخػػريف، لتحقيػػؽ أعمػػى

ارنتاجيػػػػة فػػػػي المنظمػػػػة، فالقػػػػادة لػػػػـ يعػػػػد يكصػػػػفكف بػػػػأنيـ رؤسػػػػا ، كلكػػػػنيـ يكصػػػػفكف بػػػػأنيـ منسػػػػقكف 
(Coordinator) أك مسػػػػػػػػيمكف ،(Facilitators) أك مػػػػػػػػدربكف ،(Coaches) كلػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػ ف القائػػػػػػػػد .

لرؤيػػة المناسػػب ردارة المعرفػػة ىػػك القائػػد الػػذم يتصػػؼ بػػنالث صػػفات أساسػػية ىػػي: القػػدرة عمػػى شػػرح ا
للخريف، كأف يككف قدكة ليـ، كأف تككف لديو القدرة عمى ربط ىذه الرؤية في أكنر مف مضمكف كداخؿ 
أكنػػر مػػف إطػػار ييػػـ المنظمػػة كتعمػػؿ المنظمػػة مػػف خاللػػو. كىنػػاؾ صػػفات أخػػرل يتعػػيف أف يتصػػؼ بيػػا 
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فػػي المنظمػػة،  القائػػد ىػػي: أف يعمػػؿ عمػػى بنػػا  رؤيػػة مشػػتركة، كا تصػػاؿ كالتعامػػؿ الػػدائـ مػػع ارخػػريف
عادة تشكيميا كتنميتيا كمما لـز األمر.  كسماع ردكد أفعاليـ عف رؤيتو مع تقييـ ىذه الرؤية كا 

كمػػا يجػػب أف يتحقػػؽ القائػػد مػػف أف المعمكمػػات التػػي يصػػؿ إلييػػا األفػػراد كالقػػادة ىػػي انعكاسػػات 
لػى جانػب ذ لػؾ ف نػو يتعػيف لمحقائؽ كالبيانات كليست استنتاجات شخصية ليس ليا أساس مكضكعي، كا 

عميو النظر إلى األمكر المتعمقة بالمنظمة عمى أنيا عمميات مرنة كمتفاعمة كليست أمػكران جامػدة كنابتػة 
 (...-0.: 0500)عيد، 

 

دارة المعرفة:استراتيجية  نموذج  القيادة وا 
مية، ، كمػا يػرتبط بيػا مػف خطػط تنفيذيػة كتشػ يلػدل القيػادة تبدأ إدارة المعرفػة ب سػتراتيجية العمػؿ

ـ بالعمػؿ فػي ظػؿ أفضػؿ كممػا يتكلػد عنيػا مػف قػيـ مضػافة تالئػـ طبيعػة منػاخ المنظمػة، حيػث يػتـ القيػا
التػػػي تنطمػػػؽ مػػػف تفعيػػػؿ القػػػدرات المؤسسػػػية، مػػػع اعتمادىػػػا بصػػػكرة جكىريػػػة عمػػػى األفػػػراد الممارسػػػات، 

دارة كصػػيانة البنيػػة األساسػػية، كالتكنكلكجيػػا كارجػػرا ات كالعمميػػات،  بػػدكرىا عمػػى القيػػادة، التػػي تعتمػػد كا 
 (.000-004: 0550كالتنظيـ، كالتكنكلكجيا، كالتعميـ )دركيش، 

المعرفػػػة تصػػػميـ كيفيػػػة تحقيػػػؽ إدارة المعرفػػػة ككضػػػع اسػػػتراتيجية  كيػػػأتي ضػػػمف عمميػػػة تطػػػكير
، كذلؾ مف خالؿ تقديـ منيج منظـ لتحديد المعارؼ الجديػدة، كالمشػاركة منظمةلما ستراتيجية  األىداؼ

المعرفػػة الحرجػػة المرتبطػػػة برسػػالة المنظمػػة لكافػػة العػػػامميف مػػع تحديػػد أفضػػؿ الممارسػػػات  فػػي تكصػػيؿ
 لتحقيؽ تمؾ األىداؼ ارستراتيجية.

كيعتمػػػػد التكجػػػػو ارسػػػػتراتيجي عمػػػػى العمػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ مجمكعػػػػة مػػػػف المحػػػػاكر الحيكيػػػػة ردارة 
 التي تتمنؿ فيما يمي: المعرفة،

 المحتكل. -
 األفراد. -

  ات.العمميات، أك ارجرا -

 كالتكنكلكجيا )برامج كمعدات لتطبيؽ إدارة المعرفة(. -

كمف ىنا يمكف القكؿ، أنو كمما زادت المعرفة المتعمقة كالمتطكرة، ككمما كانػت نظػـ المعمكمػات 
شػػاممة كمتكاممػػة، ككممػػا كانػػت لػػدل البػػاحنيف العػػامميف فييػػا المنيجيػػة العمميػػة، كتػػكفر ليػػا ارمكانيػػػات 

المشػػػركع مرتفعػػػة، كربحيتػػػو مؤكػػػدة، ككانػػػت لديػػػو كسػػػائؿ الحمايػػػة كالكقايػػػة مػػػف  كاألدكات كانػػػت إنتاجيػػػة
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األزمػػات، كمػػف أخطػػار القصػػكر أك حػػدكث األخطػػا ، بػػؿ كالتنبػػؤ المبكػػر ب مكانيػػات حػػدكنيا كمعالجتيػػا 
 ،كعمػػػػى العػػػػامميف فيػػػػو ،بشػػػػكؿ سػػػػريع قبػػػػؿ أف تقػػػػع أك قبػػػػؿ أف تظيػػػػر  نارىػػػػا السػػػػمبية عمػػػػى المشػػػػركع

 (.10: 0550)الخضيرم، كالمتعامميف معو 
 

 في إدارة المعرفة:االستراتيجية  دور القيادة
إف كجكد المنظمات في بيئة تنافسية سريعة الت ير بشكؿ غير مسبكؽ يجعميػا غيػر قػادرة عمػى 
البقا  كالنمػك بػدكف تميزىػا فػي المعرفػة، كىػذا مػا يػدلؿ عمػى أف المعرفػة أصػبحت سػالح إسػتراتيجي مػف 

بشػػكؿ عػػاـ ىػػك عمػػؿ معرفػػي راقػػي مػػف اسػػتراتيجية  ىػػك أف كضػػع كتطػػكير :ألكؿحيػػث معنيػػيف اننػػيف: ا
ىك أف المعرفة باتػت تػأتي  :الدرجة األكلى باعتبارىا تمنؿ رؤية شمكلية استشرافية طكيمة األمد، كالناني

باألسػػاليب كالمنتجػػات كالخػػدمات كاألفكػػار كالعمميػػات الجديػػدة التػػي تحقػػؽ ميػػزة متجػػددة كمسػػتدامة فػػي 
 (.0550اؽ )نجـ، األسك 

فػػي دراسػػة أعػػدت حػػكؿ شػػركات البنػػا   (Carrillo et al., 2003)كفػػي ىػػذا السػػياؽ يشػػير 
%( 40ردارة المعرفػة، كمػا نسػبتو )اسػتراتيجية %( مػف ىػذه الشػركات 45حػكالي )ل أف كالتشييد أظيػرت

%( 5.حكالي )ردارة المعرفة في غضكف سنة كاحدة، ك استراتيجية  لدييـ تكجو مخطط أف يككف عندىـ
مف ىذه الشركات ينظركف إلى إدارة المعرفػة عمػى أنيػا مصػدر فائػدة لمشػركة، كالػبعض ارخػر قػاـ فعػالن 

 إدارة المعرفة.استراتيجية  بتعييف شخص مختص أك مجمكعة مف األفراد المتخصصيف لتنفيذ
، تكػكف مسػتندة لتطػكير كتنميػة المعرفػةاسػتراتيجية  إف ما تحتاجو إدارة المعرفػة ىػك كجػكد قيػادة

عمػػػى بػػػرامج كمبػػػادرات منظمػػػة كمنيجيػػػة  سػػػتنمار القػػػدرات الفكريػػػة كالمعرفيػػػة المتاحػػػة، كتكظيفيػػػا فػػػي 
األنشطة كاألعماؿ المختمفة، ك  يمكف أف تقـك إدارة المعرفة عمى المحاكلة ال امضة غير المحسكبة أك 

نمػا يجػب أف تحػدد كتصػمـ كتنفػذ األنشػطة  الجكىريػة رسػتراتيجية المعرفػة التػي عمى التجربة كالخطأ، كا 
تتضمف بنا  ىيكؿ إدارة المعرفة كتطكير عممياتيا كأنظمتيا كتقنياتيػا، كارجػرا ات كالمػكارد التػي سػكؼ 

 (.0551تستخدميا إدارة المعرفة كتستند عمييا في المنظمة )ياسيف، 
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إلػػى تحقيػػؽ العديػػد مػػف متميػػزة ردارة المعرفػػة فػػي المنظمػػات يػػؤدم اسػػتراتيجية  إف كجػػكد قيػػادة
 :(UNDP, 2007)نقاط القكة كالمزايا اريجابية، كىي كالتالي 

 زيادة الكعي كالفيـ لمممارسات الجيدة ردارة المعرفة. -0
لى أيف تريد الذىاب؟ -0  .؟ككيؼ تخطط لمكصكؿ تكفير خطة كاضحة كمرنة حكؿ أيف أنت ارف؟ كا 

 الحصكؿ عمى التزاـ اردارة العميا. -.

 معرفة في النقافة التنظيمية.دمج إدارة ال -4

 .كاستقطابيا جذب المكارد لمتنفيذ -0

 تكفير األساس الذم مف خاللو يمكف قياـ التقدـ كارنجاز. -5
 

كاممػػة ردارة المعرفػػة اسػػتراتيجية  ( نقاطػػان إيجابيػػة أخػػرل لكجػػكد قيػػادة.055كيضػػيؼ )الطيػػب، 
 منيا ما يمي:

داتيػػػػا الفكريػػػػة، منػػػػؿ ا بتكػػػػار كالقػػػػدرة عمػػػػى تكجيػػػػو المنظمػػػػة نحػػػػك كيفيػػػػة معالجػػػػة كاسػػػػت الؿ مكجك  -0
 ا تصاؿ كالميارة كالحدس.

 تنمية شبكات العمؿ لربط األفراد لكي يتقاسمكا المعرفة. -0

تأسػػػػيس كتعظػػػػيـ المعمكمػػػػات كالمعرفػػػػة كجعميػػػػا قريبػػػػة جػػػػدان كمتكازنػػػػة مػػػػع المعرفػػػػة المطمكبػػػػة فػػػػي  -.
رفػػػػة كالمعمكمػػػػات تحسػػػػيف عمميػػػػات الصػػػػناعة، كتييئػػػػة الكػػػػادر المؤىػػػػؿ لمتنفيػػػػذ، كزيػػػػادة تفاعػػػػؿ المع

 ا نتقاؿ كالتحكؿ بينيما.

تحديد إطار عمؿ ردارة المعرفة كطبيعة ركابط المنظمة كصالتيا لتطكير معرفتيا، كالتحالفات مع  -4
 أك مع المنظمات الممانمة. ،مراكز البحث كالتطكير القطاعية كالجامعات

 

 :لمعرفةوأبعادىا في إدارة ااالستراتيجية  مجاالت القيادة
فػػي المنظمػػة، انطالقػػان مػػف مبػػدأ الػػتعمـ مػػف  ارسػػتراتيجي يتفػػؽ البػػاحنكف عمػػى أىميػػة دكر القائػػد

خػػالؿ القػػدكة، ففػػي ىػػذه المنظمػػة يكػػكف القائػػد معممػػان كمصػػممان كمػػدربان كمشػػرفان فػػي نفػػس الكقػػت. كيمكػػف 
 (:06-00: 0551تكضيح دكر القائد في إدارة المعرفة في إطار العناصر ارتية )عبد الكىاب، 

 المسح العام لممعرفة الموجودة: -3

كالمقابمة مع العامميف كالعمػال  داخػؿ المنظمػة كخارجيػا،  ةانكتتـ ىذه المرحمة مف خالؿ ا ستب
 كيستطيع القائد ىنا تحديد ما يمي:



 .. 

مػػػػػة اليياكػػػػػؿ ة ردارة المعرفػػػػػة، ككػػػػػذلؾ مػػػػػدل مال إذا كانػػػػػت ىنػػػػػاؾ ممارسػػػػػات كسياسػػػػػات مكجػػػػػكد -أ 
 يفية الحصكؿ عمى المعمكمات.التنظيمية، كك

مػػدل كجػػكد  ليػػات لحفػػظ المعرفػػة منػػؿ عقػػكد العمػػؿ، كتكنيػػؽ طػػرؽ التعامػػؿ المكتبيػػة، كطػػرؽ حفػػظ  -ب 
 الممفات المكجكدة في المنظمة.

 مدل كجكد نظاـ حكافز مساند ردارة المعرفة منؿ ميزانية خاصة بذلؾ. -ج 

 رفة.أبعاد النقافة التنظيمية كمدل تشجيعيا لتطبيؽ إدارة المع -د 

مػػدل تػػكافر البنيػػة األساسػػية الالزمػػة منػػؿ التكنكلكجيػػا كقنػػكات تػػدفؽ المعرفػػة، كالخبػػرات كالكفػػا ات  -ق 
 المناسبة.

 

 إلدارة المعرفة:استراتيجية  وضع -5

يتػػكلى القائػػد ىنػػا تخطػػيط كتصػػميـ ا سػػتراتيجيات كالخطػػط المسػػتقبمية المتعمقػػة بػػ دارة المعرفػػة، 
ف األساس في بنا  نقافػة تنظيميػة، كيجػب حيث يركز عمى صياغة األفكار كالرؤ  ية المستقبمية التي تكك 

أف تككف ىذه الخطة كاضحة حتى يستطيع القائد أف يشرحيا للخريف قك ن كفعالن، كأف يككف قادران عمػى 
 ربط رؤيتو في أكنر مف مضمكف كداخؿ أكنر مف إطار ييـ المنظمة، كتعمؿ المنظمة مف خاللو.

ف فػي المنظمػػة ليػػذه الرؤيػة، يتعػػيف عمػػى القائػد ا تصػػاؿ كالتعامػػؿ الػػدائـ كلضػماف تبنػػي العػػاممي
معيـ كسماع ردكد أفعاليـ عف تمؾ الرؤية، كأف يتـ ذلؾ في إطار عممية مسػتمرة يػتـ فييػا تقيػيـ الرؤيػة 
عػػادة تشػػكيميا كتنميتيػػا كممػػا لػػـز األمػػر، كمػػا يتعػػيف عمػػى القائػػد أف يأخػػذ فػػي اعتبػػاره البيئػػة الداخميػػة  كا 

 كالخارجية لممنظمة.
كيجب أف يككف لدل القائد القػدرة عمػى شػرح كتفسػير أفعالػو ك رائػو، كمناقشػة اررا  المعارضػة، 

 كتشجيع ارخريف عمى اختبار  را  القادة، كمحاكلة فيـ اررا  األخرل.
لػػدل العامػػة، لتأكيػػد أىميتيػػا ا سػػتراتيجية  إدارة المعرفػػة جػػز ان مػػفاسػػتراتيجية  كيفضػػؿ أف تكػػكف

كؿ فرد مف أفراد المنظمة، كيمكف أف يتـ ذلؾ مف خالؿ ا ستفادة مف المعرفػة المكجػكدة، كخمػؽ معرفػة 
جديػػػػدة، كتحكيميػػػػا إلػػػػى عمميػػػػات أك خػػػػدمات جديػػػػدة، كمػػػػا يجػػػػب فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة تحديػػػػد تكنكلكجيػػػػا 

كخطػػة تػػدريب  المعمكمػػات المناسػػبة التػػي تحتاجيػػا المنظمػػة، ككضػػع خطػػة لتقيػػيـ برنػػامج إدارة المعرفػػة،
 لكؿ أعضا  المنظمة لتعريفيـ بالمفيـك كبأىميتو.

 



 .6 

 تنظيم إدارة المعرفة: -1

تقػػػـك القيػػػادة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ ب نشػػػا  إطػػػار تنظيمػػػي ردارة المعرفػػػة، كقػػػد قامػػػت شػػػركة ركفػػػر 
(Rover)  لمسػيارات ب نشػا  كحػدة اسػميا كحػدة ركفػر لمػتعمـ(Rover Learning Business) كمػا ،

تنظيميان مرنان كأفقيان يتناسب مع العمؿ كفريؽ، كمع عمؿ كػؿ فػرد بمركنػة كاسػتقاللية، كمػا  أنشأت ىيكالن 
 تستطيع القيادة تبسيط ارجرا ات كالعمميات في مختمؼ أنحا  اردارة بالمنظمة.

كتؤدم القيادة دكران ميمان في إيجاد نقافة تنظيمية مالئمة تتيح المشاركة في المعرفة كالػتعمـ مػف 
ريف بصفة مستمرة، كقد استطاعت المنظمات التي تبنت إدارة المعرفة أف تت مب عمى المشاكؿ مف ارخ

خالؿ فرؽ العمؿ مف مختمؼ اردارات، كمف نـ كاف يتـ التكصػؿ إلػى حمػكؿ مبتكػرة كمتميػزة مػف خػالؿ 
 العصؼ الذىني في فريؽ العمؿ.

المعرفػة، مػف خػالؿ تشػكيؿ مجمػس كيجب عمى القيادة إنشػا  الييكػؿ التنظيمػي المناسػب ردارة 
استشارم يضـ معظـ المديريف، بارضػافة إلػى ممنػؿ لػ دارة العميػا، كيمكػف أف يضػـ المجمػس استشػاريان 
خارجيػػان ردارة المعرفػػة إذا رأت المنظمػػة ذلػػؾ، كتقػػكـ المنظمػػة بكضػػع خطػػة تفصػػيمية لخطػػكات تطبيػػؽ 

 المفيـك في إطار ما تـ ا تفاؽ عميو مف أىداؼ.
 

 يذ إدارة المعرفة:تنف -4

زالة العقبات المكجكدة التي تعيػؽ إدخػاؿ  كيككف ذلؾ عف طريؽ استيفا  المدخالت المطمكبة، كا 
المفيػػكـ، كممػػا  شػػؾ فيػػو أف تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي العديػػد مػػف المنظمػػات قػػد ارتػػبط باىتمػػاـ القيػػادة 

سػػتطيع القيػػادة تػػكفير فػػرص كأسػػاليب بػػ دارة المػػكارد البشػػرية كتػػكفير فػػرص التػػدريب كالػػتعمـ أماميػػا، كت
تاحػة  التعمـ أمػاـ العػامميف مػف خػالؿ إتاحػة تػداكؿ المنشػكرات الداخميػة كالفيػديك كالمحادنػات الصػكتية، كا 

 فرؽ العمؿ. في أـالدكراف الكظي كا  مف خالؿ الرؤسا  المباشريف أـفرص التدريب أماـ العامميف س
الػتعمـ كعػف اسػتمرار عممػو فػي الشػركة، ككػاف  كػاف كػؿ فػرد مسػؤك ن عػف (Rover)كفي شركة 

يػػتـ النظػػر إلػػى التػػدريب كالػػتعمـ المسػػتمر كفرصػػة يجػػب أف ت تػػنـ مػػف أجػػؿ التنميػػة الشخصػػية كالعمميػػة 
كا سػػتمرارية، حيػػث يػػتـ تمخػػيص الػػتعمـ كالميػػارات التػػي اكتسػػبيا الفػػرد مػػف خػػالؿ الجيػػات كمػػف خػػالؿ 

اس قػػكم لخطػػة تنميػػة شخصػػية، كيػػتـ إعػػدادىا مػػف قبػػؿ الفػػرد التعمػػيـ كالػػتعمـ. كىػػذا يػػؤدم إلػػى كجػػكد أسػػ
 كالمدير مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المينية لكؿ فرد مف المنظكر الشخصي كمف منظكر المنظمة.

التػػػي  ميػػػا ليػػػـ أـكتشػػػجع الشػػػركة العػػػامميف عمػػػى ا لتحػػػاؽ بػػػالبرامج التدريبيػػػة، سػػػكا  التػػػي تنظ
تكمفة عػنيـ، كتيػدؼ الشػركة مػف ىػذه البػرامج التدريبيػة إلػى يرغبكف في ا لتحاؽ بيا في مقابؿ تحمؿ ال
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تنميػػػػػة الميػػػػػارات المينيػػػػػة، كاكتسػػػػػاب خبػػػػػرات عػػػػػف التكنكلكجيػػػػػا الحدينػػػػػة، كتكسػػػػػيع الرؤيػػػػػة الشخصػػػػػية 
كالتنظيميػػة، ممػػا يػػؤدم إلػػى خمػػؽ البيئػػة كالفػػرص المناسػػبة لمتطػػكير كالتحػػديث، كتػػكفر الشػػركة لمعػػامميف 

 تعمـ منؿ المذكرات السنكية، كالكتيبات، كشرائط الفيديك.المكاد التي تساعدىـ عمى ال
كقامػػت قيػػادة شػػركة سػػيميككندكتر بنشػػر مفيػػـك مشػػاركة المعرفػػة مػػف خػػالؿ تنظػػيـ كرش عمػػؿ 
خاصة بالشركة تحت مسمى: قيادة الت يير، ككاف عمى كؿ مف العامميف بالمنظمة حضكر ىذه الكرش، 

رؤيػة المنظمػة، كمػف ناحيػة أخػرل كانػت كسػيمة ليشػعر كػؿ ككاف ال رض منيا أف يفيـ جميػع العػامميف 
تحتاج ألفكاره، كارتباطو بعمؿ ىذه الرؤية الحقيقية، كعمى ىذا األساس تـ تككيف نماني فرؽ  ياعامؿ أن

حركػػة، كتتػػيح الشػػركة الفرصػػة لمعػػامميف لمتكاجػػد فػػي أمػػاكف معينػػة لشػػرب القيػػكة دكف تقيػػد بمسػػتكل أك 
إلى التشارؾ في المشاكؿ كاألفكار، كيؤدم إلى فرص لتقابػؿ القيػادات العميػا درجة كظيفية، كذلؾ يؤدم 

عطػػائيـ المػػكارد الالزمػػة المشػػجعة عمػػى التنميػػة  مػػع المػػكظفيف، كمػػا قامػػت الشػػركة بتمكػػيف العػػامميف كا 
 المستمرة كالشخصية لمعرفتيـ.

لػػػى جانػػػب ا ىتمػػػاـ بػػػالتعميـ المسػػػتمر كالتػػػدريب، تيػػػتـ القيػػػادة بتمكػػػيف ال عػػػامميف كتفكيضػػػيـ، كا 
كتػػكفير األمػػاف الػػكظيفي ليػػـ، كت ييػػر نظػػاـ التقيػػيـ كالمكافػػرت، كذلػػؾ ريجػػاد طػػرؽ أكنػػر فعاليػػة لمكافػػأة 
عمػػؿ الفريػػؽ، كتشػػجيع العػػامميف عمػػى ا بتكػػار كالقيػػاـ بمخػػاطرات محسػػكبة مػػف أجػػؿ التنميػػة المسػػتمرة 

عف إدارة المعرفة الذيف يجب أف يتصفكا  كالتعمـ مف النجاح كالفشؿ، كبحسف اختيار الرؤسا  المسؤكليف
 بالرغبة في التعمـ، كالعقمية المتفتحة، كالتكاضع كالفضكؿ، كالحرص عمى معرفة المزيد مف المعمكمات.
كتتكلى القيػادة فػي ىػذه المرحمػة: تصػميـ شػبكة المعمكمػات الخاصػة بالمنظمػة، كتحديػد كتكنيػؽ 

سػػات، نػػـ تخزينيػػا جميعػػان بطريقػػة مناسػػبة لتصػػبح نػػكاة تجػػارب المنظمػػة التػػي تعػػد معرفػػة كأفضػػؿ الممار 
 المعرفة المكجكدة في المنظمة.

 

 تقييم إدارة المعرفة: -2

يتـ القياـ بعممية التقييـ لتحديػد مػا إذا كػاف مػف األفضػؿ اسػتكماؿ تنفيػذ سياسػة معينػة بالطريقػة 
يقػػي ـ تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة نفسػػيا، أك القيػػاـ بت ييػػرات لمكصػػكؿ لألىػػداؼ المكضػػكع، كيسػػتطيع القائػػد أف 

مػػف خػػالؿ استقصػػا   را  العػػامميف حػػكؿ مػػدل تحقيػػؽ المنظمػػة لألىػػداؼ الخاصػػة بػػ دارة المعرفػػة، مػػع 
معرفػػة  رائيػػـ كمقترحػػاتيـ لمتحسػػف، كبحػػث الشػػكاكم إف كجػػدت، كيمكػػف لمقائػػد ىنػػا تشػػكيؿ فريػػؽ التقيػػيـ 

 رة المكارد البشرية.تحت إشراؼ إدارة المعرفة )مدير المعرفة( بالتعاكف مع إدا
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فػػػي إدارة المعرفػػة، مػػف أىميػػا: عػػػدـ  ا سػػتراتيجيةكىنػػاؾ بعػػض التحػػديات التػػػي تكاجػػو القيػػادة 
كجكد حافز قكم لدل العامميف لكي يشرككا زمالئيـ معيـ في معرفتيـ، كمقاكمة الت يير الػذم يصػاحب 

ارعػػالف عنيػػا، كيضػػاؼ تطبيػػؽ المفيػػكـ، ككجػػكد بعػػض المعمكمػػات السػػرية التػػي يصػػعب ارفصػػاح أك 
إلى ذلؾ ارتفاع تكمفة نقؿ المعرفػة، كاحتمػاؿ ت ييػر محتكاىػا بطريقػة مقصػكدة أك غيػر مقصػكدة خاصػة 

 عند تخزينيا، كعدـ قدرة بعض األشخاص عمى التعبير عف معرفتيـ بطريقة مكتكبة.
 

 في إدارة المعرفة:االستراتيجية  تصنيفات القيادة
ر إسػػتراتيجياتيا التنافسػػية با عتمػػاد عمػػى المعرفػػة التػػي تمنػػؿ أصػػبحت المنظمػػات معنيػػة بتطػػكي

نشا  القيمة لزبائنيا أفضؿ مف المنافسيف )نجـ،   (..05: 0550مصدرىا األساسي في التميز كا 
داتيػا أك مشػيئتيا اعتمػادان عمػى طريقػة اكتختار منظمة األعماؿ إستراتيجيتيا ردارة المعرفػة بعيػدان عػف إر 

 ,.Hansen, et al)كالنمػػكذج ا قتصػػادم ألعماليػػا، كاألفػػراد الػػذيف تسػػتخدميـ  خػػدمتيا لزبائنيػػا،

1999:106). 
كتتكػػكف المعرفػػة التنظيميػػة مػػف خمػػيط يشػػمؿ معػػارؼ ضػػمنية مكجػػكدة فػػي عقػػكؿ األفػػراد كأخػػرل   

صػػػػريحة مكجػػػػكدة فػػػػي قكاعػػػػد البيانػػػػات كالمنشػػػػكرات كالتقػػػػارير كغيرىػػػػا. كتتبنػػػػى المنظمػػػػات نػػػػكعيف مػػػػف 
الترميػز اسػتراتيجية  يجيات لتحقيؽ ا ست الؿ األمنؿ لممعرفة الضمنية كالمعرفة الصريحة، كىمػاارسترات

ستراتيجية الشخصػنة  عػف أخػرل، إنمػا اسػتراتيجية  مػة. إذ   تفضػؿ المنظ(Greiner et al., 2007)كا 
رؼ التػي تمتمكيػا ف ارستراتيجيتيف مطمكبتاف لخمؽ التكازف كتحقيؽ ا ستفادة المنمى مػف كافػة المعػاىاتا

 كتحتاجيا المنظمة.
 ,March)إدارة المعرفة تبعان لمقيادة منيا تصنيؼ  تكجيو كتكجد تصنيفات عديدة رستراتيجيات

 رستراتيجيات إدارة المعرفة إلى ارتي: (71 :1991
ـــتعمم االســـتغاللي -0 : تركػػػز عمػػػى الكفػػػا ة فػػػي إدارة مصػػػادر المعرفػػػة بتكػػػرار اسػػػتخداـ إســـتراتيجية ال

عادتيا عرفة المكجكدة الم  مف خالؿ المعيارية الرسمية كتجنب المخاطرة.كا 
: كالتي تركز عمى تكليد معرفة جديدة مف خػالؿ البحػكث كا بتكػار، إستراتيجية التعمم االستكشافي -0

 كاألخذ بالمخاطرة كالمعرفة، كالرقابة.
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 :(Alammary & Fung, 2008:76)وتصنف إستراتيجيات إدارة المعرفة إلى اآلتي 
ـــة -0 ـــة اليجومي : التػػػي تركػػػز عمػػػى ا بتكػػػار كتكليػػػد معرفػػػة جديػػػدة عبػػػر التفاعػػػؿ إســـتراتيجية المعرف

بػيف ارجيػة كتعزيػز التكصػيؿ كالتبػادؿ كمجمكعة بيف عمميات إدارة المعرفة، كاستكشاؼ المعرفػة الخ
ركيػػػز شخصػػػي لممعرفػػػة الضػػػمنية، كأبعادىػػػا المصػػػدر الخػػػارجي لممعرفػػػة، كاستكشػػػاؼ المعرفػػػة كالتال

 عمى البشر.
التػي تركػز عمػى صػيانة المعرفػة فػي كضػعيا األصػمي : إستراتيجية المعرفة الوقائيـة أو المحافظـة -0

كالبنػػائي كالمحافظػػة عمػػى المعرفػػة مػػف النقػػؿ غيػػر المصػػرح بػػو لمنظمػػة أخػػرل، كأبعادىػػا المصػػدر 
 الداخمي لممعرفة كاستقالؿ المعرفة كالتركيز عمى النظاـ.

 

 تيجيات القيادة في إدارة المعرفة كارتي:كتصنؼ أيضان إسترا
الترميػز عمػى المعرفػة الصػريحة، كتيػدؼ إلػى جمػع المعرفػة اسػتراتيجية  : تعتمػدإستراتيجية الترميز -0

كتخزينيػػا فػػي قكاعػػد بيانػػات، كعػػرض المعرفػػة فػػي نمػػاذج كاضػػحة كمنظمػػة. كيعتبػػر تصػػميـ قكاعػػد 
ف مككنػات ىػذه ارسػتراتيجية. كمػا العمػؿ جػز ان مػ البيانات كأنظمة إدارة الكنػائؽ، كأنظمػة إدارة سػير

رئيسػػية، كمػػا يضػػيؼ الترميػػز تعتبػػر ناجحػػة لممنظمػػات التػػي تتطمػػب إسػػتراتيجيتيا الاسػػتراتيجية  أف
تجميع المعرفػة الداخميػة كالخارجيػة فػي نظػاـ لمتكنيػؽ كمسػتكدع المنظمػة كجعمػو  ( أف0550)نجـ، 

نقػػؿ المعرفػػة مػػف الفػػرد إلػػى المسػػتكدع،  :بخطػػكتيف ىمػػامتاحػػان لمعػػامميف فػػي عمميػػة تبػػادؿ المعرفػػة 
الفػرد  رفػة الجديػدة التػي يتحصػؿ عمييػاؿ ذلػؾ أف المعامنػك المسػتكدع إلػى الفػرد،  مف كفيما بعد نقؿ

مػػف أم استشػػارة أك تجربػػة يػػتـ تحكيميػػا إلػػى كنيقػػة بمػػا يحقػػؽ اسػػتخراج، كفصػػؿ تمػػؾ المعرفػػة عػػف 
عادة ا ستخداـ. األفراد، كمف نـ تنميطيا كجعميا متاحة  لمجميع بصي ة قابمة لمفيـ كا 

الشخصػػنة عمػػى المعرفػػة الضػػمنية، كتركػػز عمػػى الحػػكار اسػػتراتيجية  : تعتمػػدإســتراتيجية الشخصــنة -0
بيف األفراد لمكصكؿ إلى المعرفة بد ن مف ا عتماد عمى قكاعد البيانات، حيث يتـ مشػاركة المعرفػة 

 . كيككف التركيز فػي(Ribiere & Roman, 2006)يد كجيان لكجو بيف شبكات األفراد مف دكف ق
نمػػػا أيضػػػان عمػػػى اسػػػتراتيجية  الشخصػػػنة لػػػيس عمػػػى تخػػػزيف المعرفػػػة باسػػػتخداـ التكنكلكجيػػػا فقػػػط، كا 

اسػػتخداـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات لمسػػاعدة األفػػراد نحػػك التكاصػػؿ كمشػػاركة مػػا يمتمكػػكف مػػف معػػارؼ، 
كتكصػيؿ كتبػادؿ المعرفػة عبػر شػبكات المعرفػة، الشخصػنة ىػك نقػؿ اسػتراتيجية  كبالتالي ف ف ىدؼ

ذا مػػػا كانػػػت الرئيسػػػية فػػػي ا سػػػتراتيجية  كذلػػػؾ كحمقػػػات النقػػػاش كالعصػػػؼ الػػػذىني ككرش العمػػػؿ. كا 



 6. 

الشخصػنة تعتبػػر اسػػتراتيجية  فػ ف ةالعمػؿ تركػز عمػػى خمػؽ حمػكؿ كخػػدمات كمنتجػات إبداعيػػة جديػد
 .(Greiner et al., 2007)الترميز استراتيجية  األفضؿ كاألنسب مقارنة مع

 

(، .055  يػػأتي صػػدفة كمػػا يقػػكؿ )الطيػػب،  السػػابقتيف إف الميػػؿ إلػػى أم مػػف ارسػػتراتيجيتيف
نمػػػا يعتمػػػد عمػػػى الطر  ىػػػا، كاألفػػػراد الػػػذيف تسػػػتخدميـ، كالنمػػػكذج يقػػػة التػػػي تخػػػدـ بيػػػا المنظمػػػة كعمال كا 

يجيتيف معػػان لكػػف بنسػػب ف أغمػػب المنظمػػات الناجحػػة تسػػتخدـ ارسػػتراتتتبعػػو، حيػػث إا قتصػػادم الػػذم 
 Ribiere)كاحػدة مييمنػة كاألخػرل داعمػة. كىػذا مػا تؤكػده دراسػة أعػدىا استراتيجية  متفاكتة، فتستخدـ

& Roman. 2006) سػتراتيجية الشخصػنة اسػتراتيجية  أنػو مػف الضػركرم جػدان عػدـ اعتبػار الترميػز كا 
كاحػد، كقػػد أظيػػرت الدراسػػة أنػػو متناقضػتيف، إنمػػا ىمػػا مكممتػػيف لبعضػيما كيجػػب اسػػتخداميما فػػي كقػػت 

فػػي النػػػكاحي العمميػػة لػػػيس ىنػػػاؾ نسػػبة كاضػػػحة فػػػي التػػرابط كالتركيػػػز بينيمػػػا. كالمنظمػػات الميتمػػػة فػػػي 
أك التػي تعمػؿ عمػى تطػكير مبػادرات إدارة المعرفػة إلػى مراحػؿ متقدمػة،  ،إطالؽ مبػادرات ردارة المعرفػة
التػػي سػػتككف أكنػػر نجاحػػان با سػػتناد سػػب احتياجاتيػػا، التػػي تناا سػػتراتيجية  ف نيػػا بحاجػػة لتحديػػد كتقيػػيـ

المعرفػػػة الصػػػػحيحة ىػػػك أحػػػػد أىػػػػـ اسػػػػتراتيجية  عمػػػى النقافػػػػة التنظيميػػػة السػػػػائدة، كيعتبػػػر التركيػػػػز عمػػػى
 ا عتبارات لتحقيؽ النجاح كالتميز في طريؽ إدارة المعرفة.

 

 في تطبيق إدارة المعرفة:االستراتيجية  أنماط القيادة

تالئػـ تطبيػؽ مفيػػـك إدارة المعرفػة، كأخػرل عكػس ذلػػؾ،  التػي قياديػػةال مػف األنمػاطىنػاؾ العديػد 
كمف األنماط القيادية التي تناسب تطبيؽ إدارة المعرفػة: نمػط القيػادة الديمقراطيػة، كنمػط القيػادة الداعمػة 

( 040-.04: 0555لألفػػػراد، كالقيػػػادة التبادليػػػة، كالقيػػػادة التحكيميػػػة كالكاريزميػػػة. كىػػػي كالتػػػالي )خالػػػد، 
 (:40-40: 0555)مصطفى، 

 

 القيادة الديمقراطية: -3

أىػػـ سػػماتيا: ا عتػػراؼ بفضػػؿ المرؤكسػػيف كدكرىػػـ، كيسػػعى ريجػػاد تماسػػؾ بػػيف مجمكعػػة العمػػؿ،  -
كيسػػمح بالنقػػد البنػػا ، كب بػػدا  كجيػػات النظػػر، كيتػػيح الفػػرص  ختيػػار البػػديؿ األكنػػر مالئمػػة ألدا  

 ر ما تستدعيو حاجة العمؿ.العمؿ، كتفكيض جز  مف سمطاتو بقد
أساليب التأنير: الترغيب في العمؿ عف طريؽ إل ا  المسافة ا جتماعية بينػو كبػيف العػامميف، كرفػع  -

 ركحيـ المعنكية عف طريؽ ا ىتماـ باألمكر الخاصة بكؿ فرد مف جماعة العمؿ.
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طػؿ أك يربػؾ العامػؿ سمات المرؤكسيف: ا تصػا ت بػيف القائػد كالتػابعيف كديػة كمكضػكعية، ك  يتع -
فػػػي حالػػػة غيػػػاب القائػػػد ألف المسػػػؤكليات كالميػػػاـ محػػػددة بدقػػػة، كفػػػي حالػػػة فشػػػؿ العامػػػؿ تتكػػػانؼ 

 المجمكعة لمت مب عمى العقبات.
 القيادة الداعمة لألفراد: -5

أىـ سماتيا: ا ىتماـ بتفاعؿ الجماعة مع بعضيا البعض، كيركز عمى راحة مجمكعة العمؿ كعمى  -
لمعمػػؿ تسػػاعدىـ عمػػى أدا  الميػػاـ المنػػكط بيػػـ تحقيقيػػا، كتػػدعيـ ا سػػتقالؿ تحديػػد خطػػكات سػػيمة 

 بالعمؿ، كتشجيع حرية األفراد، كتقديـ العكف الالـز ليـ.
أساليب التأنير: النقة كالصداقة مع المرؤكسيف، كالتعبير عػف ارعجػاب بالعمػؿ الجيػد، كالعدالػة فػي  -

 التعامؿ، كتدعيـ ارشباع الذاتي.

يف: الشعكر با نتما  لكجكد قائد يمتفكف حكلو، كارحساس باألماف كا نتما  لمعمؿ، سمات المرؤكس -
كبالتالي زيادة درجة الرضا عػف الكظيفػة كتماسػؾ ككحػدة مجمكعػة العمػؿ، كالرغبػة فػي العمػؿ كبػذؿ 

 الجيد كارحساس بسيكلتو.
 القيادة التبادلية: -1
ا بالسػػػػمكؾ المناسػػػػب، كيسػػػػعى لمتفاعػػػػؿ أىػػػػـ سػػػػماتيا: يحػػػػاكؿ فيػػػػـ كترجمػػػػة سػػػػمكؾ تابعيػػػػو ليقابميػػػػ -

ا جتمػاعي بػيف أفػػراد مجمكعػة العمػؿ، كيفػػكض جػز ان مػػف سػمطاتو لمتػابعيف، كيخمػػؽ مناخػان تنظيميػػان 
 )سياسات، نقافات(، كيككف لو تأنير كبير عمى جماعة العمؿ.

عػػامميف أسػػاليب التػػأنير: إعطػػا  الميػػارة كالمعرفػػة، فيػػك يعطػػي كاجبػػات تزيػػد مػػف ميػػارات كخبػػرات ال -
كالعالقات الشخصية كالتحالؼ أحيانان كالمػنح الماديػة )مكافػرت، كحػكافز(، ككنيػران المعنكيػة )تفػكيض 

 لمسمطة، مشاركة في القرارات، ترقية..(.

سمات المرؤكسيف: عادة ما تكجد مجمكعات عالية الجكدة كأخرل منخفضة نتيجة عدـ تكاجد القائد  -
الك   كالنقة، كتختمؼ درجة المساىمة كاألدا  الجيد لمكظيفة  مع كؿ العامميف، ككجكد قدر كبير مف

تبعػػان ردراؾ التػػابع ألىميػػة كظيفتػػو لمقائػػد، كتزكيػػد قػػدرات كميػػارات جماعػػة العمػػؿ المرتبطػػة بالقائػػد، 
كقػػػد يػػػنعكس ذلػػػؾ عمػػػى بػػػاقي األفػػػراد ا لتػػػزاـ مػػػف جانػػػب األفػػػراد بػػػأدكار إضػػػافية نتيجػػػة العقػػػد غيػػػر 

 المكتكب مع قائدىا.
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 القيادة التحويمية: -4
أىـ سماتيا: شجاع محب لممخاطرة المحسكبة، كيسعى دائمان لمت يير، كيؤمف بقيمة الناس، كيسػعى  -

لتزكيػػد مػػف حكلػػو بالطاقػػة كالنشػػاط، كمكجػػو بػػالقيـ األخالقيػػة، كيتصػػرؼ فػػي ضػػكئيا، كيػػتعمـ طػػكؿ 
تابعيػو ليعيػدكا النظػر فػي  الكقت، كقادر عمى التعامؿ مع ال مكض كالمكاقؼ المعقدة، كيستنير فكر

 أىدافيـ.
أسػػاليب التػػأنير: قػػكة الشخصػػية كالػػذكا  كالميػػارة الشػػديد بالعمػػؿ، فيػػك يبيػػر جماعػػة العمػػؿ بمياراتػػو  -

كالحكار كارقناع، كاستخداـ القدكة كخاصة تقديـ نفسػو كقػدكة بالعمػؿ، كالعالقػات ارنسػانية كالػذكباف 
 كبيرة لمعمؿ عف طريؽ التحفيز المعنكم كالمادم.مع تابعيو )تحالؼ، صداقة(، كخمؽ دافعية 

سمات المرؤكسيف: ترتبط جماعة العمؿ ارتباطان شديدان لشخصو بشكؿ كاضح، كيكجد إحسػاس عػاـ  -
بالطاعػػػة لػػػو، كيتحػػػدكف جميعػػػان تحػػػت كممتػػػو، كعػػػادة مػػػا يكػػػكف لػػػدل المرؤكسػػػيف إحسػػػاس بالتحػػػدم 

فػي صػنعيا، كيكجػد شػعكر عػاـ بالرضػا بػيف  كالرغبة في ذلؾ الجيد لتحقيؽ األىػداؼ التػي اشػترككا
 المرؤكسيف كالنقة الشديدة بو كبقدراتو كرؤيتو، كلدييـ قدر مف النشاط كالديناميكية.

 القيادة الكاريزمية: -2

أىـ سماتيا: صاحب رؤية كاضحة، كيممؾ مقكمات التعبير عنيا، كلديػو قػدرة كبيػرة عمػى ا تصػاؿ  -
قكمػػات التػػي تجعمػػو قػػدكة، فػػال يكتفػػي بػػالكالـ بػػؿ يفعػػؿ مػػا سػػكا  لفظػػي أك نفسػػي، كيمتمػػؾ معظػػـ الم

يقػػكؿ، كلديػػو قػػدرة كبيػػرة عمػػى المركنػػة كالتركيػػز، كيرقػػى برغبػػات تابعيػػو إلػػى الػػدكر كالمكانػػة، فيػػك 
يسػػػتخدـ سػػػػيككلكجية الجمػػػػاىير، كلديػػػػو قػػػدرة عمػػػػى ارليػػػػاـ فيػػػػك يعتمػػػد عمػػػػى إدارة تابعيػػػػو بػػػػالرمكز 

 كالشعارات.
ة ما يستخدـ نفس أساليب القائػد التحػكيمي ألنػو منبنػؽ منػو كيقتػرب مػف أسػمكبو أساليب التأنير: عاد -

 في التأنير عمى تابعيو.

مػػػع القيػػػػادة  -أيضػػػان –سػػػمات المرؤكسػػػيف: تتشػػػابو جماعػػػػة العمػػػؿ فػػػي سػػػػمككيا تحػػػت ىػػػذه القيػػػػادة  -
 التحكيمية.
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القيػػادة الدكتاتكريػػة، أمػػا أنمػػاط القيػػادة التػػي   تناسػػب تطبيػػؽ مفيػػـك إدارة المعرفػػة فتتمنػػؿ فػػي: 
( )مصػػػطفى، 040: 0555كنمػػػط القيػػػادة المتسػػػاىمة، كالقيػػػادة الداعمػػػة لمميمػػػة. كىػػػي كالتػػػالي )خالػػػد، 

0555 :44-46:) 
 القيادة الديكتاتورية: -3
أىػػـ سػػماتيا: تركيػػز شػػديد لمسػػمطة، ك  تشػػجع النقػػد، ك  تسػػمح ب بػػدا  الػػرأم، كمػػا   تعطػػي فرصػػة  -

 .اقط، ك  تكفر األمف النفسي لمرؤكسييلالختيار بؿ تصدر قرارات ف
 أساليب التأنير: السمطة الرسمية كالتيديد بالعقاب كا نتقاد العمني كالجزا  الشديد -

سمات المرؤكسيف: الميؿ إلى التبمد كالعدكانية بسبب القير، كالشعكر باألنانية، كالعالقات متسمطة،  -
 قائد.كيسعى البعض لمتممؽ كالنفاؽ ليحظى بالرضا  مف ال

 القيادة عدم التدخل: -5

أىـ سماتيا: تفكيض كامػؿ لمسػمطة، كعػدـ ا ىتمػاـ بالعمػؿ أك العػامميف، كعػدـ امػتالؾ القػدرة عمػى  -
 التكجيو الفعاؿ، كيتبع القائد مبدأ عدـ التدخؿ.

أساليب التأنير: تفكيض شبو كامؿ لسمطاتو، كاستخداـ  خريف لمتأنير عمػى تابعيػو فػي حػاؿ التػدخؿ  -
 في شؤكف العمؿ، كيستخدـ أحيانان سمطتو الرسمية. ارجبارم

سمات المرؤكسػيف: سػيادة جػك مػف التػكتر كالقمػؽ، كعػدـ كجػكد أيػة صػكرة مػف صػكر الرقابػة، كعػدـ  -
 الشعكر با نتما  لممنظمة، كفي حالة الخطأ   يمكف تحديد المسؤكؿ عنو بدقة لتميع المسؤكلية.

 القيادة الداعمة لمميمة: -1
 تشػػػجع ا سػػػتقالؿ فػػػي العمػػػؿ، ك  مجػػػاؿ لممركنػػػة مػػػع األفػػػراد، ك  تعطػػػي مسػػػاحة أىػػػـ سػػػماتيا:   -

 لمتعاكف بيف األفراد بالعمؿ، ك  تسامح مع المخطئ، فالميـ ىك إنجاز الميـ بشكؿ صحيح.
أسػػاليب التػػػأنير: يعتمػػد عمػػػى سػػػمطتو الرسػػمية لفػػػرض مػػػا يػػرل كا نتقػػػاد لممخطػػػئ حتػػى كلػػػك عمنػػػان،  -

 سمكب اركراه في حالة الخطأ أك خشية الكقكع فيو.كالتمكيح بالعقاب كأ

سمات المرؤكسيف: شيكع ركح الخكؼ مف العقاب، كبالتالي عدـ ارحساس باألماف كعدـ النقة فيما  -
يؤدكنو، كلذا فيـ يرجعكف إلى القائد في أدؽ التفاصيؿ، كانخفاض الركح المعنكيػة بػيف األفػراد، ممػا 

 لتزاـ كؿ فرد بميمتو فقط، كعدـ شيكع ركح التعاكف فيما بينيـ.يؤدم لعدـ الرضا عف الكظيفة، كا
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 وزارة الداخمية واألمن الوطني:
تتحمػػؿ  ،كنػػر أىميػػة فػػي الحككمػػة الفمسػػطينيةإحػػدل الػػكزارات األ كاألمػػف الػػكطني كزارة الداخميػػة

 .ةصعبمسئكلية بال ة التعقيد في ظؿ ظركؼ متشابكة كمعطيات 
شػػرطة الفمسػػطينية يظيػػر األدا  المميػػز لمػػكزارة رغػػـ الحصػػار كقمػػة تقػػكـ بػػو ال الػػذمكلعػػؿ الػػدكر 

تػػنظـ  ،ارمكانػات كحدانػػة التكػػكيف إ  أف الشػػرطة تنفػػذ ميماتيػػا كتسػػير عمػػى مصػػمحة الػػكطف كالمػػكاطف
كتحمػػي ممتمكػػات األفػػراد  ،الحيػػاة المدنيػػة كتنفػػذ القػػانكف عمػػى الجميػػع دكف اسػػتننا  أك محابػػاة أك كاسػػطة

 ،كر مػػػػػف أدائيػػػػػا فػػػػػي ظػػػػػؿ ظػػػػػركؼ أمنيػػػػػة اسػػػػػتيدفت المقػػػػػرات كاألفػػػػػراد كارمكانػػػػػاتكتطػػػػػ ،كالمؤسسػػػػات
بعػػد فػػكج مػػف منتسػػبييا ليككنػػكا قػػادريف كمػػؤىميف لمقيػػاـ  كاسػػتطاعت الشػػرطة الفمسػػطينية أف تخػػرج فكجػػان 

 .بكاجباتيـ في حمؿ ىـ الكطف كالمكاطف كقدمت الشرطة خالؿ ىذه الفترة العشرات مف الشيدا 
إيجاد الحمكؿ لكنير مػف المشػاكؿ كتػكفير بيئػة عمػؿ مناسػبة مػف خػالؿ زارة في كقد ساىمت الك  

ككذلؾ إيجاد البدائؿ المناسبة كتطكير العمؿ فػي  ،شبكة حاسكب متكاممة تربط جميع اردارات المختمفة
كتقػػػػديـ الػػػػدعـ الفنػػػػي كصػػػػيانة شػػػػبكة الػػػػكزارة كأجيػػػػزة  ،الػػػػكزارة كتسػػػػييؿ العمميػػػػات كارجػػػػرا ات ارداريػػػػة

 .اسكب كممحقاتيا كاألجيزة المكتبيةالح
 تخػػػػدـ الرؤيػػػػة العامػػػػة كاألىػػػػداؼ التػػػػيتحديػػػػد ال ايػػػػات كاألىػػػػداؼ  إلػػػػىجاىػػػػدة الػػػػكزارة كتسػػػػعى 

لمكزارة مػف أجػؿ تحسػيف مسػتكل األدا  كتبسػيط ارجػرا ات كتقػديـ خػدمات أفضػؿ لتحسػيف ا ستراتيجية 
 ،كتعزيػز التكاصػؿ معيػـ ،ر كمتمقػي الخدمػةصناع القراكسرعة تكفيرىا ل ،مستكل دقة كنكعية المعمكمات

 .ككذلؾ رفع مستكل العمميات الرقابية كتخفيض النفقات
الػػكزارة مػػف عػػدة أقسػػاـ تتمنػػؿ فػػي مكتػػب كزيػػر الداخميػػة، المديريػػة العامػػة لمراكػػز  أركػػاف كتتكػػكف

كب، ىيئػػة ارصػػالح كالتأىيػػؿ، مػػدير عػػاـ قػػكل األمػػف الػػداخمي، اردارة العامػػة لػػنظـ المعمكمػػات كالحاسػػ
التنظػػيـ كاردارة، جيػػاز الػػدفاع المػػدني، الشػػرطة الجنائيػػة الدكليػػة، قػػكات األمػػف الػػكطني، جيػػاز األمػػف 
الػداخمي، اردارة العامػػة لمعمميػات المركزيػػة، اردارة العامػػة لشػئكف العشػػائر كلجػاف ارصػػالح، الحاسػػكب 

ي، المراقػػب العػػاـ، المديريػػة العامػػػة المركػػزم الحكػػكمي، ا تحػػاد العػػاـ لمرياضػػة العسػػػكرية، الشػػؽ المػػدن
لمتػػدريب، المديريػػة العامػػة ل مػػداد كالتجييػػز، جيػػاز األمػػف كالحمايػػة، الماليػػة المركزيػػة لػػكزارة الداخميػػة، 
كحػػدة حقػػكؽ ارنسػػاف، القضػػا  العسػػكرم، جيػػاز الشػػرطة، ىيئػػة التكجيػػو السياسػػي كالمعنػػكم، العالقػػات 

كزارة  المكقػػػع ا لكتركنػػػي:) العسػػػكرية، كحػػػدة شػػػئكف القػػػدس العامػػػة كارعػػػالـ، جيػػػاز الخػػػدمات الطبيػػػة
 .(http://www.moi.gov.ps الداخمية،



 6. 

 
 
 
 

 الثالثالفصل 

 واإلجراءات الطريقة
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 الدراسةة إجراءات تطبيق أداسادسًا: 

 األساليب اإلحصائيةسابعًا: 
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 مقدمة: :أوالً 

جرا اتيػػ الدراسػػةتعتبػػر منيجيػػة  نجػػاز الجانػػب التطبيقػػي مػػف إمحػػكران رئيسػػيان يػػتـ مػػف خالليػػا  اكا 
كعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى البيانػػات المطمكبػػة رجػػرا  التحميػػؿ ارحصػػائي لمتكصػػؿ إلػػى  ،الدراسػػة

  أدبيػات الدراسػة المتعمقػة بمكضػكع الدراسػة، كبالتػالي تحقػؽ األىػداؼ النتائج التي يتـ تفسيرىا فػي ضػك 
 التي تسعى إلى تحقيقيا.

، اكأدكاتيػ الدراسػةكعينتػو ككػذلؾ مت يػرات  اكمجتمعيػ الدراسػةكيتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمػنيج 
ارحصػائية  يػا، كالمعالجػاتاتكتطبيق الدراسػةكما يتضمف ارجرا ات التي قاـ بيا الباحث رعداد أدكات 

 .الدراسةالتي تـ ا عتماد عمييا في تحميؿ 
 

 :الدراسةمنيج  :ثانياً 
المػنيج  ىعمػفقػد اعتمػد الباحػث  ،يػاقكاألىػداؼ التػي يسػعى إلػى تحقي الدراسػةبنا ن عمى طبيعػة 

، الكصػػفي التحميمػػي الػػذم يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا ىػػي فػػي الكاقػػع، كييػػتـ بكصػػفيا كصػػفان دقيقػػان 
نيا كمػان كنكعػان، فػالتعبير الكيفػي يصػؼ لنػا الظػاىرة كيكضػح سػماتيا كخصائصػيا، أمػا التعبيػر كيعبر ع

الكمي فيعطي كصفان رقميان كيكضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا، كما   يتكقؼ ىذا المنيج عند جمع 
لػػى التحميػػؿ المعمكمػػات المتعمقػػة بالظػػاىرة مػػف أجػػؿ استقصػػا  مظاىرىػػا كعالقتيػػا المختمفػػة، بػػؿ يتعػػداه إ

 كالربط كالتفسير.
 

 ن لممعمومات:يوقد استخدم الباحث مصدرين أساسي
 ،: حيػث اتجػو الباحػث فػي معالجػة ارطػار النظػرم لمدراسػة إلػى البيانػات النانكيػةالمصادر الثانوية -0

كالتػػػي تتمنػػػؿ فػػػي الكتػػػب كالمراجػػػع كالدراسػػػات السػػػابقة كالمقػػػا ت، كالتقػػػارير التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكع 
، كالبحػػػث كالمطالعػػػة فػػػي مكاقػػػع ا نترنػػػت المختمفػػػة، كالنسػػػ  ا لكتركنيػػػة المكجػػػكدة عمػػػى الدارسػػػة
 صفحاتو.

: لمعالجػػة الجكانػػب التحميميػػة لمكضػػكع الدراسػػة لجػػأ الباحػػث إلػػى جمػػع البيانػػات المصــادر األوليــة -0
األكليػة مػػف خػالؿ ا سػػتبانة كػأداة رئيسػػية لمدراسػة، صػػممت خصيصػان ليػػذا ال ػرض، ككزعػػت عمػػى 

 .الشؽ المدني بقطاع غزة -كاألمف الكطني زارة الداخميةك 
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 :وعينتو الدراسةمجتمع  :ثالثاً 

مجتمػع الدراسػػة يعػرؼ بأنػػو  جميػع مفػػردات الظػاىرة التػػي يدرسػيا الباحػػث ، كبػذلؾ فػػ ف مجتمػػع 
ف الدراسة ىك جميع األفراد التػي تكػكف مكضػكع مشػكمة الدراسػة، كبنػا ن عمػى مشػكمة الدراسػة كأىػدافيا فػ 

( 0550نكف الخدمػة المدنيػة لسػنة )مجتمع الدراسة تككف مف العػامميف فػي الكظػائؼ ارشػرافية حسػب قػا
كزارة الداخميػة كاألمػف ( مكظفػان فػي 011)ػكيقدر عددىـ ب ،التي تبدأ مف )رئيس شعبة كحتى ككيؿ كزارة(

 ( كالمكضح أدناه: 4، كذلؾ حسب الجدكؿ رقـ )الكطني الشؽ المدني بقطاع غزة
 (4دول رقم )ج

 حسب الوزارات والوظائف وأعداد الموظفين اوعينتي الدراسةمجتمع يوضح 

 الوزارة م.
وكيل 
 وزارة

وكيل 
 مساعد

مدير 
 عام

نائب 
 مدير عام

مدير 
 دائرة

نائب 
 مدير دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 المجموع

 177 11 67 18 66 6 5 3 1 وزارة الداخمية  .1
 .0504 ،قطاع غزه ،ـ/ ديكاف المكظفيف العاالمصدر

 

( مجتمػػػع الدراسػػػة الخػػػاص بالبحػػػث فػػػي قطػػػاع غػػػزة، كيتضػػػمف أعػػػداد 4يكضػػػح الجػػػدكؿ رقػػػـ )
مػػف كظيفػػة رئػػيس شػػعبة كحتػػى كظيفػػة ككيػػؿ كزارة، كعػػدد  المػػكظفيف فػػي كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني

اسػػػتخدـ  سػػػةالدراكنظػػػران لصػػػ ر حجػػػـ مجتمػػػع ( مكظفػػػان. 011)بػػػػ  الحاصػػػميف عمػػػى الكظػػػائؼ ارشػػػرافية
 الشامؿ. الباحث طريقة المسح

 

 )االستبانة(: الدراسةأداة  :رابعاً 
في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة بكزارة الداخمية ا ستراتيجية  القيادةتـ إعداد استبانة حكؿ  دكر 

 ، حيػػػػث تعتبػػػػر ا سػػػػتبانة األداة الرئيسػػػػية المالئمػػػػة لمدراسػػػػة الميدانيػػػػة لمحصػػػػكؿ عمػػػػى كاألمػػػػف الػػػػكطني
دراسػات حيػث تػـ إعػدادىا با عتمػاد عمػى  ،لمعمكمات كالبيانات التي يجرل تعبئتيا مف قبؿ المفحػكصا

كتػػـ اسػػتخداـ مقيػػاس خماسػػي التػػدرج يحػػدد درجػػة المكافقػػة )كبيػػرة جػػدان، كبيػػرة، متكسػػطة، قميمػػة،  سػػابقة،
لجػػدكؿ رقػػـ كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي ا ( عمػػى الترتيػػب،0، 0، .، 4، 0قميمػػة جػػدان(، حيػػث تعطػػى الػػدرجات )

(0:) 
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 (2جدول رقم )
 يوضح مقياس خماسي التدريج

 الدرجة
 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من

 5855. 05855 .08 0 قميمة جداً 

 00855 5855.أكنر مف  085 .08أكنر مف  قميمة

 5.855 00855أكنر مف  84. 085أكنر مف  متوسطة

 4855. 00..5أكنر مف  480 84.أكنر مف  كبيرة

 055855 4855.أكنر مف  0 480أكنر مف  كبيرة جداً 
 

 كقد قسمت ا ستبانة إلى نالنة أقساـ رئيسية كالتالي:
( أسئمة، كىي عبارة عف الخصائص الشخصية كالكظيفية ألفراد عينػة 5كيتككف مف ) القسم األول: -

 (.كرات اردارية، عدد الد، المؤىؿ العمميسنكات الخدمةالكظيفة،  ،الدارسة )الجنس

حيث تككف ا ستراتيجية  بممارسات القيادةكىك عبارة عف عدد مف العبارات المتعمقة  القسم الثاني: -
 ( مجا ت، كما ىي مبينة في الجدكؿ التالي:0( سؤا ن مكزعة عمى )0.ىذا القسـ مف )

 

 (6جدول رقم )
 اتيجيةبممارسات القيادة اإلستر يوضح عدد أسئمة االستبانة المتعمقة 

 عدد األسئمة المجال الرقم
 7 تحديد ا تجاه ا ستراتيجي .1
 6 استنمار القدرات ارستراتيجية .2
 6 تنمية كتطكير رأس الماؿ البشرم .3
 6 تعزيز النقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية .4
 6 تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنة .5

 31 مجموع أسئمة المحور الثاني
 

، حيػث تكػكف ىػذا بعمميػات إدارة المعرفػة: كىػك عبػارة عػف عػدد مػف العبػارات المتعمقػة م الثالثالقس -
 ( مجا ت، كما ىي مبينة في الجدكؿ التالي:4( سؤا ن مكزعة عمى )0.القسـ مف )
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 (7جدول رقم )
 بعمميات إدارة المعرفةيوضح عدد أسئمة االستبانة المتعمقة 

 عدد األسئمة المجال الرقم
 8 اكتساب المعرفة .1
 6 تخزيف المعرفة .2
 10 نقؿ كنشر المعرفة .3
 8 تطبيؽ المعرفة .4

 32 الثالثمجموع أسئمة المحور 
 
 

 الصدق والثبات: :خامساً 
 صدق البناء: -3

يركػػز ىػػذا النػػكع مػػف الفحػػص عمػػى التحقػػؽ مػػف أف األداة التػػي صػػمميا الباحػػث تقػػيس فعػػالن مػػا 
حث بعػرض ا سػتبانة فػي صػكرتيا األكليػة عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف صممت لقياسو، كليذا قاـ البا

لمعرفػػػة مػػػدل صػػػدؽ ا سػػػتبانة مػػػف حيػػػث المحتػػػكل، كمػػػدل سػػػالمة صػػػياغة األسػػػئمة، كمػػػدل مال متيػػػا 
بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى رأييػػـ فػػي ا سػػتبانة لمتأكػػد مػػف تعبيرىػػا عػػف األىػػداؼ األساسػػية لمدراسػػة، كصػػياغة 

مػػؿ أكنػػر مػػف معنػػى، كبعػػد دراسػػة تفصػػيمية مػػف السػػادة المحكمػػيف، كبعػػد األسػػئمة بأسػػمكب مفيػػكـ   يحت
مقابالت متعمقة مع بعضيـ، أشاركا بمجمكعة مف المالحظات القيمة، كمف نـ التكفيؽ بيف ا تجاىػات 

تعػػديؿ فػػي محتػػكل ا سػػتبانة، كتألفػػت لجنػػة  كاررا  الػػكاردة مػػف السػػادة المحكمػػيف بحػػذؼ أك إضػػافة أك
محكميف متخصصيف في مجا ت اردارة كارحصا  مف الجامعات المختمفة كالػكزارات ( .التحكيـ مف )

(، كقد اسػتجاب الباحػث 1مكضح بالممحؽ رقـ ) الفمسطينية، كىذا ما يعرؼ بصدؽ المحكميف، كما ىك
ألرا  المحكمػيف، كقػاـ بػػ جرا  مػا يمػـز مػػف حػذؼ كتعػديؿ فػػي ضػك  المقترحػات المقدمػػة، كبػذلؾ خرجػػت 

 .(.في صكرتيا النيائية )انظر الممحؽ رقـ  ا ستبانة
 

 صدق االتساق الداخمي: -5
كىػػذا النػػكع مػػف الصػػدؽ يقػػيس مػػدل اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات ا سػػتبانة مػػع المجمكعػػة الكميػػة 
لمبعد الذم تنتمي لو ىذه الفقرة، كقاـ الباحث بفحص صػدؽ المحتػكل لالسػتبانة لمتأكػد مػف مػدل ارتبػاط 



 05. 

ؾ مػػف خػالؿ فحػص ارتبػاط عبػػارات كػؿ مجمكعػة عمػى حػػدة، كتػـ ذلػؾ مػف خػػالؿ فقػرات ا سػتبانة، كذلػ
فحػػص ارتبػػاط كػػؿ عبػػارة فػػي المجمكعػػة مػػع المجمػػكع الكمػػى لػػنفس المجمكعػػة، كذلػػؾ باسػػتخداـ معامػػؿ 

 (. .ارتباط بيرسكف كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ )
 (8جدول رقم )

 والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو انةيوضح معامل االرتباط بين درجة كل سلال من أسئمة االستب

م.ارتباط  رقم السلال
 بيرسون

م.ارتباط  رقم السلال  مستو  الداللة
 بيرسون

م.ارتباط  رقم السلال  مستو  الداللة
 بيرسون

 مستو  الداللة

 المال البشري مجال تنمية وتطوير رأس  مجال استثمار القدرات اإلستراتيجية  مجال تحديد االتجاه االستراتيجي
1. .609** 0.000  1. .726** 0.000  1. .718** 0.000 
2. ..661** 0.000  2. .827** 0.000  2. .634** 0.000 
3. ..626** 0.000  3. .790** 0.000  3. .728** 0.000 
4. ..844** 0.000  4. .874** 0.000  4. .727** 0.000 
5. ..823** 0.000  5. .653** 0.000  5. .860** 0.000 
6. ..741** 0.000  6. .678** 0.000  6. .830** 0.000 
 مجال تخزين المعرفة  مجال تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة  0.000 **727.. .7

 مجال تعزيز الثقافة التنظيمية
 بالممارسات األخالقية

 1. .626** 0.000  1. .787** 0.000 
 2. .865** 0.000  2. .837** 0.000 
 3. .886** 0.000  3. .470** 0.009 

1. .756** 0.000  4. .705** 0.000  4. .884** 0.000 
2. .687** 0.000  5. .864** 0.000  5. .543** 0.002 
3. .694** 0.000  6. .792** 0.000  6. .549** 0.002 
 مجال نقل ونشر المعرفة  مجال تطبيق المعرفة  0.000 **762. .4
5. .717** 0.000  1. .820** 0.000  1. .620** 0.000 
6. .797** 0.000  2. ..824** 0.000  2. .665** 0.000 

 مجال اكتساب المعرفة
 3. .796** 0.000  3. .386* 0.035 
 4. .754** 0.000  4. .682** 0.000 
 5. .775** 0.000  5. .766** 0.000 

1. .634** 0.000  6. .812** 0.000  6. .615** 0.000 
2. .711** 0.000  

 

 7. .806** 0.000 
3. .802** 0.000   8. .805** 0.000 
4. .795** 0.000   9. .816** 0.000 
5. .713** 0.000   10. .620** 0.000 
6. .448* 0.013    

 (. ≥ 1012α) عند مستو  داللة إحصائياً دااًل  االرتباط
 

ف مسػػػتكل إ( بػػػأف كػػػؿ الفقػػػرات تنتمػػػي لممحػػػكر الخػػػاص بيػػػا، حيػػػث .قػػػـ )يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ ر 
 (، كىذا يؤكد ا تساؽ الداخمي لالستبانة.≥5850αالد لة )
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 :(Reliability)فحص ثبات االستبانة  -1
يقصػد بنبػات ا سػتبانة أف تعطػػي نفػس النتيجػة لػك تػػـ إعػادة تكزيعيػا أكنػر مػػف مػرة تحػت نفػػس 

خرل أف نبات ا ستبانة يعني ا ستقرار في نتائج ا ستبانة كعدـ ت ييرىا الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أ
بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػك تػػـ إعػػادة تكزيعيػػا عمػػى أفػػراد العينػػة عػػدة مػػرات خػػالؿ فتػػرات زمنيػػة معينػػة، كقػػاـ 

يعممكف في كظائؼ إشرافية  مبحكنان  (5.) الباحث بتكزيع أداة القياس عمى عينة استطالعية تككنت مف
بقطػػػاع غػػػزة، كتػػػـ إدخاليػػػا إلػػػى الحاسػػػب ارلػػػي فػػػي  الشػػػؽ المػػػدني –رة الداخميػػػة كاألمػػػف الػػػكطنيكزافػػػي 

تبػػيف أف نبػػات المقيػػاس  (Cronbach's Alpha) ، كباسػػتخداـ معامػػؿ ألفػػا كركنبػػاخ(SPSS) برنػػامج
ف نػو كممػا كػاف  ،(Sekaran, 2003) ( كىػي درجػة عاليػة مػف المكنكقيػة، كبحسػب رأم0.957) يساكم
ؿ أعمى ف ف أداة القياس أفضؿ، كبذلؾ يككف النمكذج قد تػـ اختبػاره كالتحقػؽ مػف مػدل المكنكقيػة المعام

 -كزارة الداخمية كاألمف الػكطني بو، كىك ما دفع الباحث نحك الخطكة التالية، كىى التطبيؽ العممي عمى
 الشؽ المدني بقطاع غزة.

 (9جدول رقم )
 معدل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

 عدد األسئمة المجال الرقم
 ألفامعامل 

 كرونباخ
 9540. 31 القيادة ارستراتيجية .1
 9460. 32 عمميات إدارة المعرفة .2

 0.957 63 إجمالي كمي لالستبانة
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 :(Normality Distribution Test)اختبار التوزيع الطبيعي 

نػكع البيانػات، كتبػيف  لتحديػد (kolmogorov-Smirnov Test- K-S)اسػتخداـ اختبػار تػـ 
ف القيمػة ا حتماليػة لجميػع مجػا ت الدراسػة كانػت أكبػر مػف مسػتكل أأنيا تتبع التكزيع الطبيعي، حيث 

كلػػذلؾ تػػـ اسػػتخداـ ا ختبػػارات المعمميػػة  (،05كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ) (α ≤ 0.05)د لػػة 
 .الدراسةل جابة عمى فرضيات 

 (31جدول رقم )
 توزيع الطبيعينتائج اختبار ال

 القيمة االحتمالية المجال الرقم
(sig) 

 5140. القيادة ارستراتيجية .1
 6250. عمميات إدارة المعرفة .2

 0.756 إجمالي كمي لالستبانة
 

 :الدراسةإجراءات تطبيق أداة  :سادساً 
خ راجيا بعد التأكد مف صدؽ كنبات ا ستبانة كصالحيتيا لقياس ما كضعت ألجمو، كتعديميا كا 

 في صكرتيا النيائية قاـ الباحث بارجرا ات التالية:
كزارة الدراسػػػة مػػػف ذكم ا ختصػػػاص فػػػي  مجتمػػػعالحصػػػكؿ عمػػػى المكافقػػػة لتطبيػػػؽ ا سػػػتبانة عمػػػى  -0

 بقطاع غزة. الشؽ المدني –الداخمية كاألمف الكطني
بمػػػا يعػػػادؿ  ( اسػػػتبانة أم170،، حيػػػث تػػػـ اسػػػترداد عػػػدد )الػػػكزارة( اسػػػتبانة لكػػػؿ 177تكزيػػػع عػػػدد ) -0

( 165( استبانات ألنيا غير صالحة لالستخداـ، كبػذلؾ تبقػى عػدد )5%(، كتـ استبعاد عدد )96)
التي تـ اسػتخداميا  ،بة ا ستبانات الصالحة لالستخداـاستبانة صالحة لالستخداـ، كبذلؾ تككف نس

 %(.93بالفعؿ في عممية التحميؿ )
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 األساليب اإلحصائية: :سابعاً 

لتفريػػغ  (SPSS)ر العممػػي لمبحػػث اسػػتخدـ الباحػػث برنػػامج التحميػػؿ ارحصػػائي رنجػػاز ارطػػا
البيانػػات كتحميميػػا كاختبػػار الفػػركض، كمػػف ا ختبػػارات كاألسػػاليب ارحصػػائية التػػي تػػـ اسػػتخداميا فػػي 

 عممية التحميؿ ما يمي:
بشكؿ أساسي  النسب المئكية، كالتكرارات، كالمتكسط الحسابي، كالكزف النسبي، كيستخدـ ىذا األمر -0

 ألغراض معرفة تكرار فئات مت ير ما، كتفيد الباحث في كصؼ عينة الدراسة.
 ( لمعرفة نبات فقرات ا ستبانة.(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ  -0

لتحديػػػد نػػػكع البيانػػػات، ىػػػؿ تتبػػػع ( K-S –kolmogorov-Smirnov Test)اسػػػتخداـ اختبػػػار  -.
 طبيعي؟التكزيع الطبيعي أك التكزيع غير ال

  ..لمعرفة الفرؽ بيف متكسط الفقرة كالمتكسط الحيادم  (One sample T. Test) اختبار -4

معامػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف لقيػػاس درجػػػة ا رتبػػػاط بػػيف األسػػػئمة كالمجػػػاؿ الرئيسػػي ليػػػا كالعالقػػػات بػػػيف  -0
 مت يرات الدراسة.

تخدامو فػػي اختبػػار ، كتػـ اسػػ (Stepwise)، كبطريقػػة(Enter)ا نحػدار المتعػػدد باسػػتخداـ طريقػة  -5
حيث  ،، كىك يستخدـ لبياف دكر بعض المت يرات المستقمة في تفسير المت ير التابعالنانية الفرضية

خػػر بخطػػكات متسمسػػمة إلػػى النمػػكذج مػػع اسػػتبعاد يقػػـك ب دخػػاؿ المت يػػرات المسػػتقمة الكاحػػد تمػػك ار
 المت يرات التي تصبح غير مؤنرة بكجكد بقية المت يرات.

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات د لػػة  (One Way ANOVA) يف األحػػادمتحميػػؿ التبػػا -1
 إحصائية بيف نالث مجمكعات أك أكنر.

( لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات د لة إحصائية Independent samples T. testاختبار ) -.
 بيف مجمكعتيف مف البيانات الترتيبية.
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 الفصل الرابع

 الدراسة الميدانية
 

 الخصائص الشخصية كالكظيفية لعينة الدراسة. المبحث األول:

 .تحميؿ مجا ت الدراسة كمناقشتيا المبحث الثاني:

 اختبار فرضيات الدراسة. المبحث الثالث:



 05. 

 المبحث األول

 الدراسة عينةالخصائص الشخصية والوظيفية ل

 مقدمة:
بعد أف تـ جمعيا مف  الدراسةتـ في ىذا المبحث تحميؿ الخصائص الشخصية كالكظيفية لعينة 

خالؿ ا ستبانة المصممة لمبحث، كذلؾ رجرا  ا ختبارات الالزمة عمييا كربطيا مع مجمكعة مت يرات 
 أخرل.

 (33جدول رقم )

 الدراسةالخصائص الشخصية والوظيفية لعينة 



 % النسبة التكرار الدراسةالخصائص الشخصية والوظيفية لعينة  م.

 الكظيفة .1

 ئؼ ارشرافية مف الفئة العميا )إدارة عميا(الكظا
 )ككيؿ، ككيؿ مساعد، مدير عاـ(

7 4.2 

 الكظائؼ ارشرافية مف الفئة األكلى )إدارة كسطى(
 40.5 67 دير عاـ، مدير(م)نائب 

 الكظائؼ ارشرافية مف الفئة النانية )إدارة دنيا(
 )نائب مدير، رئيس قسـ، رئيس شعبة(

91 55.2 

 100.0 165 موعالمج

 الجنس .2
 81.8 135 ذكر
 18.2 30 أننى

 100.0 165 المجموع

3. 
سنكات 
 الخدمة

 70.9 117 سنكات 10أقؿ مف 
 11.5 19 سنة 15سنكات إلى أقؿ مف  10مف 
 11.5 19 سنة 20سنة إلى أقؿ مف  15مف 
 4.2 7 سنة 25سنة إلى أقؿ مف  20مف 

 1.8 3 سنة فأكنر 25
 100.0 165 المجموع
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 ( اآلتي:33ح من الجدول رقم )يتض
)نائػػب مػػدير، رئػػيس قسػػـ، رئػػيس شػػعبة(  الكظػػائؼ ارشػػرافية مػػف الفئػػة النانيػػة )إدارة دنيػػا(أف نسػػبة  -0

%(، تمتيػػػا الكظػػػائؼ ارشػػػرافية األخػػػرل، كيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى 0080ىػػػي األعمػػػى أم بنسػػػبة )
ف أكنػر مػف الكظػائؼ األعمػى حيػث الكظػائؼ الػدنيا تكػك  منظمػةطبيعة الييكؿ التنظيمػي داخػؿ أم 

 مستكل.
%(، .08.، حيث قدرت نسبتيـ )ارناثنسبة الذككر العامميف بالكظائؼ ارشرافية أعمى مف نسبة  -0

 كىذا يعتبر طبيعي بالنسبة لباقي كؿ المؤسسات، حيث ي مب عمى مؤسساتنا الطابع الذككرم.

 % النسبة التكرار الدراسةالخصائص الشخصية والوظيفية لعينة  م.

 العمر .4

 21.8 36 سنة 30أقؿ مف 
 44.8 74 سنة 40سنة إلى أقؿ مف  30مف 
 21.2 35 سنة 50سنة إلى أقؿ مف  40مف 

 12.1 20 سنة فأكنر 50مف 
 100.0 165 المجموع

5. 
المؤىؿ 

 مميالع

 12.1 20 دراسات عميا
 65.5 108 سبكالكريك 

 17.6 29 دبمـك متكسط
 4.8 8 نانكية عامة فأقؿ

 100.0 165 المجموع

6. 
الدكرات 
 التدريبية

 4.2 7 لـ ألتحؽ بأم دكرة
 3.6 6 دكرة كاحدة
 9.7 16 دكرتاف

 82.4 136 نالث دكرات فأكنر
 100.0 165 المجموع
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( سػنكات، حيػث 05نكات خػدمتيـ عػف )نسبة العامميف في الكظائؼ ارشرافية بكزارة الداخمية تقؿ س -.
 مف %(، كىذا ناتج عف التعيينات الناتجة عف ا نقساـ كاستنكاؼ أعداد كبيرة1586كانت نسبتيـ )
 مكظفي الكزارة.

 (45)قػؿ مػف أ إلػى (5.)مػف نسبة العػامميف فػي الكظػائؼ ارشػرافية بػكزارة الداخميػة تقػدر أعمػارىـ  -4
، كىػػذا نػاتج عػػف التعيينػػات الناتجػة عػػف ا نقسػػاـ (%.448( شػػخص كانػت نسػػبتيـ )14ىػػي ) سػنة

ف إعالنػات كمسػابقات تقػدـ ليػا خريجػك  مػكظفي الػكزارة، ممػا ترتػب عميػو مف كاستنكاؼ إعداد كبيرة
 مف مختمؼ التخصصات.

ف عمػى درجػة البكػالكريكس قػدرت نسػػبتيـ مك ف فػي الكظػائؼ ارشػرافية بػكزارة الداخميػػة كحاصػالعػاممك  -0
دخمػػكا الػػكزارة مػػف خػػالؿ إعالنػػات كمسػػابقات  الػػذيف ر طبيعػػي ألف معظميػػـ%(، كىػػذا يعتبػػ5080)

 كمؤىؿ البكالكريكس ىك الحد األدنى لدخكؿ الكظائؼ ارشرافية حسب قانكف الخدمة المدنية.

ف عمػى نػالث دكرات تدريبيػة كأكنػر قػدرت كحاصػمك ف في الكظائؼ ارشرافية بػكزارة الداخميػة العاممك  -5
فػػي تطػػكير ميػػاراتيـ كقػػدراتيـ،  ريبالباحػػث ذلػػؾ ردراكيػػـ بأىميػػة التػػد %(، كيعػػزك084.نسػػبتيـ )
 عمى تييئة الظركؼ ليـ لاللتحاؽ بالدكرات المختمفة. الكزارة تكحرص



 000 

 المبحث الثاني

 تحميل مجاالت الدراسة ومناقشتيا

 مقدمة:
تػػـ  ةانسػػة التػػي تػػـ صػػياغتيا مػػف خػػالؿ اسػػتبتػػـ فػػي ىػػذا المبحػػث تحميػػؿ كمناقشػػة أسػػئمة الدرا

تـ ك شتمؿ عمى مجمكعة مف المجا ت التي ت طي المت ير المستقؿ كالمت ير التابع، ا، بحيث تتصميمي
 تحميميا في ىذا المبحث.دىا لاستردايا عمى عينة الدراسة ك تكزيع

 

 أواًل: اإلجابة عن السلال األول من أسئمة الدراسة:
 

 في وزارة الداخمية؟االستراتيجية  دةنص السلال األول من أسئمة الدراسة عمى: ما واقع القيا

كل جابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ قػػػػاـ الباحػػػػث باسػػػػتخداـ المتكسػػػػطات كالتكػػػػرارات كالنسػػػػب المئكيػػػػة، 
 كضح ذلؾ:يكالجدكؿ التالي ، (One sample T. Test)كاختبار 
 

 (35جدول رقم )
 ستراتيجي( لكل سلال من مجال تحديد االتجاه االsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

0 0.000* 48.907 .96781 73.696 3.6848 
تجسػػد اسػػتراتيجية  تقػػـك الػػكزارة بتطػػكير رؤيػػة
 تكجينا كمستقبمنا المتكقع.

0.  

0 0.000* 52.282 .90384 73.576 3.6788 
تنبنػػػػػؽ مػػػػػف اسػػػػػتراتيجية  لػػػػػدل الػػػػػكزارة خطػػػػػة
 الرؤية المنشكدة.

0.  

1 0.000* 50.994 .86408 68.606 3.4303 
تسػػػػػتخدـ الرؤيػػػػػة كػػػػػدليؿ عمػػػػػؿ لمعديػػػػػد مػػػػػف 

 جكانب الكزارة.
..  

4 0.000* 48.286 .92061 69.212 3.4606 

تقػػـك الػػكزارة بتحميػػؿ البيئػػة الخارجيػػة لمتعػػرؼ 
التػػػي تػػػؤنر عمػػػى  عمػػػى المت يػػػرات المختمفػػػة

 العمؿ في المستقبؿ.

4.  

5 0.000* 43.833 .99993 68.242 3.4121 
تقػػـك الػػكزارة بتحميػػؿ العكامػػؿ البيئيػػة الداخميػػة 

 لمتعرؼ عمى مصادر القكة كالضعؼ.
0.  



 000 

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

. 0.000* 52.835 .88408 72.728 3.6364 

تمتمػػػػؾ الػػػػكزارة اررادة كالقػػػػدرة عمػػػػى المبػػػػادرة 
  التصػػػػػػػػكرات كاتخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرارات فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػك 

 الجديدة.
5.  

4 0.000* 52.186 .85181 69.212 3.4606 

مػػػع ا سػػػتراتيجية  ىنػػػاؾ اسػػػتمرارية لممحػػػاكرة
محػػػػػيط المنظمػػػػػة )التعامػػػػػؿ مػػػػػع المت يػػػػػرات 

 الخارجية(.
1.  

 جميع أسئمة المجال معاً  3.5377 70.754 72017. 63.099 *0.000 

 (.α ≤  (0.05لةإحصائيًا عند مستو  دال دااًل  * المتوسط الحسابي
 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:35من الجدول رقم )
 ( الػػػذم حػػػاز عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى  تقػػػـك الػػػكزارة بتطػػػكير رؤيػػػة0المتكسػػػط الحسػػػابي لمسػػػؤاؿ رقػػػـ ) -

%(، قيمػػة 73.696بػػكزف نسػػبي ) 3.6848)تجسػػد تكجينػػا كمسػػتقبمنا المتكقػػع  يسػػاكم )اسػػتراتيجية 
 (، لػػذلؾ يعتبػػر ىػػذا السػػؤاؿ0.000تسػػاكم ) (sig)ا حتماليػػة  ، كأف القيمػػة48.907)) (T)اختبػػار 
 (، كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة.α ≤(0.05إحصائيان عند مستكل د لة دا ن 

( الػػذم حػػاز عمػػى المرتبػػة األخيػػرة  تسػػتخدـ الرؤيػػة كػػدليؿ عمػػؿ 3المتكسػػط الحسػػابي لمسػػؤاؿ رقػػـ ) -
 (T)%(، قيمػػػػػة اختبػػػػػار (68.606( بػػػػػكزف نسػػػػػبي 3.4303لمعديػػػػػد مػػػػػف جكانػػػػػب الػػػػػكزارة  يسػػػػػاكم )

إحصػائيان دا ن  ، لذلؾ يعتبر ىػذا السػؤاؿ0.000)تساكم ) (sig)، كأف القيمة ا حتمالية (50.994)
(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ قػػد زاد α ≤ (0.05عنػػد مسػػتكل د لػػة 

 ني أف ىناؾ مكافقة بدرجة كبيرة.(، كىذا يع.عف درجة المكافقة المتكسطة كىي )

( بػػػكزف 3.5377كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم ) -
تسػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػة 107.324) (T)%(، قيمػػػػػػػة اختبػػػػػػػار 70.754نسػػػػػػػبي )

يػػدؿ عمػػى  كىػػذا (،α≤(0.05إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل د لػػة دا ن  (، لػػذلؾ يعتبػػر ىػػذا المجػػاؿ0.000)
 ، كيعػػزل ذلػػؾ إلػػى إدراؾ أفػػراد العينػػة لػػدكر القيػػادةكبيػػرةأف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ 

 .ا ستراتيجي في تحديد اتجاىياكزارة الفي ا ستراتيجية 



 00. 

 التػػي خمصػػت إلػػى أف القيػػادة(، 0500المعاضػػيدم كالطػػائي، اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع كػػؿ مػػف ) -
فػي ا سػتراتيجية  ترتبط كتؤنر معنكيان بالمركنة ارستراتيجية، كأنػو يجػب عمػى القيػاداتا ستراتيجية 

كدراسػػة  المنظمػػات المختمفػػة التعػػرؼ عمػػى أدكار تمػػؾ المؤسسػػات فػػي تحديػػد ا تجػػاه ارسػػتراتيجي.
كد عالقػػة ارتبػػاط كتػػأنير جػػالتػػي تكصػػمت إلػػى مجمكعػػة مػػف ا سػػتنتاجات أىميػػا ك ( 0500رحيمػػة، )

كقد يعكد ا تفاؽ مع الدراسات السابقة إلى  كالتييؤ لض كط العمؿ.ا ستراتيجية  ات القيادةبيف ميار 
 أىمية كجكد معايير مناسبة لتحديد ا تجاه ارستراتيجي، بحيث تككف كاضحة كمكضكعية.

 

 (31جدول رقم )
 اتيجية( لكل سلال من مجال استثمار القدرات اإلستر sigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

0 0.000* 60.871 .80317 76.122 3.8061 
لمكزارة عكامؿ نجاح مميزة )مكارد بشػرية أك 

 تكنكلكجيا أك نماذج أعماؿ جديدة(.
0.  

5 0.000* 35.378 1.09585 60.364 3.0182 
يػػتـ التكظيػػؼ كالترقيػػة عمػػى أسػػاس الكفػػا ة 

 كالقدرات المميزة.
0.  

0 0.000* 38.315 1.06469 63.516 3.1758 
لػػػدل الػػػكزارة اىتمػػػاـ بالكػػػادر الػػػكظيفي ذكم 

 المؤىالت العممية كالخبرات الجيدة.
..  

4 0.000* 42.920 .95953 64.122 3.2061 
بداعيػػػػػػػة ت ػػػػػػكلي اردارة أىميػػػػػػػة لألعمػػػػػػػاؿ ار

 كا بتكارية لدل المكظفيف.
4.  

. 0.000* 49.667 .89344 69.09 3.4545 
يكجػػػد أنظمػػػة معمكمػػػات كاتصػػػا ت تسػػػاعد 

 في اتخاذ القرارات.
0.  

0 0.000* 49.102 .91481 69.94 3.4970 
يػػػػتـ ا سػػػػتفادة مػػػػف المعرفػػػػة المتراكمػػػػة فػػػػي 

 أعماؿ الكزارة.
5.  

 جميع أسئمة المجال معاً  3.3596 67.192 71567. 60.300 *0.000 

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي
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 ( يمكف استنتاج ما يمي:.0مف الجدكؿ رقـ )
( الػػػذم حػػػاز عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى  لمػػػكزارة عكامػػػؿ نجػػػاح مميػػػزة 0المتكسػػػط الحسػػػابي لمسػػػؤاؿ رقػػػـ ) -

( بػػػػػػػػكزف نسػػػػػػػػبي 3.8061ديػػػػػػػػدة(  يسػػػػػػػػاكم ))مػػػػػػػػكارد بشػػػػػػػػرية أك تكنكلكجيػػػػػػػػا أك نمػػػػػػػػاذج أعمػػػػػػػػاؿ ج
(، 0.000تسػػػػػاكم ) (sig)(، كأف القيمػػػػػة ا حتماليػػػػػة 60.871) (T)%(، قيمػػػػػة اختبػػػػػار 76.122)

(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط α ≤(0.05إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل د لػػة دا ن  لػػذلؾ يعتبػػر ىػػذا السػػؤاؿ
ا سػتراتيجية  فػي اسػتنمار القػدراتية ا ستراتيج حكؿ دكر القيادة كبيرةدرجة ا ستجابة ليذا السؤاؿ 

كقمػة ارمكانيػات  ،في الكزارة، كيعزك الباحث ىذه النسبة إلى عدـ ا ستقرار في الكزارات الفمسطينية
 المالية كالمادية.

( الػػذم حػػاز عمػػى المرتبػػة األخيػػرة  يػػتـ التكظيػػؼ كالترقيػػة عمػػى 0المتكسػػط الحسػػابي لمسػػؤاؿ رقػػـ ) -
 (T)%(، قيمػػة اختبػػار (60.364( بػػكزف نسػػبي 3.0182لمميػػزة  يسػػاكم )أسػػاس الكفػػا ة كالقػػدرات ا

إحصػائيان دا ن  ، لذلؾ يعتبر ىػذا السػؤاؿ0.000)تساكم ) (sig)، كأف القيمة ا حتمالية (35.378)
 متكسطة.مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ا ستجابة ليذا المجاؿ (، α ≤ (0.05عند مستكل د لة 

( بػػػكزف 3.3596أف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم )كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػػف القػػكؿ بػػ -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 60.300) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 67.192نسػػػػػػػػبي )

(، ممػا يػدؿ عمػى α≤ (0.05إحصػائيان عنػد مسػتكل د لػة دا ن  (، لػذلؾ يعتبػر ىػذا المجػاؿ0.000)
ضركرة كجكد إدراؾ أفراد العينة ، كيعزل ذلؾ إلى تكسطةمأف متكسط درجة ا ستجابة ليذا المجاؿ 

 لمكزارة.ا ستراتيجية  في استنمار القدراتا ستراتيجية  تكجو لدل القيادة

التي خمصت إلػى البحػث (، 0500 دراسة )المعاضيدم كالطائي، اتفقت الدراسة الحالية مع كؿ مف -
التػي تمكػف ا ستراتيجية  كات تحقيؽ المركنةعف أىـ ارليات كالكسائؿ التي تمكنيا مف اعتمادىا أد

 ,Yasin) المنظمة مف ا ستجابة السريعة لمبيئػة المتسػارعة كا سػتعداد ليػا، كمػا اتفقػت مػع دراسػة

ف يسػتخدمكف مجمكعػة أكسػع مػف إسػتراتيجيات القيػادة القادة الناجحي التي خمصت إلى أف، (2006
تكجػػو حقيقػػي  السػػابقة إلػػى أىميػػة كجػػكد ةفػػاؽ مػػع الدراسػػكقػػد يعػػكد ا ت .مقارنػػة بالقػػادة األقػػؿ نجاحػػان 

 لدل القيادة  ستنمار القدرات ارستراتيجية.



 000 

 (34جدول رقم )
 ( لكل سلال من مجال تنمية وتطوير رأس المال البشريsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
يالمعيار   

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

0 0.000* 48.637 .91396 69.212 3.4606 
تسػػػػػػػاعد الػػػػػػػكزارة مكظفييػػػػػػػا عمػػػػػػػى تطػػػػػػػػكير 

 مياراتيـ بشكؿ مستمر.
0.  

0 0.000* 53.247 .87285 72.364 3.6182 
يػػػػتـ تنظػػػػيـ دكرات تدريبيػػػػة متنكعػػػػة تراعػػػػي 

 احتياجات المكظفيف.
0.  

0 0.000* 37.899 1.10103 64.97 3.2485 
تكػػػػػػافئ الػػػػػػكزارة المػػػػػػكظفيف ذكم التقػػػػػػديرات 

 العالية في تقكيـ األدا  السنكم.
..  

4 0.000* 47.449 .88106 65.09 3.2545 
يتـ منح العامميف السػمطات الالزمػة رنجػاز 
نبات قدراتيـ )تمكيف العامميف(.  أعماليـ كا 

4.  

. 0.000* 45.052 .93139 65.334 3.2667 
ارة بالعمػػػؿ الجمػػػاعي مػػػف خػػػػالؿ تيػػػتـ الػػػكز 

 تككيف فرؽ العمؿ.
0.  

عداد قادة مستقبمييف. 3.0303 60.606 1.03255 37.698 *0.000 5 .5 تيتـ الكزارة بتييئة كا   

4 0.000* 52.186 .85181 69.212 3.4606 

مػػع ا سػػتراتيجية  ىنػػاؾ اسػػتمرارية لممحػػاكرة
محػػػػيط المنظمػػػػػة )التعامػػػػػؿ مػػػػػع المت يػػػػػرات 

 الخارجية(.
1.  

 جميع أسئمة المجال معاً  3.3131 66.262 70658. 60.231 *0.000 

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي
 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:34من الجدول رقم )
 ( الذم حاز عمى المرتبة األكلى  يتـ تنظيـ دكرات تدريبية متنكعة0المتكسط الحسابي لمسؤاؿ رقـ ) -

 (T)%(، قيمػػػػة اختبػػػػار 72.364( بػػػػكزف نسػػػػبي )3.6182تراعػػػػي احتياجػػػػات المػػػػكظفيف  يسػػػػاكم )
إحصػائيان دا ن  (، لذلؾ يعتبػر ىػذا السػؤاؿ0.000تساكم ) (sig)(، كأف القيمة ا حتمالية 53.247)

 (، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ا ستجابة ليذا السؤاؿ كبيرة.α ≤(0.05عند مستكل د لة 
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عػداد قػادة 5سط الحسابي لمسؤاؿ رقـ )المتك  - ( الذم حاز عمػى المرتبػة األخيػرة  تيػتـ الػكزارة بتييئػة كا 
، كأف (37.698) (T)%(، قيمػػػػة اختبػػػػار (60.606( بػػػػكزف نسػػػػبي 3.0303مسػػػػتقبمييف  يسػػػػاكم )

 إحصائيان عند مستكل د لػةدا ن  ، لذلؾ يعتبر ىذا السؤاؿ0.000)تساكم ) (sig)القيمة ا حتمالية 
0.05) ≥ α ،)متكسطة.السؤاؿ يدؿ عمى أف متكسط درجة ا ستجابة ليذا  ىذا 

( بػػػكزف 3.3131كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم ) -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 60.231) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 66.262نسػػػػػػػػبي )

(، مما يدؿ عمػى أف α≤(0.05إحصائيان عند مستكل د لة دا ن  اؿ(، لذلؾ يعتبر ىذا المج0.000)
، كيعػػزل ذلػػؾ إلػػى إدراؾ أفػػراد العينػػة بكجػػكد قصػػكر متكسػػطةمتكسػػط درجػػة ا سػػتجابة ليػػذا المجػػاؿ 

، كيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى قمػػػة كتطػػػكيره فػػػي تنميػػػة رأس المػػػاؿ البشػػػرما سػػػتراتيجية  لػػػدل القيػػػادة
 حصار المفركض عمى قطاع غزة.ارمكانات المادية كالمالية كال

النتػائج أىميػا كالتي تكصػمت إلػى مجمكعػة مػف  (Singh, 2008) دراسةة مع اتفقت الدراسة الحالي -
، كمػػا اتفقػػت مػػع يجػػب أف يعطػػى لمعػػامميف السػػمطة كحريػػة التفكيػػر كالقػػدرة الكافيػػة فػػي التصػػرؼ وأنػػ

تػػػأنيران مػػػف بػػػيف عكامػػػؿ النقافػػػة ( أف القيػػػادة كانػػػت العامػػػؿ األكنػػػر 0505دراسػػػة )المػػػداف ك خػػػريف، 
 التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة. كقد يعكد ا تفاؽ لضركرة ا ىتماـ بالككادر اردارية كالفنية.

 

 (32جدول رقم )
 ( لكل سلال من مجال تعزيزsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية

 الرتبة
القيمة 

 ماليةاالحت
(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

. 0.000* 52.947 .86455 71.272 3.5636 
تسػػعى الػػكزارة إلػػى إشػػاعة القػػيـ كالمعتقػػدات 

 المتبعة.ا ستراتيجية  التي تنسجـ مع
0.  

4 0.000* 51.490 .87391 70.06 3.5030 
ارة دليػػػػػؿ يكضػػػػػح معػػػػػايير يكجػػػػػد لػػػػػدل الػػػػػكز 

 السمكؾ األخالقي الذم تمتـز بو الكزارة.
0.  

0 0.000* 54.693 .86686 73.818 3.6909 
يػػػتـ التأكيػػػد عمػػػى المعػػػايير األخالقيػػػة أننػػػا  

 إنجاز العمؿ.
..  
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 الرتبة
القيمة 

 ماليةاالحت
(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

5 0.000* 39.188 1.02507 62.546 3.1273 
تقػػػػػـك الػػػػػكزارة بمكافػػػػػأة الممتػػػػػزميف بالسػػػػػمكؾ 

 األخالقي في العمؿ.
4.  

0 0.000* 43.469 1.06382 72 3.6000 
يمنػػػؿ الػػػرئيس قػػػدكة لممرؤكسػػػيف مػػػف خػػػالؿ 

 ممارساتو األخالقية.
0.  

0 0.000* 40.167 1.07762 67.394 3.3697 
يمػػػػارس الػػػػػرئيس نمػػػػػط القيػػػػػادة الديمقراطيػػػػػة 

 لممرؤكسيف بد ن مف القيادة التسمطية.
5.  

مة المجال معاً جميع أسئ 3.4758 69.516 70860. 63.007 *0.000   

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي
 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:32من الجدول رقم )
( الػػػذم حػػػاز عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى  يػػػتـ التأكيػػػد عمػػػى المعػػػايير .المتكسػػػط الحسػػػابي لمسػػػؤاؿ رقػػػـ ) -

 (T)%(، قيمػػػة اختبػػػار 73.818) ( بػػػكزف نسػػػبي3.6909األخالقيػػػة أننػػػا  إنجػػػاز العمػػػؿ  يسػػػاكم )
إحصػائيان دا ن  (، لذلؾ يعتبػر ىػذا السػؤاؿ0.000تساكم ) (sig)(، كأف القيمة ا حتمالية 54.693)

 (، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ا ستجابة ليذا السؤاؿ كبيرة.α ≤0.05عند مستكل د لة )
يػرة  تقػـك الػكزارة بمكافػأة الممتػزميف ( الػذم حػاز عمػى المرتبػة األخ4المتكسط الحسػابي لمسػؤاؿ رقػـ ) -

 (T)%(، قيمػػة اختبػػػار (62.546( بػػكزف نسػػػبي 3.1273بالسػػمكؾ األخالقػػي فػػػي العمػػؿ  يسػػػاكم )
إحصػائيان دا ن  ، لذلؾ يعتبػر ىػذا السػؤاؿ0.000)تساكم ) (sig)(، كأف القيمة ا حتمالية 39.188)

 متكسطة.جة ا ستجابة ليذا المجاؿ (، مما يدؿ عمى أف متكسط در α ≤ 0.05عند مستكل د لة )

( بػػػكزف 3.4758كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم ) -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 63.007) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 69.516نسػػػػػػػػبي )

(، مما يدؿ عمػى أف α≤0.05إحصائيان عند مستكل د لة )دا ن  (، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ0.000)
 ، كيعػػػزل ذلػػػؾ إلػػػى إدراؾ أفػػػراد العينػػػة بالػػػدكر الحيػػػكم لمقيػػػادةكبيػػػرةمتكسػػػط درجػػػة ا سػػػتجابة ليػػػذا 

 في تعزيز النقافة التنظيمية المتعمقة بالممارسات األخالقية.ا ستراتيجية 



 00. 

)التحكيميػة، أف أفعػاؿ القائػد  تالتػي كشػف، (Ugurluglu, 2010) اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة -
كارداريػػػػة، كالسياسػػػػية، كاألخالقيػػػػة( ارتبطػػػػت بفعاليػػػػة المػػػػدير، كأف إجػػػػرا ات القائػػػػد تػػػػأنرت بالبيئػػػػة 

نماط النقافة المحافظة كأف ىناؾ  ( عمى كجكد.055كاتفقت مع دراسة )المربع،  التنظيمية المعقدة.
 قافػة المرنػة، كمسػاىمة القيػادةالمشاركة كبيف كؿ مػف النا ستراتيجية  ارتباط طردم قكم بيف القيادة

السػابقة  كقد يعكد ا تفػاؽ مػع الدراسػات المشاركة في تطكير النقافة التنظيمية السائدة،ا ستراتيجية 
 تشجيع الممارسات األخالقية.إلى أىمية 

 (36جدول رقم )

 ( لكل سلال من مجال تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنةsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

4 0.000* 47.730 .90359 67.152 3.3576 
يػػتـ التأكػػد مػػف أف األدا  الفعمػػي ينسػػجـ مػػع 

 األىداؼ ارستراتيجية.
0.  

0 0.000* 46.560 .98818 71.636 3.5818 
ظػػػػػػػػاـ رقػػػػػػػػابي لمتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف األدا  يكجػػػػػػػػد ن

 مصاحبان لمنظاـ الرقابي المالي.
0.  

0 0.000* 53.162 .85228 70.546 3.5273 
يكجد تكجو لمتصحيح با عتماد عمى أنظمة 

 الرقابة المتبعة.
..  

. 0.000* 50.243 .87854 68.728 3.4364 
يػػػػػػػػػػتـ المكازنػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيف ا ىتمػػػػػػػػػػاـ بالرقابػػػػػػػػػػة 

 العمؿ. كا ستقاللية الالزمة ألدا 
4.  

0 0.000* 45.938 .93376 66.788 3.3394 

يمػػػػارس الػػػػرئيس نمػػػػط القيػػػػادة القائمػػػػة عمػػػػى 
النتػػػػػػػائج بػػػػػػػد ن مػػػػػػػف القيػػػػػػػادة القائمػػػػػػػة عمػػػػػػػى 

 الضبط.
0.  

.5 .سنكيةاستراتيجية  ىناؾ مراجعة 3.3273 66.546 94458. 45.247 *0.000 5  
ال معاً جميع أسئمة المج 3.4283 68.566 71786. 61.345 *0.000   

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي
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 ( يمكن استنتاج ما يمي:36من الجدول رقم )
( الػذم حػاز عمػػى المرتبػة األكلػى  يكجػد نظػػاـ رقػابي لمتحقػؽ مػػف 0المتكسػط الحسػابي لمسػؤاؿ رقػػـ ) -

%(، قيمػة اختبػار 71.636نسػبي )( بػكزف 3.5818األدا  مصاحبان لمنظاـ الرقابي المالي  يساكم )
(T) (46.560 كأف القيمػػػػة ا حتماليػػػػة ،)(sig) ( لػػػػذلؾ يعتبػػػػر ىػػػػذا السػػػػؤاؿ0.000تسػػػػاكم ،)  دا ن

(، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة ا سػتجابة ليػذا السػؤاؿ α ≤0.05إحصػائيان عنػد مسػتكل د لػة )
 كبيرة.

اسػػػتراتيجية  األخيػػػرة  ىنػػػاؾ مراجعػػػة( الػػػذم حػػػاز عمػػػى المرتبػػػة 5المتكسػػػط الحسػػػابي لمسػػػؤاؿ رقػػػـ ) -
(، كأف القيمػػة 45.247) (T)%(، قيمػػة اختبػػار (66.546( بػػكزف نسػػبي 3.3273سػػنكية  يسػػاكم )

إحصػػػػائيان عنػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة دا ن  (، لػػػذلؾ يعتبػػػػر ىػػػػذا السػػػؤاؿ0.000تسػػػػاكم ) (sig)ا حتماليػػػة 
0.05) ≥ αمتكسطة. (، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ا ستجابة ليذا المجاؿ 

( بػػػكزف 3.4283كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم ) -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 61.345) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 68.566نسػػػػػػػػبي )

(، مما يدؿ عمػى أف α≤0.05إحصائيان عند مستكل د لة )دا ن  (، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ0.000)
، كيعػزل ذلػؾ إلػى إدراؾ أفػراد العينػة بكجػكد ضػعؼ فػي كبيػرةط درجة ا سػتجابة ليػذا المجػاؿ متكس

مجػػاؿ تنفيػػذ رقابػػة تنظيميػػة متكازنػػة، كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ إلػػى قمػػة ارمكانػػات الماليػػة كالماديػػة كعػػدـ 
 صرؼ الركاتب لشيكر طكيمة.

اشرة ػػػػػػاؾ عالقػػة مبػػػػػػػأف ىن التػػي خمصػػت إلػػى، (Zack, 2009) اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة -
اشرة بيف األدا  المػالي كاألدا  التنظيمػي، ػػػػػػبيف إدارة المعرفة كاألدا  التنظيمي، كأف ىناؾ عالقة مب

ىناؾ عالقة مباشرة بيف األدا  المالي كممارسات إدارة المعرفة، كأف ىنػاؾ عكامػؿ أخػرل  -كأيضان -
. كقػد يعػكد ا تفػاؽ بالعمال  كتطكير المنػتج كتميػز المبيعػاتتؤنر في األدا  المالي كعالقة الشركة 

 .منظمةتنفيذ الرقابة المتكازنة داخؿ ال مع الدراسات السابقة إلى أىمية
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 (37جدول رقم )
 ( لكل محاور القيادة اإلستراتيجيةsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

.0 .متكسط تحديد ا تجاه 3.5377 70.754 72017. 63.099 *0.000 0  

.0 ارستراتيجية.متكسط استنمار القدرات  3.3596 67.192 71567. 60.300 *0.000 4  

.. .الماؿ الفكرم أسر متكسط تنمية كتطكير  3.3131 66.262 70658. 60.231 *0.000 0  

.4 .متكسط تعزيز النقافة التنظيمية 3.4758 69.516 70860. 63.007 *0.000 0  

.0 .متكسط تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنة 3.4283 68.566 71786. 61.345 *0.000 .  
 متوسط القيادة اإلستراتيجية 3.4229 68.458 61076. 71.989 *0.000 

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللة داالً  * المتوسط الحسابي
 ( يمكن استنتاج ما يمي:37من الجدول رقم )

( بػػكزف 3.5377أف المحػػكر الخػػاص بتحديػػد ا تجػػاه حػػاز عمػػى المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي ) -
( كبكزف نسبي 3.4758%(، يميو محكر تعزيز النقافة التنظيمية بمتكسط حسابي )70.754نسبي )

بمتكسػػػػط  رأس المػػػػاؿ الفكػػػػرم خػػػػر محػػػػكر ترتيبػػػػان كػػػػاف محػػػػكر تنميػػػػة كتطػػػػكير  %(، كأف66.262)
 %(.66.262( كبكزف نسبي )3.3131حسابي )

%(، كىػذا يعنػي 68.458( كبػكزف نسػبي )3.4229ككؿ فقػد كػاف )ا ستراتيجية  أما متكسط القيادة -
شػؽ المػدني بقطػاع غػزة ال –بػكزارة الداخميػة كاألمػف الػكطنيا سػتراتيجية  بأف كاقػع ممارسػات القيػادة

بكزارة ا ستراتيجية  %(، كىذا يدؿ عمى ضركرة تعزيز ىذه الممارسات لمقيادة68.458بكزف نسبي )
 .كاألمف الكطني الداخمية



 000 

 ثانيًا: اإلجابة عن السلال الثاني من أسئمة الدراسة:
 زارة الداخمية؟نص السلال الثاني من أسئمة الدراسة عمى: ما واقع عمميات إدارة المعرفة في و 

كل جابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا السػػػػؤاؿ قػػػػاـ الباحػػػػث باسػػػػتخداـ المتكسػػػػطات كالتكػػػػرارات كالنسػػػػب المئكيػػػػة، 
 ،%(55( كىػػي تعػػادؿ ).، حيػػث كػػاف المتكسػػط ا فتراضػػي )(One sample T. Test)كاختبػػار 

 كضح ذلؾ:يكالجدكؿ التالي 
 (38جدول رقم )

 من مجال اكتساب المعرفة ( لكل سلالsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

0 0.000* 43.211 .95125 64 3.2000 
تعمؿ الكزارة عمى تجميع المعرفة في مكػاف 

 كاحد.
0.  

4 0.000* 43.500 .95567 64.728 3.2364 
الكزارة أفرادىا عمى البحػث كالتطػكير  تشجع

 عف المعرفة المرتبطة بأنشطتيا.
0.  

. 0.000* 34.259 1.05894 56.484 2.8242 
ترصػػػػػد الػػػػػكزارة ميزانيػػػػػة  كتسػػػػػاب المعرفػػػػػة 

 الخارجية.
..  

0 0.000* 41.715 1.00964 65.576 3.2788 
تشػػػػػػػجع الػػػػػػػكزارة عمػػػػػػػى اكتسػػػػػػػاب المعرفػػػػػػػػة 

 الداخمية.
4.  

0 0.000* 42.363 .97029 64 3.2000 
تقـك الكزارة بالرصد المنظـ لممعرفة المتاحة 

 كالمتجددة مف مصادرىا المختمفة.
0.  

0 0.000* 43.111 .98417 66.06 3.3030 

يتػػػكفر لػػػدل األفػػػراد ا سػػػتعداد لمبحػػػث عػػػف 
المعرفػػة المرتبطػػة بأنشػػطتيا مػػف المصػػػادر 

 المتعددة.
5.  

. 0.000* 45.365 .92326 65.212 3.2606 
تعمؿ الكزارة عمى تبادؿ المعرفػة مػف خػالؿ 

 العمؿ الجماعي/ فرؽ العمؿ.
1.  

1 0.000* 37.211 1.05233 60.97 3.0485 

تػػػػػػكفر الػػػػػػكزارة كسػػػػػػائؿ تكنكلكجيػػػػػػة متطػػػػػػكرة 
لتجميػع كتكنيػػؽ التجػػارب كالخبػػرات المتػػكفرة 

 لممساعدة في اكتساب المعرفة.
..  

ع أسئمة المجال معاً جمي 3.1689 63.378 72897. 55.840 *0.000   

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي



 000 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:38من الجدول رقم )
( الػػذم حػػاز عمػػى المرتبػػة األكلػػى  يتػػكفر لػػدل األفػػراد ا سػػتعداد 5المتكسػػط الحسػػابي لمسػػؤاؿ رقػػـ ) -

( بػػكزف نسػػبي 3.30308المتعػػددة  يسػػاكم )لمبحػػث عػػف المعرفػػة المرتبطػػة بأنشػػطتيا مػػف المصػػادر 
(، لػذلؾ 0.000تسػاكم ) (sig)(، كأف القيمػة ا حتماليػة 43.111) (T)%(، قيمة اختبار 66.06)

(، ممػا يػػدؿ عمػى أف متكسػط درجػػة α ≤0.05إحصػائيان عنػد مسػػتكل د لػة )دا ن  يعتبػر ىػذا السػػؤاؿ
 متكسطة.ا ستجابة ليذا السؤاؿ 

( الذم حاز عمػى المرتبػة األخيػرة  ترصػد الػكزارة ميزانيػة  كتسػاب .ؿ رقـ )المتكسط الحسابي لمسؤا -
(، 34.259) (T)%(، قيمػػة اختبػػار 56.484( بػػكزف نسػػبي )2.8242المعرفػػة الخارجيػػة  يسػػاكم )

إحصػائيان عنػد مسػتكل دا ن  (، لػذلؾ يعتبػر ىػذا السػؤاؿ0.000تساكم ) (sig)كأف القيمة ا حتمالية 
 متكسطة.مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ا ستجابة ليذا المجاؿ  (،α ≤ (0.05د لة 

( بػػػكزف 3.1689كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم ) -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 55.840) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 63.378نسػػػػػػػػبي )

(، مما يدؿ عمػى أف α≤(0.05ان عند مستكل د لة إحصائيدا ن  (، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ0.000)
، كيعػزل ذلػؾ إلػى إدراؾ أفػراد العينػة ألىميػة التكنكلكجيػا فػي متكسػطةمتكسط درجة ا سػتجابة ليػذا 

 كالدكر الذم تمعبو في تقميؿ الكقت كالجيد كالتكاليؼ كالنكعية في العمؿ. ،تطكير البنا  التنظيمي

إدراؾ  التػػػي خمصػػػػت إلػػػػى أف(، 0556البشابشػػػة كالحمػػػػد، ) الدراسػػػػة الحاليػػػة مػػػػع كػػػؿ مػػػػف اختمفػػػت -
المػػديريف ردارة المعرفػػػة جػػا ت بدرجػػػة مرتفعػػػة، كأنػػو يكجػػػد أنػػر لبعػػػد اكتسػػػاب المعرفػػة فػػػي فاعميػػػة 

المنظمػات األردنيػة العامػة كالخاصػة تػدرؾ  التػي تكصػمت إلػى( 0550حجػازم، . كدراسة )المديريف
كتمػػػػارس عمميػػػػات المعرفػػػػة مػػػػف حيػػػػث خمقيػػػػا كتشػػػػاركيتيا  مفيػػػػـك إدارة المعرفػػػػة كدكرىػػػػا كأىػػػػدافيا،

نتيجػػػة  اكتسػػػاب المعرفػػػةالصػػػعكبة فػػػي مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة إلػػػى  ا خػػػتالؼكقػػػد يعػػػكد كتعمميػػػا. 
 الحصار المفركض عمى قطاع غزة.



 00. 

 (39جدول رقم )
 ( لكل سلال من مجال تخزين المعرفةsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

0 0.000* 52.600 .90134 73.818 3.6909 
تعمؿ الكزارة عمى تخزيف المعرفػة مػف خػالؿ 

 تكنكلكجيا المعمكمات المتكفرة.
0.  

0 0.000* 51.401 .87391 69.94 3.4970 
نيػة فػي الػكزارة القػدرة عمػى لدل الجيات المع

 تنظيـ المعرفة المكتسبة.
0.  

.. تخزف المعرفة في أماكف  منة. 3.5636 71.272 98952. 46.260 *0.000 .  

4 0.000* 47.794 .95288 70.91 3.5455 

يكجػػػػػػػد بػػػػػػػالكزارة  ليػػػػػػػات كاضػػػػػػػحة لتصػػػػػػػنيؼ 
المعمكمػػػات كتكنيقيػػػا بالطريقػػػة التػػػي يتطمبيػػػا 

 العمؿ.
4.  

5 0.000* 47.650 .94106 69.818 3.4909 
يػػػػتـ الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى المعرفػػػػة بسػػػػػيكلة مػػػػػف 

 مراكز الحفظ.
0.  

0 0.000* 49.537 .93507 72.122 3.6061 
تقػػـك الػػكزارة كبشػػكؿ مسػػتمر بمراقبػػة كمتابعػػة 

 سير العمؿ.
5.  

 جميع أسئمة المجال معاً  3.5657 71.314 73199. 62.572 *0.000 

 (.α ≤  (0.05ئيًا عند مستو  داللةإحصادااًل  * المتوسط الحسابي
 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:39من جدول رقم )
( الػػػذم حػػػاز عمػػػى المرتبػػػة األكلػػػى  تعمػػػؿ الػػػكزارة عمػػػى تخػػػزيف 0المتكسػػػط الحسػػػابي لمسػػػؤاؿ رقػػػـ ) -

%(، 73.818بػػكزف نسػػبي ) 3.6909)المعرفػػة مػػف خػػالؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات المتػػكفرة  يسػػاكم )
(، لػػػذلؾ يعتبػػػر ىػػػذا 0.000تسػػػاكم ) (sig)(، كأف القيمػػػة ا حتماليػػػة 52.600) (T)قيمػػػة اختبػػػار 

(، ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة ا سػػتجابة α ≤(0.05إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل د لػػة دا ن  السػػؤاؿ
 ليذا السؤاؿ كبيرة.
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( الػػذم حػػاز عمػػى المرتبػػة األخيػػرة  يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى المعرفػػة 0المتكسػػط الحسػػابي لمسػػؤاؿ رقػػـ ) -
 (T)%(، قيمػػػػة اختبػػػػار (69.818( بػػػػكزف نسػػػػبي 3.4909يكلة مػػػػف مراكػػػػز الحفػػػػظ  يسػػػػاكم )بسػػػػ

دا ن  ، لػػػػػػذلؾ يعتبػػػػػػر ىػػػػػػذا السػػػػػػؤاؿ0.000)تسػػػػػػاكم ) (sig)(، كأف القيمػػػػػػة ا حتماليػػػػػػة (47.6509
(، مما يدؿ عمى أف متكسػط درجػة ا سػتجابة ليػذا المجػاؿ α ≤ (0.05إحصائيان عند مستكل د لة 

 كبيرة.

( بػػػكزف 3.5657يمكػػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم ) كبشػػكؿ عػػاـ -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 62.572) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 71.314نسػػػػػػػػبي )

(، مما يدؿ عمػى أف α≤(0.05إحصائيان عند مستكل د لة دا ن  (، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ0.000)
، كيعػزل ذلػؾ إلػى إدراؾ أفػراد العينػة ألىميػة التكنكلكجيػا كبيػرةيذا المجػاؿ متكسط درجة ا ستجابة ل

فػػػي تطػػػكير البنػػػا  التنظيمػػػي كالػػػدكر الػػػذم تمعبػػػو فػػػي تقميػػػؿ الكقػػػت كالجيػػػد كالتكػػػاليؼ كالنكعيػػػة فػػػي 
 العمؿ.

الػكزارات تطبػؽ بػرامج أف  التػي خمصػت إلػى، (0554)أبػك قبػة،  اتفقت الدراسة الحاليػة مػع كػؿ مػف -
إدارة المعرفػػة كالمعمكمػػات، كأف المشػػكالت التػػي تكاجػػو إدارة المعرفػػة فػػي الػػكزارات ىػػي عػػدـ كأنظمػػة 

 .الػػدعـ الكػػافي مػػف اردارة العميػػا، كضػػعؼ عمميػػة خػػزف المعرفػػة كبخاصػػة المعرفػػة الضػػمنية منيػػا
التػػي تكصػػمت أف النقافػػة التػػي مركزىػػا المعرفػػة  (Donate & Guadamillas, 2011)كدراسػػة 

مكجيػػػة نحػػػك المعرفػػػة تػػػؤدم دكران معتػػػد ن فػػػي العالقػػػة بػػػيف ممارسػػػات اكتشػػػاؼ المعرفػػػػة كالقيػػػادة ال
أف  التػػي تكصػمت إلػػى (Sanjay, 2008) كدراسػة كاسػت الليا مػف جيػػة كاربػداع مػف جيػػة أخػرل.

ميارات التفكيض مػف أكنػر السػمككيات القياديػة جػدكل فػي خمػؽ كتخػزيف كتنظػيـ كتطبيػؽ كاسػتخداـ 
التي تكصمت إلى أف  (Miguel et al, 2005)الصريحة في الشركات. كدراسة المعرفة الضمنية ك 

كتخزينيػا  كلكف يتـ تجاىميا بسبب ضعؼ تقاسػـ المعرفػة التنظيميػة ؛المديريف يدرككف إدارة المعرفة
خػػزف لممعرفػػة لتػػكفير الجيػػد  كقػػد يعػػكد ا تفػػاؽ مػػع الدراسػػات السػػابقة إلػػى أىميػػة كجػػكد. كاسػػت الليا
 .ساعد في است الؿ الفرص المتاحةت كالتكاليؼ



 000 

 (51جدول رقم )
 ( لكل سلال من مجال نقل ونشر المعرفةsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

4 0.000* 42.869 .99154 66.182 3.3091 
تسػػػػمح الػػػػكزارة بتبػػػػادؿ المعرفػػػػة فػػػػي جميػػػػع 

 المستكيات اردارية.
0.  

6 0.000* 40.835 1.01424 64.484 3.2242 

تشجع األفراد عمى  منظمةالسياسة العامة لم
عػػػػػػػػػػػػرض أفكػػػػػػػػػػػػارىـ الجديػػػػػػػػػػػػدة المرتبطػػػػػػػػػػػػة 

 بأنشطتيا.
0.  

0 0.000* 44.608 .98952 68.728 3.4364 
شػػػػػاركة يتقبػػػػػؿ العػػػػػاممكف عمميػػػػػة النقػػػػػؿ كالم

 كالتبادؿ في المعارؼ كالخبرات.
..  

1 0.000* 47.082 .89124 65.334 3.2667 

تتػػػػكافر المسػػػػاعدة مػػػػف جيػػػػات متخصصػػػػة 
بػػػػػػالكزارة لتفسػػػػػػير المعػػػػػػارؼ المتاحػػػػػػة عنػػػػػػد 

 الحاجة.
4.  

0 0.000* 46.131 .92141 66.182 3.3091 
نظػػػػػاـ العمػػػػػؿ فػػػػػي الػػػػػكزارة مصػػػػػمـ بشػػػػػكؿ 

 يساعد عمى نشر المعرفة.
0.  

. 0.000* 42.972 .97466 65.212 3.2606 

تتسػػـ شػػػبكات ا تصػػاؿ الداخميػػػة بالكضػػػكح 
كا نفتػػػػػاح لتسػػػػػييؿ نقػػػػػؿ كتبػػػػػادؿ المعػػػػػارؼ 

 بالكزارة.
5.  

05 0.000* 39.148 1.00424 61.212 3.0606 

تحػػػػػػرص الػػػػػػكزارة عمػػػػػػى عقػػػػػػد العديػػػػػػد مػػػػػػف 
النػػدكات كا جتماعػػات لتبػػػادؿ المعرفػػة بػػػيف 

 المكظفيف.
1.  

0 0.000* 43.142 .99970 67.152 3.3576 
يػػػػتـ نقػػػػؿ المعرفػػػػة بطػػػػرؽ تكنكلكجيػػػػة  منػػػػة 

 داخؿ الكزارة.
..  

5 0.000* 44.239 .95907 66.06 3.3030 
تحػػػػػػرص الػػػػػػكزارة عمػػػػػػى عقػػػػػػد كرش العمػػػػػػؿ 
 لتسيـ في نقؿ المعرفة الظاىرة كالضمنية.

6.  

. 0.000* 42.221 1.01413 66.666 3.3333 
نشػػػػػػرات تعتمػػػػػػد الػػػػػػكزارة طريقػػػػػػة الكنػػػػػػائؽ كال

 الداخمية لتكزيع المعرفة.
05.  

 جميع أسئمة المجال معاً  3.2861 65.722 73034. 57.795 *0.000 

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي
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 ( يمكن استنتاج ما يمي:51من جدول رقم )
 يتقبػػؿ العػػاممكف عمميػػة النقػػؿ ( الػػذم حػػاز عمػػى المرتبػػة األكلػػى .المتكسػػط الحسػػابي لمسػػؤاؿ رقػػـ ) -

%(، قيمػػة 68.728بػػكزف نسػػبي ) 3.4364)كالمشػػاركة كالتبػػادؿ فػػي المعػػارؼ كالخبػػرات  يسػػاكم )
 (، لػػذلؾ يعتبػػر ىػػذا السػػؤاؿ0.000تسػػاكم ) (sig)(، كأف القيمػػة ا حتماليػػة 44.608) (T)اختبػػار 
ط درجػػػة ا سػػػتجابة ليػػػذا (، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػα ≤0.05إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )دا ن 
 كبيرة.

( الذم حاز عمى المرتبة األخيرة  تحرص الكزارة عمػى عقػد العديػد 1المتكسط الحسابي لمسؤاؿ رقـ ) -
( بػػػػػػكزف نسػػػػػػبي 3.0606مػػػػػف النػػػػػػدكات كا جتماعػػػػػػات لتبػػػػػػادؿ المعرفػػػػػػة بػػػػػيف المػػػػػػكظفيف  يسػػػػػػاكم )

، لذلؾ 0.000)تساكم ) (sig)كأف القيمة ا حتمالية  (39.148) (T)%(، قيمة اختبار (61.212
(، ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة α ≤ (0.05إحصائيان عند مسػتكل د لػة دا ن  يعتبر ىذا السؤاؿ

 متكسطة.ا ستجابة ليذا المجاؿ 

بػػػكزف  3.2861)كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػئمة المجػػاؿ يسػػاكم ) -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 57.795) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 65.722نسػػػػػػػػبي )

(، مما يدؿ عمػى أف α≤0.05إحصائيان عند مستكل د لة )دا ن  (، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ0.000)
، كيعػػػػزل ذلػػػػؾ إلػػػػى إدراؾ أفػػػػراد العينػػػػة ألىميػػػػة متكسػػػػطةمتكسػػػػط درجػػػػة ا سػػػػتجابة ليػػػػذا المجػػػػاؿ 

تمعبػػػو فػػػي تقميػػػؿ الكقػػػت كالجيػػػد كالتكػػػاليؼ التكنكلكجيػػػا فػػػي تطػػػكير البنػػػا  التنظيمػػػي كالػػػدكر الػػػذم 
 كالنكعية في العمؿ.

ضػػركرة ا ىتمػػاـ  التػػي خمصػػت إلػػى، (0550دراسػػة )المػػكمني،  اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع كػػؿ مػػف -
ب دارة المعرفة كنشر الكعي بيف المكظفيف كالعامميف بمفيكميا مف خالؿ التػدريب كالتأىيػؿ كالتركيػز 

التػػي ( 0500، أبػػك قبػػة. كدراسػػة )بمػػا يتفػػؽ كمتطمبػػات إدارة المعرفػػة عمػػى إعػػداد العناصػػر الشػػابة
ضػركرة زيػادة ا ىتمػاـ بنقػؿ كتخػزيف معػارؼ األفػراد كخبػراتيـ فػي كسػائؿ مممكسػة يمكػف  إلىدعت 

التي خمصت إلى أف البنية التحتيػة تػؤنر عمػى  (Zaim, 2007)كدراسة  الرجكع إلييا عند الحاجة.
كقػد يعػػكد ا تفػػاؽ مػػع الدراسػػات السػػابقة إلػػى كل تطبيػػؽ إدارة المعرفػػة. نحػك إيجػػابي ككبيػػر فػػي مسػػت

 .تكفير كسائؿ نقؿ يمكف مف خالليا الكصكؿ إلى المعمكمات عند الحاجة إلييا أىمية
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 (53جدول رقم )
 ( لكل سلال من مجال تطبيق المعرفةsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية

(sig) 

يمة ق
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

4 0.000* 44.221 .98586 67.878 3.3939 
تعمػػػػؿ الػػػػكزارة جاىػػػػدة عمػػػػى تطبيػػػػؽ مػػػػا تػػػػـ 

 اكتسابو مف معرفة.
0.  

. 0.000* 44.000 .96781 66.304 3.3152 
تييئ الكزارة المناخ المناسػب لالسػتفادة مػف 

 الجديدة. المعرفة
0.  

0 0.000* 45.805 .94498 67.394 3.3697 
تسيـ إدارة المعرفة في زيادة ا بتكارات في 

 طرؽ كأساليب العمؿ.
..  

1 0.000* 45.277 .94568 66.666 3.3333 
تحػػػرص الػػػكزارة عمػػػى تنبيػػػت إدارة المعرفػػػة 

 في بنائيا التنظيمي.
4.  

5 0.000* 44.235 .97500 67.152 3.3576 
الػػػػكزارة عمميػػػػات دمػػػػج المعرفػػػػة فػػػػي تػػػػدعـ 

 كافة األنشطة اردارية.
0.  

0 0.000* 51.174 .88081 70.182 3.5091 
يطبػػػػػػػػػػػؽ العػػػػػػػػػػػاممكف معػػػػػػػػػػػارفيـ كخبػػػػػػػػػػػراتيـ 

 كيستفيدكف منيا في أعماليـ اليكمية.
5.  

0 0.000* 48.419 .94541 71.272 3.5636 
تسػػػاعد إدارة المعرفػػػة الػػػكزارة عمػػػى تحسػػػيف 

 تاحة أماميا.است الؿ الفرص الم
1.  

. 0.000* 41.443 1.06697 68.848 3.4424 
تيػتـ الػكزارة بمػدل تطبيػؽ العػامميف لممعرفػة 

 عند تقييـ أدائيـ.
..  

 جميع أسئمة المجال معاً  3.4106 68.212 79043. 55.426 *0.000 

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي
 يمكن استنتاج ما يمي:( 53من جدول رقم )

( الذم حاز عمى المرتبة األكلى  تساعد إدارة المعرفة الكزارة عمػى 1المتكسط الحسابي لمسؤاؿ رقـ ) -
%(، قيمػػػة 71.272( بػػػكزف نسػػػبي )3.5636تحسػػػيف اسػػػت الؿ الفػػػرص المتاحػػػة أماميػػػا  يسػػػاكم )

 لؾ يعتبػػر ىػػذا السػػؤاؿ(، لػػذ0.000تسػػاكم ) (sig)(، كأف القيمػػة ا حتماليػػة 48.419) (T)اختبػػار 
(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف متكسػػػط درجػػػة ا سػػػتجابة ليػػػذا α ≤0.05إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )دا ن 

 السؤاؿ كبيرة.



 00. 

( الػػذم حػػاز عمػػى المرتبػػة األخيػػرة  تييػػئ الػػكزارة المنػػاخ المناسػػب 0المتكسػػط الحسػػابي لمسػػؤاؿ رقػػـ ) -
 (T)%(، قيمػػة اختبػػار (66.304نسػػبي ( بػػكزف 3.3152لالسػػتفادة مػػف المعرفػػة الجديػػدة  يسػػاكم )

إحصػائيان دا ن  (، لذلؾ يعتبػر ىػذا السػؤاؿ0.000تساكم ) (sig)(، كأف القيمة ا حتمالية 44.000)
 السؤاؿ متكسطة.(، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ا ستجابة ليذا α ≤ 0.05عند مستكل د لة )

( بػػػكزف 3.4106مة المجػػاؿ يسػػاكم )كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػػط الحسػػابي لجميػػع أسػػػئ -
تسػػػػػػػػاكم  (sig)(، كأف القيمػػػػػػػػة ا حتماليػػػػػػػػة 55.426) (T)%(، قيمػػػػػػػػة اختبػػػػػػػػار 68.212نسػػػػػػػػبي )

(، مما يدؿ عمػى أف α≤0.05إحصائيان عند مستكل د لة )دا ن  (، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ0.000)
اد العينػة ألىميػة التكنكلكجيػا ، كيعػزل ذلػؾ إلػى إدراؾ أفػر كبيػرةمتكسط درجة ا ستجابة ليذا المجػاؿ 

فػػػي تطػػػكير البنػػػا  التنظيمػػػي كالػػػدكر الػػػذم تمعبػػػو فػػػي تقميػػػؿ الكقػػػت كالجيػػػد كالتكػػػاليؼ كالنكعيػػػة فػػػي 
 العمؿ.

( التػي قػدمت تحمػيالن لعػدد مػف المؤشػرات 0505دراسػة )صػبرم،  اتفقت الدراسة الحالية مع كؿ مػف -
كقػػػػات التػػػػي تكاجييػػػػا لتحقيػػػػؽ الكفػػػػا ة التػػػػي تكضػػػػح كضػػػػع المعرفػػػػة فػػػػي المجتمعػػػػات العربيػػػػة كالمع

ضػػركرة زيػػادة ا ىتمػػاـ بتطبيػػؽ إدارة  ، التػػي خمصػػت إلػػى(Matzkin, 2008)دراسػػة كالفعاليػػة، ك 
 ,Sanjay) . كدراسػةالمعرفة في التنظيمات مػف خػالؿ تػكفير المكازنػات الكافيػة كالتػدريب المناسػب

يتكجػػػب أف يتمتػػع العػػاممكف فييػػػا  لتطبيػػػؽ إدارة المعرفػػة فػػي المنظمػػات التػػي تكصػػمت إلػػى (2008
بأنمػػػاط قياديػػػة، كمػػػنحيـ القػػػكة كالسػػػمطة الكافيػػػة حتػػػى يسػػػتطيعكا أف يتحممػػػكا مسػػػؤكلية إدارة حيػػػاتيـ 

التػػي خمصػػت إلػػى أف كػػالن مػػف عمميػػات إدارة المعرفػػة كالبنيػػة  (Ziam, 2007)كدراسػػة  .الكظيفيػػة
كقػػػد يعػػػكد ا تفػػػاؽ مػػػع  ة المعرفػػػة.التحتيػػػة تػػػؤنر عمػػػى نحػػػك إيجػػػابي ككبيػػػر فػػػي مسػػػتكل تطبيػػػؽ إدار 

، كالتقميػػػػؿ مػػػػف تػػػػكفير ارمكانيػػػػات لمعػػػػامميف لتطبيػػػػؽ إدارة المعرفػػػػة الدراسػػػػات السػػػػابقة إلػػػػى أىميػػػػة
 .المعكقات التي تحكؿ دكف تمكنيـ مف تطبيقيا
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 (55جدول رقم )
 ( لكل لمحاور عمميات إدارة المعرفةsigالمتوسط الحسابي وقيمة االحتمال )

 الرتبة
ة القيم

 االحتمالية
(sig) 

قيمة 
االختبار 

(T) 

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
%النسبي  

المتوسط 
 م العبارات الحسابي

.0 اكتساب المعرفة 3.1689 63.378 72897. 55.840 *0.000 4  

.0 تخزيف المعرفة 3.5657 71.314 73199. 62.572 *0.000 0  

.. معرفةنقؿ كنشر ال 3.2861 65.722 73034. 57.795 *0.000 .  

.4 تطبيؽ المعرفة 3.4106 68.212 79043. 55.426 *0.000 0  
 جميع أسئمة المجال معاً  3.3578 67.156 67329. 64.061 *0.000 

 (.α ≤  (0.05إحصائيًا عند مستو  داللةدااًل  * المتوسط الحسابي
 

 ( يمكن استنتاج ما يمي:55من جدول رقم )
( بػػكزف 3.5657حػػاز عمػػى المرتبػػة األكلػػى بمتكسػػط حسػػابي )أف المحػػكر الخػػاص بتخػػزيف المعرفػػة  -

(، كبػػػػكزف نسػػػػبي 3.4106%(، يميػػػػو محػػػػكر تطبيػػػػؽ المعرفػػػػة بمتكسػػػػط حسػػػػابي )71.314نسػػػػبي )
( 3.1689%(، كأف  خػػر محػػكر ترتيبػػان كػػاف محػػكر اكتسػػاب المعرفػػة بمتكسػػط حسػػابي )68.212)

 %(.63.378كبكزف نسبي )
%(، كىػػػذا 67.156( كبػػػكزف نسػػػبي )3.3578كػػػؿ فقػػػد كػػػاف )أمػػػا متكسػػػط عمميػػػات إدارة المعرفػػػة ك -

الشػػؽ المػػدني بقطػػاع غػػزة  –يعنػػي بػػأف كاقػػع عمميػػات إدارة المعرفػػة بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني
 %(.67.156بكزف نسبي )



 0.5 

 المبحث الثالث

 اختبار فرضيات الدراسة
 

اختبػػػار العالقػػػة بػػػيف ىػػػذا المبحػػػث اختبػػػار فرضػػػيات الدراسػػػة الرئيسػػػية كالفرعيػػػة ب ػػػرض تنػػػاكؿ 
مت يػػرات الدراسػػة، كبيػػاف أنػػر المت يػػر المسػػتقؿ عمػػى التػػابع، ككػػذلؾ تكضػػيح الفػػركؽ فػػي كجيػػات النظػػر 

، كباختبار ىذه الفرضيات يككف الباحث قد أجاب عف أسئمة الدراسةبيف المبحكنيف فيما تعمؽ بمكضكع 
 (.0، 4، .الدراسة رقـ )

 

 ولى:الفرضية الرئيسة األ أواًل: اختبار 

ا سػػػتراتيجية  القيػػػادة دكر بػػػيف (α ≥ 0.05)عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة  يكجػػػد عالقػػػة ذات د لػػػة إحصػػػائية  
 .كتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة

 ية:ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التال

تحديػػػػػػد التكجػػػػػػو بػػػػػػيف  (α ≥ 0.05)عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل د لػػػػػػة  ذات د لػػػػػػة إحصػػػػػػائية   تكجػػػػػػد عالقػػػػػػة -
 .مميات إدارة المعرفة في كزارة الداخمية بقطاع غزةكتفعيؿ ع ا ستراتيجي

اسػػػػت الؿ القػػػػدرات بػػػػيف  (α ≥ 0.05)عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة  ذات د لػػػػة إحصػػػػائية  تكجػػػػد عالقػػػػة  -
 كتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة في كزارة الداخمية بقطاع غزة. كاستنمارىاا ستراتيجية  كالمكاىب

تطػػػػكير رأس المػػػػاؿ بػػػػيف  (α ≥ 0.05)تكل د لػػػػة عنػػػػد مسػػػػ ذات د لػػػػة إحصػػػػائية  تكجػػػػد عالقػػػػة  -
 .كتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة في كزارة الداخمية بقطاع غزةالبشرم، 

مسػاندة النقافػة التنظيميػة بػيف  (α ≥ 0.05)عند مسػتكل د لػة  ذات د لة إحصائية   تكجد عالقة -
 زة.كتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة في كزارة الداخمية بقطاع غ كتعزيزىا

تنفيػػذ الرقابػػة التنظيميػػة بػػيف  (α ≥ 0.05)عنػػد مسػػتكل د لػػة  ذات د لػػة إحصػػائية   تكجػػد عالقػػة -
 كتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة في كزارة الداخمية بقطاع غزة. المتكازنة
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 (51جدول رقم )
 بيرسونوتفعيل عمميات إدارة المعرفة باستخدام معامل ارتباط االستراتيجية  العالقة بين القيادة

 المتغير التابع المتغيرات المستقمة
معامل ارتباط 

 بيرسون
 مستو  الداللة

 تحديد التكجو ا ستراتيجي

عمميات إدارة 
 المعرفة

.650
** .000 

664. استنمار القدرات ارستراتيجية
** .000 

685. تنمية كتطكير رأس الماؿ البشرم
** .000 

666. األخالقية تعزيز النقافة التنظيمية بالممارسات
** .000 

712. تنفيذ الرقابة التنظيمية المتكازنة
**

 .000 

789. )المتغير المستقل الرئيس(االستراتيجية  القيادة
**

 .000 

** Correlation is significant at the (0.01) level (2-tailed). 
 

كعمميػات ا سػتراتيجية  الػذم يكضػح العالقػة بػيف مقػاييس القيػادة( .0يتضح مػف الجػدكؿ رقػـ )
 إدارة المعرفة حسب معامؿ ارتباط بيرسكف ىي كالتالي:

تكجد عالقة ذات د لة إحصائية بيف تحديد التكجو ا ستراتيجي كعمميات إدارة المعرفة، حيث كاف  -0
رقػػـ  البديمػة عميػو نقبػػؿ الفرضػية (، كبنػا ن 000.( كمسػػتكل د لػة )**650.معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف )

 لفرض الرئيس.( مف ا0)
كعمميػات إدارة المعرفػة، حيػث ا سػتراتيجية  تكجد عالقة ذات د لة إحصائية بػيف اسػتنمار القػدرات -0

 البديمػة (، كبنػا  عميػو نقبػؿ الفرضػية000.( كمسػتكل د لػة )**664.كاف معامؿ ارتباط بيرسكف )
 ( مف الفرض الرئيس.0رقـ )

ير رأس المػػاؿ البشػػرم كعمميػػات إدارة المعرفػػة، تكجػػد عالقػػة ذات د لػػة إحصػػائية بػػيف تنميػػة كتطػػك  -.
 (، كبنػػا  عميػػو نقبػػؿ الفرضػػية000.( كمسػػتكل د لػػة )**685.حيػػث كػػاف معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف )

 ( مف الفرض الرئيس.3رقـ ) البديمة

تكجد عالقة ذات د لة إحصائية بيف تعزيز النقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية كعمميػات إدارة  -4
(، كبنػػا  عميػػو نقبػػؿ 000.( كمسػػتكل د لػػة )**666.ة، حيػػث كػػاف معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف )المعرفػػ

 ( مف الفرض الرئيس.4رقـ ) البديمة الفرضية
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تكجد عالقة ذات د لة إحصائية بيف تنفيذ الرقابة التنظيمية المتكازنة كعمميات إدارة المعرفة، حيث  -0
 البديمػة (، كبنػا  عميػو نقبػؿ الفرضػية000.ة )( كمسػتكل د لػ**712.كاف معامؿ ارتباط بيرسكف )

 ( مف الفرض الرئيس.4رقـ )

كتفعيؿ عمميات إدارة المعرفة، حيث ا ستراتيجية  تكجد عالقة ذات د لة إحصائية بيف دكر القيادة -5
 (، كبنػا  عميػو نقبػؿ الفػرض الػرئيس000.( كمسػتكل د لػة )**789.كاف معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف )

 .البديؿ

 

 اختبار الفرض الرئيس الثاني: ثانيا:
فػي تفعيػؿ ا سػتراتيجية  ( لمقيادةα≥ 0.05إحصائية عند مستكل )د لة تأنير ميـ ذك    يكجد

 الشؽ المدني بقطاع غزة. -عمميات إدارة المعرفة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني

 (54جدول رقم )
 في تفعيل عمميات إدارة المعرفةة االستراتيجي نتائج تحميل االنحدار المتعدد لدور القيادة

 المتغيرات المستقمة
معامالت 
 االنحدار

الخطأ 
 المعياري

قيمة 
اختبار 

(T) 

القيمة 
االحتمالية 

sig 

 الداللة

 جكىرية 050. 1.972 186. 366. المقدار النابت

 جكىرية 005. 2.855 066. 187. ا ستراتيجي متكسط تحديد ا تجاه

 جكىرية 009. 2.662 070. 186. ا ستراتيجية  متكسط استنمار القدرات

 غير جكىرية 169. 1.382 081. 112. الماؿ الفكرم رأسمتكسط تنمية كتطكير 

 غير جكىرية 285. 1.074 077. 083. متكسط تعزيز النقافة التنظيمية

 جكىرية 000. 4.092 074. 305. متكسط تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنة

 اختبارات النمكذج

معامؿ ا نحدار 
795المتعدد= .

a
 

 الخطأ المعيارم لمنمكذج
SE) =).41512 

F  =المحسكبة
54.484 

000.مستكل المعنكية= 
a 

.631= R Square 
 معامؿ التحديد

 620.معامؿ التحديد المعدؿ= 

 



 0.. 

 يمكن استنتاج ما يمي: (Enter)من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة 
أف تفعيػؿ عمميػات إدارة  (Enter)نمػكذج ا نحػدار النيػائي باسػتخداـ طريقػة  يكضح الجدكؿ أعػاله -

الشؽ المدني )المت يػر التػابع( يتػأنر بصػكرة جكىريػة كذات  -المعرفة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني
متكسػط ا سػتراتيجي،  متكسػط تحديػد ا تجػاهد لة إحصػائية بكػؿ مػف المت يػرات المسػتقمة التاليػة: )

متكسػط تنميػة (، ك  يكجػد تػأنير لمتكسط تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنػة ،ارستراتيجيةر القدرات استنما
 في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة. متكسط تعزيز النقافة التنظيميةك  الماؿ الفكرم رأسكتطكير 

 Multiple R .=795aمعامؿ ا نحدار المتعدد  -

%( مػػػػف تفعيػػػػؿ عمميػػػػات إدارة 50مػػػػا نسػػػػبتو ) ، كىػػػػذا يعنػػػػي أف58505معامػػػػؿ التحديػػػػد المعػػػػدؿ=  -
المعرفػػة )المت يػػػر التػػػابع( تػػـ تفسػػػيره مػػػف خػػالؿ العالقػػػة الخطيػػػة مػػع القيػػػادة ارسػػػتراتيجية، كالنسػػػبة 

 تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة. %( قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤنر في38.المتبقية )

- F =54.484 ،Sig .=000aة ذات د لػػػة إحصػػػائية بػػػيف ، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد عالقػػػة معنكيػػػ
ا سػػػتراتيجي،  متكسػػػط تحديػػػد ا تجػػػاهتطػػػكير تفعيػػػؿ عمميػػػات إدارة المعرفػػػة كالمت يػػػرات المسػػػتقمة )

 (.متكسط تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنة ،ارستراتيجيةمتكسط استنمار القدرات 

فػػي كػػؿ فػػأعطى نالنػػة نمػػاذج، حيػػث تػػـ  (Stepwise)كقػػد أعػػاد الباحػػث نفػػس ا ختبػػار بطريقػػة  -
نمكذج زيادة أحد المت يرات المستقمة عمى النمكذج السابؽ كصك ن إلى النمكذج النالث، كتـ استبعاد 

(، كذلػؾ بنػا  عمػػى تعزيػز النقافػة التنظيميػةك  المػاؿ الفكػرم رأستنميػة كتطػكير المت يػرات المسػتقمة )
 .(Stepwise)طريقة 
 

 معادلة االنحدار الخطي المتعدد: 
المسػػػتقمة حسػػب أىميتيػػػا فػػػي تفسػػير  تفعيػػػؿ عمميػػػات إدارة المعرفػػة  حسػػػب قيمػػػة  ترتيػػب المت يػػػرات -

متكسط استنمار ، متكسط تحديد ا تجاه، متكسط تنفيذ رقابة تنظيمية متكازنةكما يمي:  (T)اختبار 
 .، ارستراتيجيةالقدرات 

+  x2+ المت يػر المسػتقؿ النػاني  x1+ المت ير المستقؿ األكؿ  a= الجز  النابت yالمت ير التابع 
 المت ير المستقؿ النيائي.
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متكسػػػػط تنفيػػػػذ رقابػػػػة ) 305)الجػػػػز  النابػػػػت( + . 366المعادلػػػػة: تفعيػػػػؿ عمميػػػػات إدارة المعرفػػػػة= . -
متكسػػػػط اسػػػػػتنمار ) 186ا سػػػػػتراتيجي( + . متكسػػػػط تحديػػػػػد ا تجػػػػاه) 187( + .تنظيميػػػػة متكازنػػػػػة

 ارستراتيجية(.القدرات 
غيػػػر  تعزيػػز النقافػػة التنظيميػػةك  المػػاؿ الفكػػرم رأستنميػػة كتطػػكير بػػأف تػػأنير يتبػػيف ممػػا سػػبؽ 

متكسػط ، متكسػط تحديػد ا تجػاهجكىرم عمى تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة، كلكف تػأنير بػاقي المت يػرات 
كػػاف جكىريػػان، كبنػػا ن عمػػى اختبػػار  متكسػػط تنفيػػذ رقابػػة تنظيميػػة متكازنػػة ،ارسػػتراتيجيةاسػػتنمار القػػدرات 

(Enter)  كاختبػػار(Stepwise)  كبنػػا   مػػف حيػػث كجػػكد أنػػر لممت يػػرات المسػػتقمة عمػػى المت يػػر التػػابع
 .البديؿ نقبؿ الفرض الرئيس النانيعميو 

 

 ثالثا: نتائج اختبار الفرض الرئيس الثالث:

( بــــين متوســــطات اســــتجابات α ≥ 0.05توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  ) -3
 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لمتغير لمجنس.االستراتيجية  لقيادةا المبحوثين حول دور

 (52جدول رقم )
 لمفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول دور القيادة اإلستراتيجية tنتائج اختبار 

 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لمجنس

 العدد الجنس المحور
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 F يمةق
قيمة 
 الداللة

مستو  
 الداللة

 القيادة اإلستراتيجية
 3.466 62820. 3.3975 135 ذكر

 

.064 

 
 غير جكىرم

 51918. 3.5370 30 أننى

 عمميات إدارة المعرفة
 238. 68544. 3.3192 135 ذكر

 

.627 

 
 غير جكىرم

 59548. 3.5314 30 أننى

 جميع المحاور
 62146. 3.3584 135 ذكر

 غير جكىرم 233. 1.434
 52471. 3.5342 30 أننى



 ختبػػػػار الفػػػػركؽ بػػػػيف متكسػػػػطات إجابػػػػات  (T) ختبػػػػار ىػػػػذه الفرضػػػػية تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة تعػػزل لمجػػنس، كيتبػػيف مػػف ا سػػتراتيجية  المبحػػكنيف حػػكؿ دكر القيػػادة
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حػػاكر  القيػػادة ارسػػتراتيجية، عمميػػات إدارة المعرفػػة، جميػػع ( أف قيمػػة مسػػتكل الد لػػة لمم00جػػدكؿ رقػػـ )
(، ممػا يعنػي (0.05( عمػى الترتيػب كىػي أكبػر مػف 58554، 58501، ..580محاكر الدراسة  تسػاكم )

عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد العينة حكؿ تمؾ المحاكر يعزل لمجػنس، كبنػا ن عميػو نػرفض الفرضػية البديمػة 
  يكجد عالقػة، كقػد يعػزك الباحػث ذلػؾ إلػى أف كػال الجنسػيف ينظػر بػنفس  كنقبؿ الفرضية الصفرية أنو

فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة بػػكزارة الداخميػػة، ا سػػتراتيجية  المنطػػؽ كالمكضػػكعية حػػكؿ دكر القيػػادة
 في تفعيؿ عمميات المعرفة.ا ستراتيجية  كككنيـ يعممكف بنفس الكزارة كيفيمكف أىمية القيادة

( بــــين متوســــطات اســــتجابات α ≥ 0.05ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  )توجــــد فــــروق  -5

 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لمتغير العمر.االستراتيجية  القيادة المبحوثين حول دور

 

 (56جدول رقم )
 ( بين إجابات المبحوثين(One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 

 تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لمعمرفي االستراتيجية  القيادة دور

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
 "الداللة"

مستو  
 الداللة

متوسط القيادة 
 اإلستراتيجية

 235. 3 706. بيف المجمكعات
.626 .599 

غير 
 376. 161 60.470 داخؿ المجمكعات جكىرية

  164 61.176 المجمكع

متوسط عمميات 
 إدارة المعرفة

 240. 3 719. بيف المجمكعات
.524 .666 

غير 
 جكىرية

 457. 161 73.626 داخؿ المجمكعات
  164 74.345 المجمكع

 جميع المحاور
 230. 3 690. بيف المجمكعات

.619 .604 
غير 
 جكىرية

 371. 161 59.806 داخؿ المجمكعات
  164 60.495 المجمكع

 

 ختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم  ختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات 
فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة تعػػزل لمعمػػر، كتبػػيف مػػف ا سػػتراتيجية  إجابػػات المبحػػكنيف دكر القيػػادة

المعرفػػة، جميػػع  ( أف قيمػػة مسػػتكل الد لػػة لممحػػاكر  القيػػادة ارسػػتراتيجية، عمميػػات إدارة05جػػدكؿ رقػػـ )
( ممػا يعنػي 0.05( عمػى الترتيػب، كىػي أكبػر مػف )58066، 58555، 58554محاكر الدارسة  تساكم )
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عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد العينػة حػكؿ تمػؾ المحػاكر يعػزل لمعمػر، كبنػا  عميػو نػرفض الفرضػية البديمػة 
ظفيف أغمبػو شػبابي كلػو نفػس كنقبؿ الفرضية الصفرية أنو   يكجد عالقة، كقد يعزل ذلؾ بأف جيؿ المػك 

 في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة.ا ستراتيجية  النظرة بالنسبة ألىمية دكر القيادة
 

( بــــين متوســــطات اســــتجابات α ≥ 0.05توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  ) -1
 لوظيفة.في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لمتغير ااالستراتيجية  القيادة المبحوثين حول دور

 

 (57جدول رقم )
 ( بين إجابات المبحوثين(One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 

 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لموظيفةاالستراتيجية  القيادة دور

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  "Fقيمة "
 "الداللة"

مستو  
 الداللة

متوسط القيادة 
 ستراتيجيةاإل

 691. 7 4.834 بيف المجمكعات
غير  069. 1.924

 جكىرية
 359. 157 56.342 داخؿ المجمكعات

  164 61.176 المجمكع

متوسط عمميات 
 إدارة المعرفة

 612. 7 4.287 بيف المجمكعات
1.372 .221 

غير 
 جكىرية

 446. 157 70.058 داخؿ المجمكعات
  164 74.345 المجمكع

 جميع المحاور
 629. 7 4.400 بيف المجمكعات

1.759 .099 
غير 
 جكىرية

 357. 157 56.095 داخؿ المجمكعات
  164 60.495 المجمكع

 

 ختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم  ختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات 
يػؿ عمميػات إدارة المعرفػة تعػزل لمكظيفػة، كتبػيف مػف فػي تفعا ستراتيجية  إجابات المبحكنيف دكر القيادة

( أف قيمػػة مسػػتكل الد لػػة لممحػػاكر  القيػػادة ارسػػتراتيجية، عمميػػات إدارة المعرفػػة، جميػػع 01جػػدكؿ رقػػـ )
(، ممػا يعنػي 0.05( عمى الترتيب، كىي أكبر مػف ).5560، 58000 ،.5660محاكر الدارسة  تساكم )

حكؿ تمؾ المحاكر يعزل لمكظيفة، كبنا  عميو نػرفض الفرضػية البديمػة  عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد العينة
كنقبؿ الفرضية الصفرية أنو   يكجد عالقة، كقد يعزل ذلؾ بػأف كػؿ الكظػائؼ ارشػرافية تعتبػر كظػائؼ 

 في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة.ا ستراتيجية  قيادية كليا نفس النظرة بالنسبة ألىمية دكر القيادة



 0.1 

( بــــين متوســــطات اســــتجابات α ≥ 0.05وق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  )توجــــد فــــر  -4
في تفعيل عمميـات إدارة المعرفـة تعـز  لمتغيـر سـنوات االستراتيجية  المبحوثين حول دور القيادة

 الخدمة.
 

 (58جدول رقم )
 ( بين إجابات المبحوثين(One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 

 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لسنوات الخدمةاتيجية االستر  القيادة دور

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
 "الداللة"

مستو  
 الداللة

متوسط القيادة 
 اإلستراتيجية

 284. 4 1.136 بيف المجمكعات
.757 .555 

غير 
 جكىرية

 375. 160 60.040 داخؿ المجمكعات
  164 61.176 مكعالمج

متوسط عمميات 
 إدارة المعرفة

 195. 4 781. بيف المجمكعات
.425 .791 

غير 
 جكىرية

 460. 160 73.564 داخؿ المجمكعات
  164 74.345 المجمكع

 جميع المحاور
 227. 4 907. بيف المجمكعات

.609 .657 
غير 
 جكىرية

 372. 160 59.589 داخؿ المجمكعات
  164 60.495 مجمكعال

 

 ختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم  ختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات 
فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة تعػػزل لسػػنكات الخدمػػة، ا سػػتراتيجية  إجابػػات المبحػػكنيف دكر القيػػادة

ارسػػػػتراتيجية، عمميػػػػات إدارة  ( أف قيمػػػػة مسػػػػتكل الد لػػػػة لممحػػػػاكر  القيػػػػادة.0كتبػػػػيف مػػػػف جػػػػدكؿ رقػػػػـ )
( عمػػػى الترتيػػػب، كىػػػي أكبػػػر مػػػف .0000، 58160 ،.5010المعرفػػػة، جميػػػع محػػػاكر الدارسػػػة  تسػػػاكم )

(، مما يعني عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد العينػة حػكؿ تمػؾ المحػاكر يعػزل لسػنكات الخدمػة، كبنػا  0.05)
كجػػد عالقػػة، كقػػد يعػػزل ذلػػؾ بػػأف نسػػبة عميػػو نػػرفض الفرضػػية البديمػػة كنقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية أنػػو   ي

( سػػنكات، 05%( كتقػػؿ فتػػرة خػػدمتيـ بػػكزارة الداخميػػة عػػف )15الكظػػائؼ ارشػػرافية المبحكنػػة أكنػػر مػػف )
فػػي ا سػػتراتيجية  أف اغمػػب الفئػػة المبحكنػػة ليػػا نفػػس النظػػرة بالنسػػبة ألىميػػة دكر القيػػادة إلػػى ممػػا يشػػير

 تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة.



 0.. 

( بــــين متوســــطات اســــتجابات α ≥ 0.05ات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  )توجــــد فــــروق ذ -2
في تفعيل عمميات إدارة المعرفـة تعـز  لمتغيـر الملىـل االستراتيجية  المبحوثين حول دور القيادة

 العممي.
 (59جدول رقم )

 ( بين إجابات المبحوثين(One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 
 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لمملىل العمميية االستراتيج دور القيادة

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
 "الداللة"

مستو  
 الداللة

متوسط القيادة 
 اإلستراتيجية

 112. 3 336. بيف المجمكعات
.296 .828 

غير 
 جكىرية

 378. 161 60.840 داخؿ المجمكعات
  164 61.176 المجمكع

متوسط عمميات 
 إدارة المعرفة

 301. 3 903. بيف المجمكعات
.660 .578 

غير 
 456. 161 73.442 داخؿ المجمكعات جكىرية

  164 74.345 المجمكع

 جميع المحاور
 179. 3 537. بيف المجمكعات

.481 .696 
غير 
 جكىرية

 372. 161 59.958 داخؿ المجمكعات
  164 60.495 المجمكع

 

 ختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم  ختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات 
فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة تعػػزل لممؤىػػؿ العممػػي، ا سػػتراتيجية  القيػػادة إجابػػات المبحػػكنيف دكر

تراتيجية، عمميػػػػات إدارة ( أف قيمػػػػة مسػػػػتكل الد لػػػػة لممحػػػػاكر  القيػػػػادة ارسػػػػ06كتبػػػػيف مػػػػف جػػػػدكؿ رقػػػػـ )
( عمػػى الترتيػػب، كىػػي أكبػػر مػػف .0.0.، .5801 ،.5650المعرفػػة، جميػػع محػػاكر الدارسػػة ، تسػػاكم )

( ممػا يعنػػي عػدـ كجػػكد فػركؽ بػػيف أفػراد العينػػة حػكؿ تمػػؾ المحػاكر يعػػزل لممؤىػؿ العممػػي، كبنػػا  0.05)
القػػة، كقػػد يعػػزل ذلػػؾ بػػأف نسػػبة عميػػو نػػرفض الفرضػػية البديمػػة كنقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية أنػػو   يكجػػد ع

%( مػػػػنيـ حاصػػػػميف عمػػػػى نفػػػػس المسػػػػتكل العممػػػػي كىػػػػك 50الكظػػػػائؼ ارشػػػػرافية المبحكنػػػػة أكنػػػػر مػػػػف )
 البكػػػػػالكريكس، ممػػػػػا يشػػػػػير أف أغمػػػػػب الفئػػػػػة المبحكنػػػػػة ليػػػػػا نفػػػػػس النظػػػػػرة بالنسػػػػػبة ألىميػػػػػة دكر القيػػػػػادة

 في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة.ا ستراتيجية 



 0.6 

( بــــين متوســــطات اســــتجابات α ≥ 0.05لــــة إحصــــائية عنــــد مســــتو  )توجــــد فــــروق ذات دال  -6
في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعـز  لمتغيـر الـدورات االستراتيجية  القيادة المبحوثين حول دور

 التدريبية.
 

 (11جدول رقم )
 ( بين إجابات المبحوثين(One Way ANOVAنتائج تحميل التباين األحادي 

 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة تعز  لمدورات التدريبيةية االستراتيج دور القيادة

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

قيمة 
 "الداللة"

مستو  
 الداللة

متوسط القيادة 
 اإلستراتيجية

 268. 3 805. بيف المجمكعات
.715 .544 

غير 
 جكىرية

 375. 161 60.371 داخؿ المجمكعات
  164 61.176 كعالمجم

متوسط عمميات 
 إدارة المعرفة

 301. 3 904. بيف المجمكعات
غير  577. 661.

 جكىرية
 456. 161 73.441 داخؿ المجمكعات

  164 74.345 المجمكع

 جميع المحاور
 273. 3 819. بيف المجمكعات

.715 .532 
غير 
 جكىرية

 371. 161 59.677 داخؿ المجمكعات
  164 60.495 جمكعالم

 

 ختبػػػار ىػػػذه الفرضػػػية تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف األحػػػادم  ختبػػػار الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات 
فػػي تفعيػػؿ عمميػػات إدارة المعرفػػة تعػػزل لمػػدكرات التدريبيػػة، ا سػػتراتيجية  إجابػػات المبحػػكنيف دكر القيػػادة

ادة ارسػػػػتراتيجية، عمميػػػػات إدارة ( أف قيمػػػػة مسػػػػتكل الد لػػػػة لممحػػػػاكر  القيػػػػ5.كتبػػػػيف مػػػػف جػػػػدكؿ رقػػػػـ )
( عمػػػى الترتيػػػب، كىػػػي أكبػػػر مػػػف .0440، 58011 ،.0.00المعرفػػػة، جميػػػع محػػػاكر الدارسػػػة  تسػػػاكم )

( مما يعني عدـ كجكد فركؽ بيف أفراد العينة حكؿ تمػؾ المحػاكر يعػزل لمػدكرات التدريبيػة، كبنػا  0.05)
و   يكجػػد عالقػػة، كقػػد يعػػزل ذلػػؾ بػػأف نسػػبة عميػػو نػػرفض الفرضػػية البديمػػة كنقبػػؿ الفرضػػية الصػػفرية أنػػ

كالػػػدكرات  ،%( مػػػنيـ حاصػػػميف عمػػػى نػػػالث دكرات كأكنػػػر0.الكظػػػائؼ ارشػػػرافية المبحكنػػػة أكنػػػر مػػػف )
التدريبية تعطي المكظؼ أفؽ أكسع لمتفكير، مما يشير أف أغمب الفئة المبحكنة ليا نفس النظرة بالنسبة 

 يؿ عمميات إدارة المعرفة.في تفعا ستراتيجية  ألىمية دكر القيادة
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 نتائج الدراسة:أواًل: 
مجمكعػة مػف النتػائج  إلػىفي ضك  التحميػؿ ارحصػائي الػذم قػاـ بػو الباحػث اسػتطاع التكصػؿ 

 كىي كارتي: الدراسةسب مت يرات حيث تـ تقسيميا ح

 نتائج متعمقة بالمتغير المستقل )القيادة اإلستراتيجية(: .أ 
الشؽ المدني بقطػاع غػزة كانػت  –بكزارة الداخمية كاألمف الكطنيا ستراتيجية  كاقع ممارسات القيادة -

 %(.68.458بكزف نسبي )
 

 مجال تحديد االتجاه االستراتيجي:
(، كىػػذا يعنػػي أف ىنػاؾ مكافقػػة بدرجػػة كبيػػرة نسػػبيان مػػف قبػػؿ 70.754حػاز ىػػذا المجػػاؿ عمػػى نسػػبة ) -

 أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ.
 يكجد ضعؼ في قياـ الكزارة بتحميؿ العكامؿ البيئية الداخمية لمتعرؼ عمى مصادر القكة كالضعؼ. -

 

 مجال استثمار القدرات اإلستراتيجية:
ي ىناؾ مكافقػة بدرجػة متكسػطة مػف قبػؿ أفػراد %(، كىذا يعن67.192حاز ىذا المجاؿ عمى نسبة ) -

 العينة عمى ىذا المجاؿ.
 يكجد ضعؼ في عممية التكظيؼ كالترقية عمى أساس الكفا ة كالقدرات. -

 يكجد ضعؼ في اىتماـ الكزارة بالكادر الكظيفي ذكم المؤىالت العممية كالخبرات الجيدة. -
 

 مجال تنمية وتطوير رأس المال البشري:
%(، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ 66.262ؿ عمػػى نسػػبة )حػاز ىػػذا المجػػا -

 أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ.
 يكجد ضعؼ لدل الكزارة في مكافأة المكظفيف ذكم التقديرات العالية في تقكيـ األدا  السنكم. -

عداد قادة مستقبمييف. -  يكجد ضعؼ لدل الكزارة في تييئة كا 
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 التنظيمية بالممارسات األخالقية:مجال تعزيز الثقافة 
مػف قبػؿ أفػراد  كبيػرة%(، كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة 69.516حاز ىذا المجاؿ عمى نسبة ) -

 العينة عمى ىذا المجاؿ.
 يكجد ضعؼ في قياـ الكزارة بمكافأة الممتزميف بالسمكؾ األخالقي في العمؿ. -

 

 مجال تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة:
مػف قبػؿ أفػراد بدرجػة كبيػرة %(، كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة 68.566جاؿ عمى نسبة )حاز ىذا الم -

 العينة عمى ىذا المجاؿ.
 سنكية داخؿ الكزارة.استراتيجية  يكجد ضعؼ في القياـ بمراجعة -

 

 نتائج متعمقة بالمتغير التابع )عمميات إدارة المعرفة(: .ب 
الشػػؽ المػػدني بقطػػاع غػػزة كانػػت بػػكزف  –ف الػكطنيكاقػع عمميػػات إدارة المعرفػػة بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػ -

 %(.67.156نسبي )
 

 مجال اكتساب المعرفة:
%(، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ 63.378حػاز ىػػذا المجػػاؿ عمػػى نسػػبة ) -

 أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ.
 .الكزارة   تكلى اىتماـ كافي في رصد مكازنة  كتساب المعرفة مف الخارج -

 ضعؼ لدل الكزارة في تشجيع الحصكؿ عمى المعرفة الداخمية. -

ضعؼ لدل الكزارة في تكفير كسائؿ تكنكلكجيػة متطػكرة لتجميػع كتكنيػؽ التجػارب كالخبػرات المتػكفرة  -
 لممساعدة في اكتساب المعرفة. 

 

 مجال تخزين المعرفة:
رجػة كبيػرة مػف قبػؿ أفػراد %(، كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بد71.314حاز ىذا المجاؿ عمى نسبة ) -

 العينة عمى ىذا المجاؿ.
 يكجد ضعؼ لدل الجيات المعنية في الكزارة القدرة عمى تنظيـ المعرفة المكتسبة. -

 يكجد ضعؼ في الحصكؿ عمى المعرفة بسيكلة مف مراكز الحفظ. -



 04. 

 مجال نقل ونشر المعرفة:
بدرجػػة متكسػػطة مػػف قبػػؿ  %(، كىػػذا يعنػػي أف ىنػػاؾ مكافقػػة65.722حػاز ىػػذا المجػػاؿ عمػػى نسػػبة ) -

 أفراد العينة عمى ىذا المجاؿ.
يكجػػد ضػػعؼ فػػي حػػرص الػػكزارة عمػػى عقػػد العديػػد مػػف النػػدكات كا جتماعػػات لتبػػادؿ المعرفػػة بػػيف  -

 المكظفيف.

  تشػػػجع األفػػػراد بشػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى عػػػرض أفكػػػارىـ الجديػػػدة المرتبطػػػة  منظمػػػةالسياسػػػة العامػػػة لم -
 بأنشطتيا.

 

 مجال تطبيق المعرفة:
مػف قبػؿ أفػراد  كبيػرة%(، كىذا يعني أف ىنػاؾ مكافقػة بدرجػة 68.212ز ىذا المجاؿ عمى نسبة )حا -

 العينة عمى ىذا المجاؿ.
 ضعؼ في حرص الكزارة عمى تنبيت إدارة المعرفة في بنائيا التنظيمي. -

 يكجد ضعؼ لدل الكزارة في تييئة المناخ المناسب لالستفادة مف المعرفة الجديدة. -
 

 تعمقة بفرضيات الدراسة:النتائج الم .ج 
كتفعيؿ عمميات إدارة المعرفػة، حيػث ا ستراتيجية  تكجد عالقة ذات د لة إحصائية بيف دكر القيادة -

 (.0005.( كمستكل د لة )**789.كاف معامؿ ارتباط بيرسكف )
 الشػؽ المػػدني –%( مػف تفعيػؿ عمميػات إدارة المعرفػػة بػكزارة الداخميػة كاألمػف الػكطني50مػا نسػبتو ) -

%( 38.كالنسػبة المتبقيػة )ا سػتراتيجية  بقطاع غزة تـ تفسيره مف خػالؿ العالقػة الخطيػة مػع القيػادة
 تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة. قد ترجع إلى عكامؿ أخرل تؤنر في

( بيف متكسطات استجابات المبحكنيف α ≥ 0.05  تكجد فركؽ ذات د لة إحصائية عند مستكل ) -
فػػي تفعيػػؿ عمميػات إدارة المعرفػػة تعػػزل لممت يػػرات ارتيػػة: )الجػػنس، اتيجية ا سػػتر  القيػػادة حػكؿ دكر

 العمر، سنكات الخدمة، الكظيفة، الدكرات التدريبية(.
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 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة: .د 

 مجاالت تحقيقو اليدف م.

0. 
بػػػػػكزارة الداخميػػػػػة كاألمػػػػػف ا سػػػػػتراتيجية  الكشػػػػػؼ عػػػػػف كاقػػػػػع القيػػػػػادة

 .بقطاع غزة الشؽ المدني –الكطني
 .005(، ص01جدكؿ رقـ )

0. 
 –إبػػراز كاقػػع عمميػػات إدارة المعرفػػة بػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني

 .الشؽ المدني بقطاع غزة
 .006ص(، 00جدكؿ رقـ )

.. 
فػػػػػػي تفعيػػػػػػؿ فػػػػػػي كزارة الداخميػػػػػػة ا سػػػػػػتراتيجية  تحديػػػػػػد دكر القيػػػػػػادة

 .إدارة المعرفةعمميات 
 .0.0ص، (.0جدكؿ رقـ )

4. 
فػػػػي تفعيػػػػؿ  فػػػػي كزارة الداخميػػػػة ا سػػػػتراتيجية  القيػػػػادة انػػػػريػػػػد تحد

 .إدارة المعرفةعمميات 
 .0.0ص، (04جدكؿ رقـ )

0. 
كالتػي يمكػف ا سػتراتيجية  تحديد أىـ العناصر المكجكدة لدل القيػادة

 .است الليا في تفعيؿ عمميات إدارة المعرفة
 .0.0ص(، 04جدكؿ رقـ )

5. 
طبيػػػؽ يمكػػػف ا سػػػتفادة منيػػػا فػػػي كزارة الخػػػركج بتكصػػػيات قابمػػػة لمت

دارة المعرفةا ستراتيجية  الداخمية تتعمؽ بالقيادة  .كا 
 .040صتكصيات الدراسة، 
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 :الدراسة توصياتثانيًا: 
 في ضك  التحميؿ ارحصائي كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا، يكصي الباحث بالتكصيات ارتية:

 ادة االستراتيجية(:توصيات تتعمق بالمتغير المستقل )القي - أ

 الشؽ المدني بقطاع غزة. –تعزيز ممارسات القيادة ا ستراتيجية بكزارة الداخمية كاألمف الكطني .0
 القياـ بتحميؿ العكامؿ البيئية الداخمية لمكزارة لمتعرؼ عمى مصادر القكة كالضعؼ. .0

ىتمػاـ بالكػادر الػكظيفي ا لتزاـ بمعايير التكظيؼ كالترقية عمى أساس الكفػا ة كالقػدرات كضػركرة ا  ..
 ذكم المؤىالت العممية كالخبرات الجيدة.

العمػػؿ عمػػى مكافػػأة المػػكظفيف ذكم التقػػديرات العاليػػة فػػي تقػػكيـ األدا  السػػنكم كالعمػػؿ عمػػى تييئػػة  .4
عداد قادة مستقبمييف.  كا 

العمػػؿ عمػػى مكافػػأة الممتػػزميف بالسػػمكؾ األخالقػػي فػػي العمػػؿ كفػػؽ معػػايير السػػمكؾ األخالقػػي الػػذم  .0
 تمتـز بو الكزارة.

 ضركرة قياـ الكزارة بعمؿ مراجعة استراتيجية سنكية حتى تضمف سير العمؿ بنجاح. .5
 

 توصيات تتعمق بالمتغير التابع )تفعيل عمميات إدارة المعرفة(: - ب

 .الشؽ المدني –العمؿ عمى تطكير عمميات إدارة المعرفة بكزارة الداخمية كاألمف الكطني -0

جػؿ اكتسػاب المعرفػة مػف الخػارج، كتشػجيع الحصػكؿ عمػى ف أل الػكزارة مػا ىتماـ برصد مكازنة لد -0
 المعرفة الداخمية.

 تكفير كسائؿ تكنكلكجية متطكرة لتجميع كتكنيؽ التجارب كالخبرات لممساعدة في اكتساب المعرفة. -.

تطػكير قػدرات الجيػات المعنيػػة فػي الػكزارة عمػػى تنظػيـ المعرفػة المكتسػػبة، كتعزيػز فرصػة الحصػػكؿ  -4
 المعرفة بسيكلة مف مراكز الحفظ.عمى 

، كعقػػػد العديػػػػد مػػػػف النػػػدكات كا جتماعػػػػات لتبػػػادؿ المعرفػػػػة بػػػػيف منظمػػػػةتطػػػكير السياسػػػػة العامػػػة لم -0
 المكظفيف، بحيث تشجع األفراد عمى عرض أفكارىـ الجديدة.

ا  العمػػؿ عمػػى تييئػػة المنػػاخ المناسػػب لالسػػتفادة مػػف المعرفػػة الجديػػدة كتنبيػػت إدارة المعرفػػة فػػي البنػػ -5
 التنظيمي لمكزارة.

 مف خالؿ التكصيات السابقة.كالقيادة ا ستراتيجية تعزيز العالقة بيف عمميات إدارة المعرفة  -1
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 مراجعال
 أواًل: المصادر:

 القر ف الكريـ.
 : المراجع العربية:ثانياً 

 )أ( الكتب:

ة الػػكراؽ لمنشػػر ، مؤسسػػإدارة المعرفــة فــي المكتبــات ومراكــز المعمومــات(، .055األكمبػػي، عمػػي ذيػػب )
 كالتكزيع، عماف، األردف.

ــــة(، 0555بريتػػػػي، مارجريػػػػت، كجالتػػػػر، ركف كليفاسػػػػيس، ركزالينػػػػد ) اإلســــتراتيجية،  -اإلدارة التعميمي
 .، القاىرة، مجمكعة النيؿ العربية، ترجمة بيا  شاىيفالجودة، الموارد

 نشر، القاىرة، مصر.، دار النيضة لم0، طالقيادة اإلستراتيجية(، 0500جاد الرب، السيد )

، دار الكتػػب المصػػرية، كميػػة االتجاىــات الحديثــة فــي إدارة األعمــال(، 0505جػاد الػػرب، السػػيد محمػد )
 ارسماعيمية، جامعة قناة السكيس، مصر. -التجارة،

، عمػػػاف، 0، األىميػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، طإدارة المعرفـــة "مـــدخل نظـــري"(، 0550حجػػػازم، ىيػػػنـ عمػػػي )
 األردف.

، القػػاىرة، 0، مجمكعػػة النيػػؿ لمنشػػر كالتكزيػػع، طاقتصــاد المعرفــة(، 0550محسػػف المحمػػد ) الخضػػيرم،
 مصر.

، مديرية دار نظرية المنظمة والسموك التنظيمي(، 0555داغر، منقذ محمد، كصالح، عادؿ حرحكش )
 الكتب لمطباعة كالنشر، ب داد.

، جامعػة محمػد خيضػر، األعمـال إدارة المعرفة واإلستراتيجية في منظمـات(، 0556رياض، عيشكش )
 الجزائر.

، دار صػفا  لمنشػر كالتكزيػع، اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة(، .055الزيادات، محمد عكاد أحمد )
 ، عماف، األردف.0ط

، دار الفكػػر، القػػاىرة، 0، طالــذكاء الوجــداني، أسســو وتطبيقاتــو وتنميتــو(، 0551السػػمادكني، السػػيد )
 مصر.

 ، عماف، األردف.0، دار الراية لمنشر، طإدارة المعمومات والمعرفة(، 0505الطاىر، عال  )
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إدارة الجودة الشاممة من المستيمك إلى المسـتيمك )مـنيج (، 0554الطائي، يكسؼ، كالفضؿ، مؤيػد )
 ، مؤسسة الكراؽ لمنشر، عماف، األردف.0، طكمي(

 بي، ارمارات العربية المتحدة.، دمفيوم إدارة المعرفة في العصر الحديث(، .055الطيب، طارؽ )

، عمػػػاف، 0، عػػػالـ الكتػػػب الحدينػػػة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، طإدارة المعرفـــة(، 0556الظػػػاىر، نعػػػيـ إبػػػراىيـ )
 األردف.

 ، دار البداية لمنشر، عماف، األردف.0، طالقيادة ودورىا في العممية اإلدارية(، 0551عبكدم، زيد )
 ، دار كنكز المعرفة، عماف، األردف.راتيجيةاإلدارة اإلست(، 0555عبكدم، زيد منير )

، 0، دار المسػػيرة لمنشػػر كالتكزيػػع، طالمــدخل إلــى إدارة المعرفــة(، 0556العمػػي، عبػػد السػػتار ك خػػركف )
 عماف، األردف.

، دار المسػػيرة لمنشػػر، عمػػاف، 0، طالمــدخل إلــى إدارة المعرفــة(، 0555العمػػي، عبػػد السػػتار، ك خػػركف )
 األردف.

 ، دار صفا  لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.0، طإدارة المعرفة(، 0500عمياف، ربحي )

 ، دار السماح لمنشر، القاىرة، مصر.0، طتنمية الميارات القيادية(، 0550عميكه، السيد )

إدارة الجـــودة الشــاممة مــن المســتيمك إلـــى (، 0554الفضػػؿ، مؤيػػد عبػػد الحسػػيف، كالطػػائي، يكسػػؼ )
 ؤسسة الكراؽ لمنشر، عماف، األردف.، م0، طالمستيمك )منيج كمي(

، دار اليػػازكرم لمنشػػر البحــث العممــي الكمــي والنــوعي(، 0556قنػػديمجي، عػػامر، كالسػػامرائي، إيمػػاف )
 كالتكزيع، عماف، األردف.

 ، جامعة الزيتكنة، عماف، األردف.إدارة نظم المعرفة: رأس المال الفكري(، 0551المطيراف، مطيراف )

لمواجيـــة تحـــديات القـــرن الحـــادي االســـتراتيجية  اإلدارة(، 0666عبػػػد الفتػػػاح ) الم ربػػػي، عبػػػد الحميػػػد
 ، مجمكعة النيؿ العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر.والعشرين

، 0، دار الػػكراؽ لمنشػػر كالتكزيػػع، طإدارة المعرفــة )المفــاىيم والممارســات((، 0551الممكػػاكم، إبػػراىيـ )
 عماف، األردف.

مؤسسػة  ، الطبعػة األكلػى،إدارة المعرفة: المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات، (0550) نجـ عبكد ،نجـ
 ، عماف، األردف.الكراؽ لمنشر كالتكزيع

، ترجمة: معيف ارماـ، الريػاض، كيف تصبح قائدًا إستراتيجياً (، 0555ىيكز، ريتشارد كبيتي، كاتريف )
 الكبيكاف.



 04. 

، 0، دار المنػاىج لمنشػر كالتكزيػع، طم، الـنظم، التقنيـاتإدارة المعرفـة: المفـاىي(، 0551ياسيف، سػعد )
 عماف، األردف.

 

 )ب( الرسائل الجامعية والدراسات:
ــة(، 0550أبػػك جػػزر، أمػػاني ) ــات الرســمية األردني ــي الجامع ــة ف ــرح إلدارة المعرف ، رسػػالة مشــروع مقت

 دكتكراه غير منشكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف، األردف.

، جامعػػػة الزيتكنػػػة إطـــار مقتـــرح إلدارة المعرفـــة فـــي المستشـــفيات األردنيـــة(، 0554بػػك ديػػػة، عمػػػار )أ
األردنية الخاصة، كمية ا قتصاد كالعمـك ارداريػة، المػؤتمر العممػي السػنكم الػدكلي الرابػع، إدارة المعرفػة 

 في العالـ العربي، عماف، األردف.

حيات ودوره في تنمية الميارات القياديـة لـد  أصـحاب تفويض الصال(، 0504أبك عبيد، ناؿ عطية )
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر الرتــب الســامية فــي وزارة الداخميــة واألمــن الــوطني فــي محافظــات قطــاع غــزة

 منشكرة، أكاديمية اردارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.

، الــوزارات المركزيــة فــي األردن مــد  تطبيــق إدارة المعرفــة والمعمومــات فــي(، 0554أبػػك قبػػة، عاىػػد )
 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، عماف، األردف.

أثـر إدارة المعرفـة فـي زيـادة فاعميـة المـديرين فـي الـوزارات (، 0556البشابشة، سامر كالحمػد، السػيد )
 .، السعكدية0، عدد .0جامعة الممؾ عبد العزيز، مجمد ، دراسة ميدانية -األردنية

الحديثة إلدارة المعرفة فـي اتخـاذ القـرارات  استخدام األساليب والبرامج العممية، (0551)يدس، عادؿ ب
األردنيػػة، عمػػاف،  ، الجامعػػةغيػػر منشػػكره ، رسػػالة ماجسػػتيرشــركات االتصــال األردنيــة مــن قبــل مــديري

 األردف.
المحــددة لفعاليــة راتيجية االســت تشــكيمة األنمــاط المعرفيـة وأنمــاط القيــادة(، 0505جميػؿ، أحمػػد نػزار )
 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة ب داد، ب داد، العراؽ.فريق اإلدارة العميا

ثــر إدارة المعرفــة عمــى اتخــاذ القــرارات اإلداريــة: دراســة ميدانيــة عمــى (، أ0555حامػػد، سػػعيد شػػعباف )
، القػػاىرة، 0تجػػارة، العػػدد ، المجمػػة العمميػػة لالقتصػػاد كالالبنــوك التجاريــة الســعودية بمنطقــة الريــاض

 مصر.

قيـاس أثـر إدراك أبعـاد إدارة المعرفـة وتوظيفيـا لـد  المنظمـات (، 0550، ىيػنـ عمػي إبػراىيـ )حجازم
 ، األردف.ة عماف العربية لمدراسات العميا، جامعغير منشكره ، رسالة دكتكراهاألردنية
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مـداخل النظريـة ومتطمبـات التطبيـق فـي دارة المعرفة التنظيميـة: ال(، إ0555خالد، ىادية فخر الػديف )
، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، كميػػة ا قتصػػاد كالعمػػـك السياسػػية، جامعػػة المنظمــات العامــة فــي مصــر

 القاىرة، القاىرة، مصر.

وعالقتيـا بـادارة األزمـات، دراسـة االسـتراتيجية  ميـارات القيـادة(، 0500الخطيب، محمد حسف عمر )
، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة، جامعػة حميـة الفمسـطينية فـي محافظـات غـزةميدانية عمى الييئات الم

 غزة، فمسطيف. -األزىر
، الفكػػر الشػػرطي، مركػػز إدارة المعرفــة وتطبيقاتيــا فــي المجــال األمنــي(، 0550دركيػػش، عبػػد الكػػريـ )

 ..، عدد 04بحكث شرطة الشارقة، الشارقة، المجمد 

، دراسػػة فــي التييــل لضــغوط العمــلاالســتراتيجية  القيــادةدور ميــارات (، 0500رحيمػة، سػػممى حتيتػػة )
، 4تحميميػػة ررا  عينػػة مػػف القػػادة العسػػكرييف، مجمػػة جامعػػة األنبػػار لمعمػػـك ا قتصػػادية كارداريػػة، مجمػػد 

 ، ب داد، العراؽ.6عدد 

، مجمػة رلية مستقبمية لـذوي اختصاصـي المعمومـات فـي إدارة المعرفـة(، .055رزكقي، نعيمة جبر )
 .0، عدد 6بة الممؾ فيد الكطنية، المجمد مكت

دراسة  -دور إدارة المعرفة في تقميل مخاطر االئتمان(، 0554الرفاعي، غالب، كياسيف، سعد غالب )
 ، كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي الدكلي السنكم الرابع، جامعة الزيتكنة، عماف، األردف.ميدانية

، مجمػة العػػالـ الرقمػي، العػػدد لمجتمــع عربـي قــادر عمـى المنافســة إدارة المعرفــة(، 0555الزامػؿ، ريػـ )
05 ،.http://search.suhuf.net.sa/digimag 

في تطوير المنظمات األمنية والمدنية في االستراتيجية  دور القيادات(، 0505الزعبي، محمد مكسى )
بيػػة لمعمػػـك األمنيػػة، كميػػة ، رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة، جامعػػة نػػايؼ العر الجميوريــة العربيــة الســورية

 الدراسات العميا، قسـ العمـك اردارية، الرياض.
تطبيـق عمميـات إدارة المعرفـة فـي المنظمـات اإلداريـة مـن وجيـة (، 0500الشريؼ، راشد بػف مسػمط )

 ، الككيت.044، مجمة دراسات الخميج كالجزيرة العربية، العدد نظر الموظفين

ور أبعادة القيادة الرليويـة فـي رأس المـال البشـري: دراسـة (، د0556الشممة، ميسكف عبد ا أحمػد )
، رسػالة دكتػكراه فمسػفة فػي آلراء مجموعة من القادة األكـاديميين فـي جامعـة الموصـل والمعيـد التقنـي

 إدارة األعماؿ، كمية اردارة كا قتصاد، جامعة المكصؿ.
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ــادة اإلدا(، 0500صػػالحي، محمػػد كتػػكيزة، بمقاسػػـ ) ــل إدارة المعرفــة بالمنظمــةدور القي ، ريــة فــي تفعي
الممتقػى الػدكلي حػكؿ رأس المػاؿ الفكػرم فػي منظمػػات األعمػاؿ العربيػة فػي ظػؿ ا قتصػاديات الحدينػػة، 

 ديسمبر، كمية العمـك ا قتصادية كالتجارية، جامعة الشمؼ، الجزائر. 04-.0

، بداع والتجديد فـي اإلدارة العربيـةواقع إدارة المعرفة ومتطمبات اإل(، 0505صبرم، ىالة عبد القادر )
 ،.0، ع5.المجمة العربية ل دارة، مج

االسـتراتيجية  دور القيـادة(، 0505الطائي، عمي حسكف. حسيف، ضيا  محمد. محمد، نسريف جاسـ )
، مجمػػة كميػػة دائــرة المشــاريع -فــي عمميــات إدارة المعرفــة، دراســة تشخيصــية فــي ديــوان وزارة الــنفط

 .01، ـ50صاد، جامعة ب داد، عاردارة كا قت

، كرشػػيد، حكمػػت ) ــات إدارة المعرفــة: دراســة (، 0550الطكيػػؿ، أكػػـر ــي عممي ــة المعمومــات ف ــر تقان أث
، كميػة 05، مجمة بحكث مستقبمية، العػدد ميدانية في عينة من الشركات الصناعية في محافظة نينو 

 الحدبا  الجامعية، المكصؿ، العراؽ.
دراســة اســتطالعية آلراء  -يــادة التحويميــة فــي الملسســات العامــة(، الػػؽ0550العػامرم، أحمػػد سػػالـ )

 ، الرياض، مركز البحكث بكمية العمـك اردارية، جامعة الممؾ سعكد.الموظفين

ودورىــا فــي تنميــة القــدرات التنافســية االســتراتيجية  القيــادة(، 0505عبػػد العزيػػز، أحمػػد عزمػػي زكػػي )
، قسػـ إدارة األعمػاؿ، كميػة التجػارة، ارسػماعيمية، يـة مصـر العربيـةلمنظمـات األعمـال الدوليـة بجميور 

 جامعة قناة السكيس، مصر.
وعالقتيـا بخدمـة االسـتراتيجية  ممارسات القيادة(، 0555عبد اليادم، إينار، كجالب، إحساف دىش )

تصػػػاد، ، مجمػػة كميػػة اردارة كا قالزبــون، دراســة تحميميــة آلراء عينـــة مــن مــديري المصـــارف األىميــة
 (.06الجامعة المستنصرية، العدد )

متطمبات تطبيـق إدارة المعرفـة فـي المـدن العربيـة: دراسـة حالـة مدينـة (، 0550عبد الكىاب، سػمير )
 ، مركز دراسات كاستشارات اردارة العامة، القاىرة، مصر.القاىرة

ركز دراسات كاستشػارات ، مدور القيادة المحمية في إدارة المعرفة(، 0551عبد الكىاب، سمير محمد )
 اردارة العامة، القاىرة، مصر.

دور إدارة المعرفـــة فـــي تنميـــة المـــوارد البشـــرية األكاديميـــة فـــي الجامعـــات (، 0500العمػػػكؿ، سػػػمر )
 ، رسالة ماجستير غير منشكره، جامعة األزىر، فمسطيف.الفمسطينية بقطاع غزة
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ــا(، 0554العمػػرم، غسػػاف ) دارة المعرفــة لتحقيــق قيمــة  االســتخدام المشــترك لتكنولوجي المعمومــات وا 
، رسػالة دكتػكراه غيػر منشػكرة، جامعػة عمػاف العربيػة لمدراسػات عالية ألعمـال البنـوك التجاريـة األردنيـة

 العميا، عماف، األردف.

، رسػالة ماجسػتير واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية وسبل تـدعيميا(، 0505، فراس )عكدة
 جامعة ارسالمية، فمسطيف.غير منشكرة، ال

، كميػة التجػارة، الميـارات اإلداريـة فـي القيـادة ونثارىـا فـي مكافحـة الفسـاد(، 0500عيد، السيد رجب )
 جامعة قناة السكيس، مصر.

دراســة ميدانيــة عمــى رفــة فــي رفــع كفــاءة أداء المنظمــات، دور إدارة المع(، 0505الفػػارس، سػػميماف )
ــة الخ ، مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػـك ا قتصػػادية كالقانكنيػػة، اصــة بدمشــقشــركات الصــناعات التحويمي

 ، العدد الناني، دمشؽ، سكريا.05المجمد 

وعالقتيـا االستراتيجية  ممارسات القيادة(، 0555الفيحاف، إينار عبد اليادم، كجالب، إحساف دىش )
ردارة كا قتصػػاد، ، مجمػػة ابخدمــة الزبــون، دراســة تحميميــة آلراء عينــة مــن مــديري المصــارف األىميــة

 ، ب داد، العراؽ.06العدد 

الممتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة (، 0554قكيدر، بكطالػب )
 ، كمية الحقكؽ كالعمـك ا قتصادية، جامعة كرقمة، الجزائر.0554مارس  05-6، والكفاءات البشرية

ارة المعرفة وأثرىا في اإلبداع التنظيمـي، دراسـة اسـتطالعية إد(، 0550الكبيسي، صالح الديف عػكاد )
 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، ب داد، العراؽ.مقارنة لعينة من شركات القطاع الصناعي المختمط

إدارة المعرفـــة بـــين فـــرص النجـــاح ومخـــاطر الفشـــل إلدارة الجـــودة (، 0554الكيػػػالي، حسػػػاـ طالػػػب )
يػػة الخاصػػة، كميػػة ا قتصػػاد كالعمػػـك ارداريػػة، المػػؤتمر العممػػي السػػنكم ، جامعػػة الزيتكنػػة األردنالشــاممة

 الدكلي الرابع، إدارة المعرفة في العالـ العربي، عماف، األردف.

دراسة مقارنة لتطبيقـات إدارة المعرفـة فـي (، .050 شيف، محمد عبد الحميد، كأبك عميكة، نيمة سيد )
مكانيــ ، جامعػػة ة اإلفــادة منيــا فــي مصــر والمنطقــة العربيــةبعــض الملسســات الجامعيــة اآلســيوية وا 

 ، مصر.6.حمكاف، العدد 

األبعــاد اإلداريــة واألمنيــة لينــدرة العمميــات اإلداريــة وعالقتيــا (، .055المػػالكي، سػػاعد بػػف عتيبػػي )
، رسػالة ماجسػتير دراسـة ميدانيـة عمـى وكالـة اآلثـار والمتـاحف بالمممكـة السـعودية -باألداء الوظيفي

 كرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية.غير منش
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، دراسة تشخيصية مقارنػة فػي أثر إدارة المعرفة في اإلبداع والتنافسية(، 0555محمد، خميس ناصر )
الشركة العامة لمصناعات الجمديػة كالمركػز الػكطني لالستشػارات كالتطػكير اردارم، رسػالة دكتػكراه غيػر 

 دارة كا قتصاد، جامعة ب داد.منشكره، كمية ار

قيـاس أثـر عوامـل الثقافـة التنظيميـة فـي تنفيـذ إدارة (، 0505المداف، سامي كمكسػى، صػباح محمػد )
، مجمة العمـك ارنسانية، السنة السابعة، المعرفة في مجموعة االتصاالت األردنية )أورانج( دراسة حالة

 .06-0، ص44ع

ــا(، .055المربػػع، صػػالح بػػف سػػعد ) ــة فــي االســتراتيجية  دةالقي ودورىــا فــي تطــوير الثقافــة التنظيمي
ــدفاع  ــة العامــة لم ــة العامــة لمجــوازات والمديري ــى المديري ــة عم ــة مقارن ــة، دراســة ميداني األجيــزة األمني

، رسالة دكتكراه غير منشكره، قسـ العمـك اردارية، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض، المدني
 السعكدية.

، بحػث مقػدـ إلػى القيادة اإلبداعية والتجديد في ظـل النزاىـة والشـفافية(، 0550، محمد مرعي )مرعي
المؤتمر العربي النالػث فػي اردارة لممنظمػة العربيػة لمتنميػة ارداريػة: األدكار المتجػددة لمقيػادات ارداريػة 

دارة المػػػػػػكارد ال -.0بشػػػػػػرية، بيػػػػػػركت، المعاصػػػػػػرة، تطػػػػػػكير فػػػػػػي أسػػػػػػاليب القيػػػػػػادة كالبنيػػػػػػة التنظيميػػػػػػة كا 
.0/05/0550. 

دراســة ميدانيــة عمــى العــاممين قيــادة عمــى الرضــاء الــوظيفي، أثــر أنمــاط ال(، 0555مصػػطفى، ريػػـ )
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة، كميػػة ا قتصػػاد كالعمػػـك السياسػػية، بالوحــدات المحميــة بمحافظــة الجيــزة

 جامعة القاىرة، القاىرة، مصر.

ـــادة(، 0500أيمػػػف ) المعاضػػػيدم، معػػػف كالطػػػائي، ـــةاالســـتراتيجية  إســـيامات القي ـــز المرون ـــي تعزي  ف
، 050، كميػة اردارة كا قتصػاد جامعػة المكصػؿ، تنميػة الرافػديف، العػدد لمنظمات األعمالاالستراتيجية 

 ...مجمد

القائمة عمى المـوارد فـي االستراتيجية  إسيامات نظرية(، 0550المعاضيدم، معف كعد ا جار ا )
( تمػػكز، مركػػز الدراسػػات 00، مجمػػة بحػػكث مسػػتقبمية، العػػدد )يــق الميــزة التنافســية دراســة نظريــةتحق

 المستقبمية، كمية الحدبا  الجامعية، المكصؿ، العراؽ.

اتجاىات المديرين في مراكز الوزارات األردنية لدور إدارة المعرفة فـي األداء (، 0556المعاني، أيمف )
 ..، العدد 0ي إدارة األعماؿ، المجمد ، المجمة األردنية فالوظيفي

 .http://www.moi.gov.ps، (5134وزارة الداخمية واألمن الوطني )المكقع ا لكتركني: 

http://www.moi.gov.ps/


 00. 

تجاىات المـديرين نحـو تطبيـق إدارة المعرفـة فـي الملسسـات العامـة فـي (، ا0550المكمني، حسػاف )
 ستير غير منشكره، جامعة  ؿ البيت، المفرؽ، األردف.، رسالة ماجاألردن

، كرقػة عمػؿ مقدمػة لممػؤتمر إدارة المعرفة كأداة من أجـل البقـاء والنمـو(، 0554يكسؼ، عبد السػتار )
-05العممي الرابع بعنكاف إدارة المعرفة في العالـ العربي الذم تنظمػو كميػة ا قتصػاد كالعمػـك ارداريػة، 

 عة الزيتكنة األىمية، عماف، األردف.ـ، جام0554أبريؿ  .0
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 (3ممحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 

 مكان العمل طبيعة العمل االسم رقم
 غزة -سالميةالجامعة ار إدارة أعماؿ -أستاذ مشارؾ د. يكسؼ بحر .0
 جامعة األقصى أستاذ مساعد د. رامي عبدك .0
 جامعة القدس المفتكحة محاسبة -أستاذ مشارؾ د. جميؿ النجار ..
 جامعة القدس المفتكحة إدارة أعماؿ -أستاذ مساعد د. سامي حنكنة .4
 جامعة القدس المفتكحة إدارة أعماؿ -عضك ىيئة تدريس أ. سمكل نابت .0
 كزارة التربية كالتعميـ مدير عاـ التعميـ العالي حمادد. خميؿ  .5
 أكاديمية اردارة كالسياسة نائب الرئيس لشؤكف البحث العممي د. محمد الجريسي .1
 أكاديمية اردارة كالسياسة النائب األكاديمي د. أحمد الكادية ..
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 (5ممحق رقم )
 االستبانة في صورتيا األولية

 

 طمب تحكيم استبانة
 

 الربنامج املشرتك بني جامعة األقصى 

 غزة -وأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 ختصص القيادة واإلدارة

 

 
 حفظو اهلل .....................................................................األستاذ الدكتور/ 

 السالـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو
في تفعيل االستراتيجية  "دور القيادةف  محمد عادؿ  المصرم بدراسة حكؿ يقـك الباحث/ سمما

  .عمميات إدارة المعرفة بوزارة الداخمية واألمن الوطني

حفظو ا، كذلؾ استكما ن لمتطمبات الحصكؿ عمى  نبيل عبد شعبان الموحب شراؼ الدكتكر/ 
ة كالسياسة لمدراسات العميا بالتعاكف مع جامعة درجة الماجستير في القيادة كاردارة في أكاديمية اردار 

 فمسطيف. -األقصى
إف خبرتكـ الطكيمة في ىذا المجاؿ كنقة الباحث بكـ جعمتو يضع استبانة الدراسة المرفقة بيف 

 أيديكـ لمكقكؼ عمى صحة كصدؽ فقراتيا، ككذلؾ مدل صالحيتيا كمالئمتيا.
 

 وتقبلوا فائق االحترام والتقدير..
 

 الباحث 
 سممان "محمد عادل" المصري

 المرفقات:
 مشكمة الدراسة كالفرضيات. -
 ا ستبانة. -
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 استبانة الدراسة األولية
 

 الربنامج املشرتك بني جامعة األقصى 

 غزة -وأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 ختصص القيادة واإلدارة

 

 

 سعادة/
 ، نائب المدير العام،وكيل الوزارة، الوكيل المساعد، المدير العام

 المدير، نائب المدير، رئيس القسم، رئيس الشعبة
 السالـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو

 الموضوع: استبانة الدراسة بعنوان:
 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة بوزارة الداخمية واألمن الوطنياالستراتيجية  دور القيادة
 تحية طيبة كبعد،

تحقيقػػو إ  مػػف خػػالؿ ربػػط الجكانػػب النظريػػة بالجكانػػب الكاقعيػػة التطبيقيػػة،  إف التقػػدـ العممػػي   يمكػػف
فــي تفعيــل عمميــات إدارة االســتراتيجية  "دور القيــادةالميدانيػػة يقػـك الباحػػث بدراسػػة حػػكؿ  الدراسػػةكنظػران لطبيعػػة 

جسػتير فػي القيػادة ، كذلػؾ اسػتكما ن لمتطمبػات الحصػكؿ عمػى درجػة الماالمعرفة بوزارة الداخمية واألمن الوطني"
 .مرفقة لجمع البيانات الالزمة ليذه الدراسةكاردارة، كيستخدـ الباحث ا ستبانة ال

يمانان مف الباحث بأىمية مكضكع الدراسة، كأنرىا فػي تطػكير مؤسسػات الػكطف، كيقينػان بػدعمكـ الكػريـ  كا 
عػػف عبػػارات ىػػذه ا سػػتبانة، كذلػػؾ  لمبحػػث العممػػي كمجا تػػو المتعػػددة، لػػذا نرجػػك مػػف سػػيادتكـ التكػػـر بارجابػػة

فػػي الخانػػة التػػي تمنػػؿ كجيػػة نظػػرؾ نحػػك كػػؿ عبػػارة مػػف العبػػارات الػػكاردة، ككمػػي أمػػؿ فػػي  (√ )بكضػػع عالمػػة 
 إجابتكـ عف جميع فقرات ا ستبانة بدقة كمكضكعية، كذلؾ لمكصكؿ إلى نتائج صحيحة كصادقة.

ذ يتقػػدـ الباحػػث ببػػالغ الشػػكر ككافػػر ا حتػػراـ لحسػػف  ، عػػاكنكـ ككػػـر تجػػاكبكـ فػػي إنجػػاح ىػػذه الدراسػػةتكا 
أكد أف أحػػيط سػػيادتكـ عممػػان بػػأف كػػؿ مػػا تدلكنػػو مػػف  را  أك بيانػػات سػػتككف مكضػػع اىتمػػاـ الباحػػث كسػػتعامؿ 

 بسرية تامة، كلف تستخدـ إ  ألغراض البحث العممي.
 

 ووفقنا الله وإياكم..  ولكم جزيل الشكر والتقدير..
 

 الباحث  
 عادل" المصري سممان "محمد
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 أواًل: البيانات الشخصية والوظيفية:
 الوظيفة: -3

 ككيؿ مساعد    ككيؿ كزارة
 نائب مدير عاـ   مدير عاـ في الكزارة

 نائب مدير     مدير
 رئيس شعبة    رئيس قسـ

 

 الجنس: -5
 أننى     ذكر

 

 العمر: -1

 سنة 45أقؿ مف  -5.مف      سنة 5.أقؿ مف 
 سنة فأكنر 05مف    سنة 05 أقؿ مف -45مف 

 

 سنوات الخدمة: -4
 سنة 00أقؿ مف  -سنكات 05مف     سنكات 05أقؿ مف 

 سنة 00أقؿ مف  -سنة 05مف    سنة 05أقؿ مف  -سنة 00مف 
 سنة فأكنر 00

 

 الملىل العممي: -2
 بكالكريكس    دراسات عميا
 نانكية عامة فأقؿ    دبمـك متكسط

 

 بقػػا  المركنػػة، كالتفكيػػر  تيجية:تعريــف القيــادة اإلســترا ىػػي قػػدرة الشػػخص عمػػى التكقػػع كالتصػػكر، كا 
 بشكؿ استراتيجي، كالعمؿ مع ارخريف لبد  الت ييرات التي ستخمؽ مستقبؿ قابؿ لمنمك كا زدىار.

 :ـــة ىػػػي الجيػػػد المػػػنظـ الػػػكاعي كالمكجػػػو مػػػف قبػػػؿ إدارة كزارة الداخميػػػة كاألمػػػف  تعريـــف إدارة المعرف
صػػنيؼ كتنظػػيـ كتخػػزيف جميػػع أنػػكاع المعرفػػة ذات العالقػػة بنشػػاط كزارة الداخميػػة الػػكطني لجمػػع كت

دارتيػػا، كجعميػػا جػػاىزة لمتػػداكؿ كالمشػػاركة بػػيف المػػكظفيف بمػػا يرفػػع كفػػا ة اتخػػاذ  كاألمػػف الػػكطني كا 
 القرارات كاألدا  الكظيفي لكزارة الداخمية كاألمف الكطني.
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 ثانيًا: أسئمة متغيرات الدراسة:
دارة المعرفػػػة مت يػػرات الدراسػػة، كنقتػػػرح عميػػؾ مجمكعػػػة ا سػػتراتيجية  سػػات القيػػػادةتمنػػؿ ممار  كا 

 ( أماـ ا ختيار األنسب رجابتؾ.√ أسئمة، الرجا  كضع عالمة )
 القسم األول: ممارسات القيادة اإلستراتيجية:

ة كتطػػكير تنميػػ -مػػا يمػػي: )اسػػتنمار القػػدرات ارسػػتراتيجيةا سػػتراتيجية  تشػػمؿ ممارسػػات القيػػادة
 -تنفيػػػذ رقابػػػة تنظيميػػػة متكازنػػػة -تعزيػػػز النقافػػػة التنظيميػػػة بالممارسػػػات األخالقيػػػة -رأس المػػػاؿ البشػػػرم
 التعمـ المستمر(.

 العبــارات م.
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 أواًل: استثمار القدرات اإلستراتيجية:

0. 
شػػػػرية أك تكنكلكجيػػػػا أك عكامػػػػؿ نجػػػػاح مميػػػػزة )مػػػػكارد ب منظمػػػػةلم

 نماذج أعماؿ جديدة(.
     

0. 
نعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى أف نكػػػػػػكف مركػػػػػػز اسػػػػػػتقطاب لمكفػػػػػػا ات كالقػػػػػػدرات 

 المتميزة.
     

.. 
اىتمػػػاـ بالكػػػادر الػػػكظيفي ذكم المػػػؤىالت العمميػػػة  منظمػػػةلػػػدل ال

 كالخبرات الجيدة.
     

ت ػػػػػػػػكلي اردارة أىميػػػػػػػػة لألعمػػػػػػػػاؿ اربداعيػػػػػػػػة كا بتكاريػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل  .4
 كظفيف.الم

     

      يكجد أنظمة معمكمات كاتصا ت تساعد في اتخاذ القرارات. .0
      .منظمةيتـ ا ستفادة مف المعرفة المتراكمة في أعماؿ ال .5

 ثانيًا: تنمية وتطوير رأس المال البشري:
      مكظفييا عمى تطكير مياراتيـ بشكؿ مستمر. منظمةتساعد ال .0
      ت تدريبية متنكعة.يتـ تنظيـ دكرا .0
      نكافئ المكظفيف ذكم التقديرات العالية في تقكيـ األدا  السنكم. ..

4. 
نبػػػػات  يػػػػتـ مػػػػنح العػػػػامميف السػػػػمطات الالزمػػػػة رنجػػػػاز أعمػػػػاليـ كا 

 قدراتيـ )تمكيف العامميف(.
     

      نيتـ بالعمؿ الجماعي مف خالؿ تككيف فرؽ العمؿ. .0
عداد قادة مستقبمييف.بت منظمةتيتـ ال .5       ييئة كا 

 ثالثًا: تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية:

0. 
 إلػػػى إشػػػاعة القػػػيـ كالمعتقػػػدات التػػػي تنسػػػجـ مػػػع منظمػػػةتسػػػعى ال

 المتبعة.ا ستراتيجية 
     

0. 
يكجد لدينا دليؿ يكضح معػايير السػمكؾ األخالقػي الػذم تمتػـز بػو 

 .منظمةال
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 العبــارات م.
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

      التأكيد عمى المعايير األخالقية أننا  إنجاز العمؿ. يتـ ..
      بمكافئة الممتزميف بالسمكؾ األخالقي في العمؿ. منظمةتقـك ال .4
      يمنؿ الرئيس قدكة لممرؤكسيف مف خالؿ ممارساتو األخالقية. .0

5. 
يمػػػػػػارس الػػػػػػرئيس نمػػػػػػط القيػػػػػػادة لممرؤكسػػػػػػيف بػػػػػػد ن مػػػػػػف القيػػػػػػادة 

 المخدكمة.
     

 رابعًا: تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة:

0. 
يػػػػػػػػتـ التأكػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف أف األدا  الفعمػػػػػػػػػي ينسػػػػػػػػػجـ مػػػػػػػػػع األىػػػػػػػػػداؼ 

 ارستراتيجية.
     

0. 
يكجػػػد نظػػػاـ رقػػػابي لمتحقػػػؽ مػػػف األدا  مصػػػاحبان لمنظػػػاـ الرقػػػابي 

 المالي.
     

      يكجد تكجو لمتصحيح با عتماد عمى أنظمة الرقابة المتبعة. ..

4. 
المكازنػػػػة بػػػػيف ا ىتمػػػػاـ بالرقابػػػػة كا سػػػػتقاللية الالزمػػػػة ألدا  يػػػػتـ 

 العمؿ.
     

يمارس الرئيس نمػط القيػادة القائمػة عمػى النتػائج بػد ن مػف القيػادة  .0
 القائمة عمى الضبط.

     

      سنكية.استراتيجية  ىناؾ مراجعة .5
 خامسًا: التعمم المستمر:

        كعدـ تكرارىا في المستقبؿ.نعمؿ عمى ا ستفادة مف األخطا .0

0. 
مػػػػف تجػػػػارب المؤسسػػػػات األخػػػػرل فػػػػي تطػػػػكير  منظمػػػػةتسػػػػتفيد ال

 التصكر المستقبمي.
     

      يتـ ا ىتماـ بالدراسات كالبحكث التطكيرية. ..

4. 
نميػػؿ إلػػػى التحسػػػيف المسػػػتمر عمػػى حسػػػاب ارجػػػرا ات كالقكاعػػػد 

 النابتة.
     

0. 
عادة تصميـ لألعماؿ نقـك بالت ييرات الالز  مة مف إعادة ىيكمة كا 

 بنا ن عمى األحداث الماضية.
     

5. 
ل ػػػا  تكجييػػػات نبػػػت أنيػػػا  يمتمػػػؾ القػػػادة إرادة لتجػػػاكز األخطػػػا  كا 

 عديمة الجدكل.
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 القسم الثاني: إدارة المعرفة:

 ( في المكاف المناسب.√ فيما يمي عددا مف العبارات المتعمقة بأدكات إدارة المعرفة، ضع/م عالمة )

 العبــارات م.
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 أواًل: اكتساب المعرفة:

      عمى تجميع المعرفة في مكاف كاحد. منظمةتعمؿ ال .0

0. 
أفرادىا عمى البحث كالتطػكير عػف المعرفػة المرتبطػة  منظمةتشجع ال
 بأنشطتيا.

     

      مبالغ مالية كبيرة  كتساب المعرفة الخارجية. منظمةترصد ال ..
      عمى اكتساب المعرفة الداخمية. منظمةتشجع ال .4

0. 
بالرصػػػػػد المػػػػػنظـ لممعرفػػػػػة المتاحػػػػػة كالمتجػػػػػددة مػػػػػف  منظمػػػػػةتقػػػػػـك ال

 مصادرىا المختمفة.
     

5. 
يتكفر لدل األفراد ا ستعداد لمبحث عػف المعرفػة المرتبطػة بأنشػطتيا 

 مصادر المتعددة.مف ال
     

      عمى تبادؿ المعرفة مف خالؿ العمؿ الجماعي. منظمةتعمؿ ال .1

.. 
كسػػػائؿ تكنكلكجيػػػة متطػػػكرة لتجميػػػع كتكنيػػػؽ التجػػػارب  منظمػػػةتػػػكفر ال

 كالخبرات المتكفرة لممساعدة في اكتساب المعرفة.
     

      ميزانية مناسبة لدعـ عمميات إدارة المعرفة. منظمةتضع ال .6
 ثانيًا: تخزين المعرفة:

0. 
عمى تخزيف المعرفػة مػف خػالؿ تكنكلكجيػا المعمكمػات  منظمةتعمؿ ال
 المتكفرة.

     

0. 
القػػػػػدرة عمػػػػػى تنظػػػػػيـ المعرفػػػػػة  منظمػػػػػةلػػػػػدل الجيػػػػػات المعنيػػػػػة فػػػػػي ال

 المكتسبة.
     

      تخزف المعرفة في أماكف  منة. ..

4. 
معمكمػػػػػػات كتكنيقيػػػػػػا  ليػػػػػػات كاضػػػػػػحة لتصػػػػػػنيؼ ال منظمػػػػػػةيكجػػػػػػد بال

 بالطريقة التي يتطمبيا العمؿ.
     

      يتـ الحصكؿ عمى المعرفة بسيكلة مف مراكز الحفظ. .0
      كبشكؿ مستمر بمراقبة كمتابعة سير العمؿ. منظمةتقـك ال 5

 ثالثًا: نقل ونشر المعرفة:
      بتبادؿ المعرفة في جميع المستكيات. منظمةتسمح ال .0

0. 
تشجع األفػراد عمػى عػرض أفكػارىـ الجديػدة  منظمةياسة العامة لمالس

 المرتبطة بأنشطتيا.
     

      يتقبؿ العاممكف عممية نقؿ المشاركة كالتبادؿ في المعارؼ كالخبرات. ..



 05. 

 العبــارات م.
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

4. 
لتفسػػير المعػػارؼ  منظمػػةتتػػكافر المسػػاعدة مػػف جيػػات متخصصػػة بال

 المتاحة عند الحاجة.
     

      مصمـ بشكؿ يساعد عمى نشر المعرفة. منظمةالنظاـ العمؿ في  .0

5. 
تتسػػػـ شػػػبكات ا تصػػػاؿ الداخميػػػػة بالكضػػػكح كا نفتػػػاح لتسػػػييؿ نقػػػػؿ 

 .منظمةكتبادؿ المعارؼ بال
     

1. 
عمػى عقػد العديػد مػف النػدكات كا جتماعػات لتبػادؿ  منظمةتحرص ال

 المعرفة بيف المكظفيف.
     

      .منظمةؿ كتبادؿ المعارؼ في الشبكات ا تصاؿ تساعد عمى نق ..
      .منظمةيتـ نقؿ المعرفة بطرؽ تكنكلكجية  منة داخؿ ال .6

05. 
عمػػػى عقػػػد كرش العمػػػؿ لتسػػػيـ فػػػي نقػػػؿ المعرفػػػة  منظمػػػةتحػػػرص ال

 الظاىرة كالضمنية.
     

      تعتمد البمدية طريقة الكنائؽ كالنشرات الداخمية لتكزيع المعرفة. .00
 بيق المعرفة:رابعًا: تط

      جاىدة عمى تطبيؽ ما تـ اكتسابو مف معرفة. منظمةتعمؿ ال .0
      المناخ المناسب لالستفادة مف المعرفة الجديدة. منظمةتييئ ال .0
      تسيـ إدارة المعرفة في زيادة ا بتكارات في طرؽ كأساليب العمؿ. ..
      بنائيا التنظيمي.عمى تنبيت إدارة المعرفة في  منظمةتحرص ال .4
      عمميات دمج المعرفة في كافة األنشطة اردارية. منظمةتدعـ ال .0

5. 
إدارة المعرفة تساعد عمى ا ستجابة السػريعة لممت يػرات التػي تحػدث 

 في بيئة العمؿ.
     

1. 
يطبػػػػؽ العػػػػاممكف معػػػػارفيـ كخبػػػػراتيـ كيسػػػػتفيدكف منيػػػػا فػػػػي أعمػػػػاليـ 

 اليكمية.
     

.. 
عمى تحسيف است الؿ الفػرص المتاحػة  منظمةاعد إدارة المعرفة التس

 أماميا.
     

      بمدل تطبيؽ العامميف لممعرفة عند تقييـ أدائيـ. منظمةتيتـ ال .6
 

 وشكرًا لحسن تعاونكم
 والله ولي التوفيق

 
 

 الباحث/ سمماف  محمد عادؿ  المصرم
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 (1ممحق رقم )
 االستبانة في صورتيا النيائية

يخ 

 الربنامج املشرتك بني جامعة األقصى 

 غزة -وأكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 ختصص القيادة واإلدارة

 

 

 سعادة/
 وكيل الوزارة، الوكيل المساعد، المدير العام، نائب المدير العام،

 المدير، نائب المدير، رئيس القسم، رئيس الشعبة
 توالسالـ عميكـ كرحمة ا كبركا

 الموضوع: تعبئة استبانة بحث عممي بعنوان:
 في تفعيل عمميات إدارة المعرفة بوزارة الداخمية واألمن الوطنياالستراتيجية  دور القيادة

 

 تحية طيبة كبعد،
إف التقػػدـ العممػػي   يمكػػف تحقيقػػو إ  مػػف خػػالؿ ربػػط الجكانػػب النظريػػة بالجكانػػب الكاقعيػػة التطبيقيػػة، 

فـي تفعيـل عمميـات إدارة االسـتراتيجية  "دور القيـادةث الميدانية يقـك الباحث بدراسة حػكؿ كنظران لطبيعة البح
، كذلؾ استكما ن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القيػادة المعرفة بوزارة الداخمية واألمن الوطني"

 بحث.كاردارة، كيستخدـ الباحث ا ستبانة المرفقة لجمع البيانات الالزمة ليذا ال
يمانان مف الباحث بأىمية مكضكع الدراسة، كأنرىا فػي تطػكير مؤسسػات الػكطف، كيقينػان بػدعمكـ الكػريـ  كا 
لمبحػػث العممػػي كمجا تػػو المتعػػددة، لػػذا نرجػػك مػػف سػػيادتكـ التكػػـر بارجابػػة عػػف عبػػارات ىػػذه ا سػػتبانة، كذلػػؾ 

مػػف العبػػارات الػػكاردة، ككمػػي أمػػؿ فػػي فػػي الخانػػة التػػي تمنػػؿ كجيػػة نظػػرؾ نحػػك كػػؿ عبػػارة  (√ )بكضػػع عالمػػة 
 إجابتكـ عف جميع فقرات ا ستبانة بدقة كمكضكعية، كذلؾ لمكصكؿ إلى نتائج صحيحة كصادقة.

ذ يتقدـ الباحث ببالغ الشكر ككافر ا حتراـ لحسف تعاكنكـ ككػـر تجػاكبكـ فػي إنجػاح ىػذا البحػث، أكد  كا 
أك بيانػػات سػػتككف مكضػػع اىتمػػاـ الباحػػث كسػػتعامؿ بسػػرية  أف أحػيط سػػيادتكـ عممػػان بػػأف كػػؿ مػػا تدلكنػػو مػػف  را 

 تامة، كلف تستخدـ إ  ألغراض البحث العممي.
 ووفقنا الله وإياكم..  ولكم جزيل الشكر والتقدير..

 

 /الباحث 
 سممان "محمد عادل" المصري
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 أواًل: البيانات الشخصية والوظيفية:
 الجنس: -3

 أننى     ذكر
 العمر: -5

 سنة 45أقؿ مف  -5.مف     سنة 5.أقؿ مف 
 سنة فأكنر 05مف    سنة 05أقؿ مف  -45مف 

 الوظيفة: -1
 ككيؿ مساعد    ككيؿ كزارة

 نائب مدير عاـ   مدير عاـ في الكزارة
 نائب مدير     مدير

 رئيس شعبة    رئيس قسـ

 سنوات الخدمة: -4
 سنة 00أقؿ مف  -سنكات 05مف    سنكات 05أقؿ مف 

 سنة 00أقؿ مف  -سنة 05مف   سنة 05أقؿ مف  -ةسن 00مف 
 سنة فأكنر 00

 الملىل العممي: -2
 بكالكريكس    دراسات عميا
 نانكية عامة فأقؿ    دبمـك متكسط

 عدد الدورات اإلدارية التي التحقت بيا: -6
 دكرة كاحدة   لـ ألتحؽ بأم دكرة

 نالث دكرات فأكنر     دكرتاف
 

 ــادة اإلســترا بقػػا  المركنػػة، كالتفكيػػر بشػػكؿ  تيجية:تعريــف القي ىػػي قػػدرة الشػػخص عمػػى التكقػػع كالتصػػكر، كا 
 استراتيجي، كالعمؿ مع ارخريف لبد  الت ييرات التي ستخمؽ مستقبؿ قابؿ لمنمك كا زدىار.

 :ىي الجيد المنظـ الكاعي كالمكجو مف قبؿ إدارة كزارة الداخميػة كاألمػف الػكطني لجمػع  تعريف إدارة المعرفة
دارتيػا، كت صنيؼ كتنظيـ كتخػزيف جميػع أنػكاع المعرفػة ذات العالقػة بنشػاط كزارة الداخميػة كاألمػف الػكطني كا 

كجعميػػػا جػػػاىزة لمتػػػداكؿ كالمشػػػاركة بػػػيف المػػػكظفيف بمػػػا يرفػػػع كفػػػا ة اتخػػػاذ القػػػرارات كاألدا  الػػػكظيفي لػػػكزارة 
 الداخمية كاألمف الكطني.



 010 

 ثانيًا: أسئمة متغيرات الدراسة:
دارة المعرفػػػة مت يػػرات الدراسػػة، كنقتػػػرح عميػػؾ مجمكعػػػة ا سػػتراتيجية  سػػات القيػػػادةتمنػػؿ ممار  كا 

 ( أماـ ا ختيار األنسب رجابتؾ.√ أسئمة، الرجا  كضع عالمة )
 القسم األول: ممارسات القيادة اإلستراتيجية:

القػػدرات  اسػػتنمار -مػػا يمػػي: )تحديػػد ا تجػػاه ارسػػتراتيجيا سػػتراتيجية  تشػػمؿ ممارسػػات القيػػادة
تنفيذ  -تعزيز النقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية -تنمية كتطكير رأس الماؿ البشرم -ارستراتيجية

 رقابة تنظيمية متكازنة(.
 

 العبــارات م.
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 أواًل: تحديد االتجاه اإلستراتيجي:

0. 
تجسػػػد تكجينػػػا كمسػػػتقبمنا اسػػػتراتيجية  تقػػػـك الػػػكزارة بتطػػػكير رؤيػػػة

 المتكقع.
     

      تنبنؽ مف الرؤية المنشكدة.استراتيجية  لدل الكزارة خطة .0
      تستخدـ الرؤية كدليؿ عمؿ لمعديد مف جكانب الكزارة. ..

4. 
تقػػػػـك الػػػػكزارة بتحميػػػػؿ البيئػػػػة الخارجيػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى المت يػػػػرات 

 ؿ في المستقبؿ.المختمفة التي تؤنر عمى العم
     

0. 
تقػػػػػـك الػػػػػكزارة بتحميػػػػػؿ العكامػػػػػؿ البيئيػػػػػة الداخميػػػػػة لمتعػػػػػرؼ عمػػػػػى 

 مصادر القكة كالضعؼ.
     

5. 
تمتمػػػؾ الػػػكزارة اررادة كالقػػػدرة عمػػػى المبػػػادرة كاتخػػػاذ القػػػرارات فػػػي 

 ضك  التصكرات الجديدة.
     

مػػػػػع محػػػػػيط المنظمػػػػػة ا سػػػػػتراتيجية  ىنػػػػػاؾ اسػػػػػتمرارية لممحػػػػػاكرة .1
 التعامؿ مع المت يرات الخارجية(.)

     

 ثانيًا: استثمار القدرات اإلستراتيجية:

لمكزارة عكامؿ نجػاح مميػزة )مػكارد بشػرية أك تكنكلكجيػا أك نمػاذج  .0
 أعماؿ جديدة(.

     

      يتـ التكظيؼ كالترقية عمى أساس الكفا ة كالقدرات المميزة. .0

.. 
لػػػػكظيفي ذكم المػػػػؤىالت العمميػػػػة لػػػػدل الػػػػكزارة اىتمػػػػاـ بالكػػػػادر ا

 كالخبرات الجيدة.
     

4. 
ت ػػػػػػػػكلي اردارة أىميػػػػػػػػة لألعمػػػػػػػػاؿ اربداعيػػػػػػػػة كا بتكاريػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل 

 المكظفيف.
     

      يكجد أنظمة معمكمات كاتصا ت تساعد في اتخاذ القرارات. .0
      يتـ ا ستفادة مف المعرفة المتراكمة في أعماؿ الكزارة. .5
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 العبــارات م.
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 تنمية وتطوير رأس المال البشري:ثالثًا: 
      تساعد الكزارة مكظفييا عمى تطكير مياراتيـ بشكؿ مستمر. .0
      يتـ تنظيـ دكرات تدريبية متنكعة تراعي احتياجات المكظفيف. .0

.. 
تكػػافئ الػػكزارة المػػكظفيف ذكم التقػػديرات العاليػػة فػػي تقػػكيـ األدا  

 السنكم.
     

نبػػػػات  يػػػػتـ مػػػػنح العػػػػامميف .4 السػػػػمطات الالزمػػػػة رنجػػػػاز أعمػػػػاليـ كا 
 قدراتيـ )تمكيف العامميف(.

     

      تيتـ الكزارة بالعمؿ الجماعي مف خالؿ تككيف فرؽ العمؿ. .0
عداد قادة مستقبمييف. .5       تيتـ الكزارة بتييئة كا 

 رابعًا: تعزيز الثقافة التنظيمية بالممارسات األخالقية:

0. 
 إلػػػػى إشػػػػاعة القػػػػيـ كالمعتقػػػػدات التػػػػي تنسػػػػجـ مػػػػعتسػػػػعى الػػػػكزارة 
 المتبعة.ا ستراتيجية 

     

0. 
يكجػػد لػػدل الػػكزارة دليػػؿ يكضػػح معػػايير السػػمكؾ األخالقػػي الػػذم 

 تمتـز بو الكزارة.
     

      يتـ التأكيد عمى المعايير األخالقية أننا  إنجاز العمؿ. ..
      األخالقي في العمؿ.تقـك الكزارة بمكافأة الممتزميف بالسمكؾ  .4
      يمنؿ الرئيس قدكة لممرؤكسيف مف خالؿ ممارساتو األخالقية. .0

5. 
يمػػػػػػارس الػػػػػػرئيس نمػػػػػػط القيػػػػػػادة لممرؤكسػػػػػػيف بػػػػػػد ن مػػػػػػف القيػػػػػػادة 

 المخدكمة.
     

 خامسًا: تنفيذ رقابة تنظيمية متوازنة:

0. 
يػػػػػػػػتـ التأكػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف أف األدا  الفعمػػػػػػػػػي ينسػػػػػػػػػجـ مػػػػػػػػػع األىػػػػػػػػػداؼ 

 تيجية.ارسترا
     

0. 
يكجػػػد نظػػػاـ رقػػػابي لمتحقػػػؽ مػػػف األدا  مصػػػاحبان لمنظػػػاـ الرقػػػابي 

 المالي.
     

      يكجد تكجو لمتصحيح با عتماد عمى أنظمة الرقابة المتبعة. ..

4. 
يػػػػتـ المكازنػػػػة بػػػػيف ا ىتمػػػػاـ بالرقابػػػػة كا سػػػػتقاللية الالزمػػػػة ألدا  

 العمؿ.
     

0. 
القائمػة عمػى النتػائج بػد ن مػف القيػادة يمارس الرئيس نمػط القيػادة 

 القائمة عمى الضبط.
     

      سنكية.استراتيجية  ىناؾ مراجعة .5
 



 01. 

 القسم الثاني: إدارة المعرفة:

 ( في المكاف المناسب.√ فيما يمي عددا مف العبارات المتعمقة بأدكات إدارة المعرفة، ضع/م عالمة )

 العبــارات م.
موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة
 أواًل: اكتساب المعرفة:

      تعمؿ الكزارة عمى تجميع المعرفة في مكاف كاحد. .0

0. 
تشػػجع الػػكزارة أفرادىػػا عمػػى البحػػث كالتطػػكير عػػف المعرفػػة المرتبطػػة 

 بأنشطتيا.
     

      ترصد الكزارة مبالغ مالية كبيرة  كتساب المعرفة الخارجية. ..
      تشجع الكزارة عمى اكتساب المعرفة الداخمية. .4

0. 
تقـك الكزارة بالرصد المنظـ لممعرفة المتاحة كالمتجددة مػف مصػادرىا 

 المختمفة.
     

5. 
يتكفر لدل األفراد ا ستعداد لمبحث عػف المعرفػة المرتبطػة بأنشػطتيا 

 مف المصادر المتعددة.
     

1. 
رفػػة مػػف خػػالؿ العمػػؿ الجمػػاعي/ فػػرؽ تعمػػؿ الػػكزارة عمػػى تبػػادؿ المع

 العمؿ.
     

.. 
تػػػػكفر الػػػػكزارة كسػػػػائؿ تكنكلكجيػػػػة متطػػػػكرة لتجميػػػػع كتكنيػػػػؽ التجػػػػارب 

 كالخبرات المتكفرة لممساعدة في اكتساب المعرفة.
     

      تضع الكزارة ميزانية مناسبة لدعـ عمميات إدارة المعرفة. .6
 ثانيًا: تخزين المعرفة:

0. 
ارة عمػػى تخػػزيف المعرفػػة مػػف خػػالؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات تعمػػؿ الػػكز 
 المتكفرة.

     

      لدل الجيات المعنية في الكزارة القدرة عمى تنظيـ المعرفة المكتسبة. .0
      تخزف المعرفة في أماكف  منة. ..

4. 
يكجػػد بػػالكزارة  ليػػات كاضػػحة لتصػػنيؼ المعمكمػػات كتكنيقيػػا بالطريقػػة 

 عمؿ.التي يتطمبيا ال
     

      يتـ الحصكؿ عمى المعرفة بسيكلة مف مراكز الحفظ. .0
      تقـك الكزارة كبشكؿ مستمر بمراقبة كمتابعة سير العمؿ. 5

 ثالثًا: نقل ونشر المعرفة:
      تسمح الكزارة بتبادؿ المعرفة في جميع المستكيات اردارية. .0

0. 
عمػى عػرض أفكػارىـ الجديػدة  تشجع األفػراد منظمةالسياسة العامة لم

 المرتبطة بأنشطتيا.
     

      يتقبؿ العاممكف عممية نقؿ المشاركة كالتبادؿ في المعارؼ كالخبرات. ..
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 العبــارات م.
موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

4. 
تتػػػكافر المسػػػاعدة مػػػف جيػػػات متخصصػػػة بػػػالكزارة لتفسػػػير المعػػػارؼ 

 المتاحة عند الحاجة.
     

      المعرفة.نظاـ العمؿ في الكزارة مصمـ بشكؿ يساعد عمى نشر  .0

5. 
تتسػػػـ شػػػبكات ا تصػػػاؿ الداخميػػػػة بالكضػػػكح كا نفتػػػاح لتسػػػييؿ نقػػػػؿ 

 كتبادؿ المعارؼ بالكزارة.
     

1. 
تحػػرص الػػكزارة عمػػى عقػػد العديػػد مػػف النػػدكات كا جتماعػػات لتبػػادؿ 

 المعرفة بيف المكظفيف.
     

      شبكات ا تصاؿ تساعد عمى نقؿ كتبادؿ المعارؼ في الكزارة. ..
      يتـ نقؿ المعرفة بطرؽ تكنكلكجية  منة داخؿ الكزارة. .6

05. 
تحػػػػرص الػػػػكزارة عمػػػػى عقػػػػد كرش العمػػػػؿ لتسػػػػيـ فػػػػي نقػػػػؿ المعرفػػػػة 

 الظاىرة كالضمنية.
     

      تعتمد الكزارة طريقة الكنائؽ كالنشرات الداخمية لتكزيع المعرفة. .00
 رابعًا: تطبيق المعرفة:

      ىدة عمى تطبيؽ ما تـ اكتسابو مف معرفة.تعمؿ الكزارة جا .0
      تييئ الكزارة المناخ المناسب لالستفادة مف المعرفة الجديدة. .0
      تسيـ إدارة المعرفة في زيادة ا بتكارات في طرؽ كأساليب العمؿ. ..
      تحرص الكزارة عمى تنبيت إدارة المعرفة في بنائيا التنظيمي. .4
      لكزارة عمميات دمج المعرفة في كافة األنشطة اردارية.تدعـ ا .0

5. 
يطبػػػػؽ العػػػػاممكف معػػػػارفيـ كخبػػػػراتيـ كيسػػػػتفيدكف منيػػػػا فػػػػي أعمػػػػاليـ 

 اليكمية.
     

1. 
تسػػاعد إدارة المعرفػػة الػػكزارة عمػػى تحسػػيف اسػػت الؿ الفػػرص المتاحػػة 

 أماميا.
     

      د تقييـ أدائيـ.تيتـ الكزارة بمدل تطبيؽ العامميف لممعرفة عن ..
 

 وشكرًا لحسن تعاونكم
 والله ولي التوفيق

 
 

 الباحث/ سمماف  محمد عادؿ  المصرم
 


